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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyors diputats, començam aquesta sessió plenària
amb el primer punt de l'ordre del dia, que fa referència a
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2648/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a projectes a realitzar per la concessionària del túnel de
Sóller amb destinació de l'1% del pressupost.

La primera pregunta la formula el diputat Sr. Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes a realitzar per la concessionària del túnel de Sóller amb
destinació a l'1% del pressupost. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La clàusula novena al document
de formalització de concessió administrativa per a la
construcció, conservació i explotació del túnel de Sóller
estableix que la Comunitat Autònoma, en compliment de la
Llei 3/1987, de mesures de foment del patrimoni històric de
les Illes Balears, indicarà els projectes a realitzar per la
concessionària amb destinació a l'1% del pressupost. La
pregunta és: quins projectes ha indicat el Govern per tal de
donar compliment a l'esmentada llei i contracte?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller d'Obres Públiques, Sr.  Reus.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust. En aquesta data
encara no hem definit els projectes, perquè vostè ha de saber que
hi fa falta quantificar l'import total del pressupost, respecte que
es plantegen dubtes, potser és un pressupost respecte de la xifra
consignada inicialment o el pressupost de final d'obra. La llei
estableix que és important, i és indefectible, que l'obra de millora
de patrimoni arquitectònic estigui executada o feta al final de les
obres. Ens queda un termini de temps suficient per saber
realment quin és l'import d'aqueixes obres i per definir els
projectes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Informat, Sr. Conseller. Aprofitaria per dir-li que recordin
que les competències en patrimoni han estat transferides als
consells insulars, que existeix la Comissió de patrimoni històric
del Consell Insular de Mallorca i que aquesta comissió, en
qualsevol moment en què s'hagin de prendre les decisions, ha de
ser, lògicament, consultada i hi ha d'intervenir fent les tasques
d'assessorament i de vigilància del possible compliment de
l'aplicació d'aquest 1%. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a replicar? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. És un tema que és interessant,
tècnicament interessant, perquè es plantegen dubtes respecte
d'aqueixa qüestió. Confii que entre tots trobem un camí, un fil
conductor, que ens ajudi a interpretar la llei de patrimoni històric
i també la llei de transferències. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.    

I.2) Pregunta RGE núm. 2486/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
reciclatge del professorat.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de reciclatge del professorat. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. Podria dir-me quines són les actuacions que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha fet per
adequar els cursos de reciclatge i perfeccionament del
professorat a les necessitats docents i a la reforma
educativa? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. De
totes maneres, l'aportació econòmica és de 39 milions entre
el Ministeri d'Educació i Ciència i nosaltres. S'ha fet una
anàlisi de tots aquests anys de cursos de reciclatge i s'hi han
detectades una sèrie de qüestions que s'havien de superar,
com és, per exemple, la denominació de les titulacions;
després, les adaptacions a la Logse són distintes, per tant,
s'hi han d'adaptar; el fet que el pla d'estudis era un seguit de
coneixements lingüístics teòrics, per tant, han de ser més
pràctics; no hi havia una correspondència amb el nivell de
la Junta Avaluadora de Català i amb l'Escola oficial
d'idiomes, convé coordinar totes aquestes qüestions, que es
tenen en compte en el nou pla; als professors, a nivell de
llengua, se'ls exigeix el nivell mitjà de la Junta Avaluadora
de Català, que creim que és bastant raonable, i el seminari
de llenguatge específic tampoc no era molt apropiat per a
professorat de llengua de secundària. Ara, tot això s'ha
adaptat, això vol dir que se n'ha fet un diagnòstic i en funció
d'aquest s'ha procurat corregir tota una sèrie de qüestions i
adaptar-les a les circumstància actuals. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2491/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Govern al sector del calçat per la participació
a fires comercials.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Govern al sector del calçat per a la participació
a fires comercials. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. MARÍ I BONET:

Quines han estat les ajudes econòmiques concedides per la
Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1995 a les empreses del
sector de calçat per a la participació a fires comercials fora del
territori de la Comunitat Autònoma?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. La Conselleria de
Comerç i Indústria, amb l'objectiu de potenciar i reforçar la
presència exterior de les indústries de Balears, ha concedit durant
l'exercici de 1995 35 ajuts per un import de 23.913.000 pessetes.
Aquests ajuts han estat destinats a presències actives a diferents
fires com la de (...) de Düsseldorf, la de Colònia, la de Grenoble,
la de París, la de Tòquio, missions comercials a Taiwan i
Singapur, la de Hong Kong, la de Col`nia, la de París, la de Milà,
etc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2650/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a pressupost necessari per a la construcció de l'edifici de
Can Salas com a biblioteca nacional.

Passam a la següent, pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a projecte de pressupost necessari per a la construcció de
l'edifici de Can Salas com a biblioteca nacional. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, sembla que aniria
adreçada al conseller d'Educació i Cultura. Quin pressupost, ha
estimat el Govern balear, seria necessari per a la construcció de
l'edifici de Can Salas com a biblioteca nacional de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Senyors membres del Govern. Resulta que la Conselleria de
Cultura, Educació i esports té les funcions de gestió,
manteniment, funcionament de les biblioteques i museus. El
titular dels museus i les biblioteques és, en aquest cas,
l'Estat a través del Ministeri de Cultura, llavors, la fórmula
de col•laboració és la següent, el Ministeri de Cultura
construeix, o adapta, o remodela, els edificis corresponents
a museus i biblioteques, els construeix, fa el pla de
construcció, nosaltres oferim el solar, o l'immoble, i al
mateix temps posam el personal, la gestió i el funcionament.
Per tant, els pressuposts de construcció depenen del
Ministeri de Cultura de l'Estat, en definitiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Jo personalment, l'explicació del Sr. Conseller, és
evident que és així, ara, crec que estaria bé que des de la
Comunitat Autònoma es fes un perfil de la biblioteca
nacional de les Illes Balears, que per a les Illes Balears és
necessària, i, evidentment, aquest perfil hauria d'intentar, a
partir de les negociacions polítiques que fossin adients, que
els pressupostos del Ministeri de Cultura s'adaptassin a les
necessitats reals que tenen les Illes Balears a l'hora de tenir
una biblioteca nacional. Per tant, la Conselleria de Cultura
no s'hauria d'inhibir en la fase preparatòria del que pot esser
la partida pressupostària necessària per fer la biblioteca
nacional de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. No hi ha inhibició, Sr. Pons.
Vostè ha demanat quin pressupost, això és la pregunta, i
clar, el pressupost, jo he contestat que encara ho
desconeixíem, que tenim una quantitat estimada en 500
milions. Però el que sí està clar, és que nosaltres
col•laboram d'una manera absoluta amb el Ministeri de
Cultura, feim les transcripcions, fins i tot els criteris, i
participam d'una manera activa en el Pla de construcció,
això sense dubte. El que passa és que vostè havia demanat
el pressupost, i aquest pressupost és propi del Ministeri de
Cultura, en altres coses actuam, però d'una manera activa.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.5) Pregunta RGE núm. 2656/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a si construirà el Govern una residència per
a discapacitats profunds.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si
construirà el Govern una residència per a discapacitats profunds.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

Actualmente, en Ibiza y Formentera no existen
infraestructuras que solucionen las necesidades de los
discapacitados profundos. Estas necesidades tienen movilizados
a una serie de colectivos afectados por esta problemática, a los
que se han hecho una serie de promesas hasta ahora incumplidas.
La última fue formulada a primeros de septiembre por el Director
General de Acción Social del Govern, en el sentido de construir
una residencia para discapacitados profundos en Ibiza. Por ello,
nuestra pregunta es la siguiente: ¿asumirá el Conseller de
Sanidad y Seguridad Social el compromiso dado por el director
de acción social de construir una residencia para discapacitados
en Ibiza? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Leciñena.

Qualsevol compromís que hagi adquirit un director general de
la meva conselleria és assumit per mi, però és que no és el
compromís. És evident que falta una residència per discapacitats
a Eivissa i Formentera, però jo recordaré, o demanaré que es
llegeixi el reial decret 1856/79, de 30 de juliol, que després està
modificat pel reial decret 1433/85, de 1 d'agost, i veurà vostè que
a qui compet fer aquest tipus de residència, aquest tipus de
prestacions, és a l'Inserso. Està molt especificat en aquests dos
reials decrets. El que passa és que l'Inserso no ho ha fet, supòs
que aquestes són les promeses que vostè diu que no s'han
complit. I el que passa és que l'Inserso no s'ha transferit, i el que
passa, que és el que va dir el director general, és que en unes
negociacions de transferències Inserso, que estam realitzant en
aquests moments, s'intentaria incloure, evidentment, o si l'Inserso
ja estigués transferit a nosaltres, hauríem inclòs, i per tant, es
construiria una residència per discapacitats, que és molt
necessària. El que passa és que l'Inserso, crec jo, no pot fer
desistiment de les seves funcions abans d'una transferència, ni
vostè insistir que nosaltres haguem de construir una cosa que
compet, absolutament, per llei, per normativa superior, a
l'Inserso.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer ús de la
paraula? Té ús de la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. A las promesas incumplidas, me
refiero también, a las que recibieron nuestros colectivos por
parte del Consell de Ibiza y Formentera. Lamento que todos
los problemas que haya con las transferencias del Inserso
recaigan en un colectivo como el de minusválidos
profundos, que ya tienen de por si una problemática muy
especial. De todas maneras, el compromiso de su director
general fue de (...) una residencia, y eso fue publicado por
Diario de Ibiza, el 6 de septiembre. Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Sí, insisteix que va dir, jo també tenc el Diari d'Eivissa
aquí dins, no importa que el llegim, a més una cosa és el que
es pugui traduir i l'altra és el que va dir, però el que és
evident és que tothom pot haver fet les promeses que vostè
vulgui, però compet a l'Inserso la seva construcció. I en
aquesta negociació estam, si vol que ho ampliï una mica
més, Déu mitjançant, dia 15, d'aquí 9 dies, estaran reunits
amb el Sr. Héctor Maravall, que avui ha confirmat, avui ha
arribat la carta, ja tenia la confirmació verbal, parlant de
transferències d'Inserso, que, per cert, van malament. I jo el
que sí els demanaria és que amb aquesta i altres actuacions
ajudassin a que aquestes transferències poguessin esser una
realitat, i una realitat lògica de transferències a aquesta
comunitat autònoma, perquè el que planteja avui, en aquests
moments, és una realitat molt il•lògica, i seria molt
deficitària per aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2471/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis signats en matèria
d'informació juvenil.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convenis signats en matèria d'informació juvenil.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera. Quins convenis s'han signat en matèria d'informació
juvenil, i a quins pobles s'han signat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per contestar té la paraula la Sra. Consellera
de Governació.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
matisar que la majoria de convenis que se signen són per a
l'obertura de nous punts d'informació juvenil, si bé s'han signat
qualque altre tipus, com explicaré ara a continuació. Els que
s'han signat el 95, per a l'obertura de punts d'informació juvenil,
són a Pollença, Santa Eugènia, Sant Llorenç des Cardassar,
Bunyola, Manacor, Esporles, Santa Margalida, i Can Picafort.
Tenim en tràmit, ja a punt de concloure les negociacions, i a punt
que es puguin obrir nous punts d'informació juvenil, un a la
Mancomunitat del Pla, un a Porreres,  un a Llubí, i un a Lloret.
I dic que un altre tipus de convenis, que no són per a l'obertura
de punts d'informació juvenil, és un, que crec que va esser molt
important per l'èxit que ha tengut en la matèria que es va signar,
que és un conveni d'informació laboral per a la creació d'una
borsa de treball. Aquest conveni es va signar amb tres empreses
de treball temporal, com són (...), Laborman, i Cir consultores,
i dir que la major part als qui anava adreçat aquest conveni era
per afavorir a persones joves que anaven a la recerca del primer
lloc de feina, i l'èxit, en els primers mesos d'haver signat aquest
conveni, crec que ha estat molt positiu, i s'ha pogut donar accés
al primer lloc de feina a molta gent, d'una edat compresa entre 18
i 21 anys. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 2479/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Maurici Rovira i de Alós, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a departament de relacions del Govern amb la Justícia.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Maurici Rovira, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
departament de relacions del Govern amb la Justícia. Té vostè la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta, m'agradaria que
ens digués quines són les tasques del nou departament de
relacions amb la Justícia del Govern balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
la Sra. Vice-presidenta.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President.

Després de la reorganització administrativa de la
Presidència, es va incloure un servei que és denominat
Servei de Relacions amb l'administració de Justícia, que té
un ampli contingut, i (...) per una part són totes aquelles
competències que se dedueixen de tres textos legals, de la
Constitució espanyola, de l'Estatut d'Autonomia, i de la Llei
orgànica del poder judicial, així com de la Llei de
demarcació i planta del 1988. A part d'això, veim que
s'atribueixen una sèrie de competències a les comunitats
autònomes, entorn a l'informe preceptiu, previ, i consultiu
sobre la dotació de la planta dels tribunals a la Comunitat,
o la demarcació territorial dels distints partits judicials, o la
(...) dels partits judicials. En definitiva, tota una sèria de
competències que fins al moment no estaven cobertes i que
es cobriran amb aquest departament de relacions amb la
Justícia. També tenim previst la possibilitat de signar, com
han fet altres comunitats, convenis de col•laboració a tres
bandes, Comunitat Autònoma, Consell General del Poder
Judicial, i Ministeri  de Justícia, en matèries com podrien
esser la informatització de les oficines judicials, o temes con
assistència a la víctima o al detingut, o altres que estam
disposats a estudiar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) RGE núm. 2484/95, de l'Hble. Sr. Diputat Carles
Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat de crear una comissió de joc a nivell autonòmic.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Carles Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a necessitat de crear una comissió de joc a nivell
autonòmic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera. Quan les competències en matèria de joc i
espectacles eren de l'Estat, funcionava una comissió
nacional de joc. Veu el Govern la necessitat d'una comissió
similar a aquesta, ara a nivell autonòmic?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula la Consellera de
Governació.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com que
el funcionament d'aquesta comissió nacional de joc era positiu,
vista la configuració que tenia, ens hem plantejat que també seria
positiu que pogués funcionar aquí una comissió balear de joc,
que seria configurada com un òrgan d'estudi, orientació i
consulta de totes les activitats que en matèria de joc es facin a
l'àmbit de les Illes Balears. La importància d'aquesta comissió és
que és una comissió de caràcter mixt, integrada per representants
de l'administració i també per representants de les associacions
empresarials del sector de joc. Aquí estreba la seva importància,
perquè sempre és una garantia a l'hora (...) segons quines
decisions, segons quins acords. I les funcions prioritàries, que
creim que ha de tenir aquesta comissió, són molt similars a les
que tenia la comissió nacional del joc, però són, principalment,
informar tots quan projectes i disposicions de caràcter general
hagi de dictar el Govern en matèria de joc, així com l'orientació
de les directrius mestres que es poden establir en matèria de joc.
Per això creim que és important aquesta configuració i el
caràcter mixt, que hi hagi personal de l'administració i també
personal del sector, que és molt important sentir les seves
opinions a totes les iniciatives que el Govern pugui dur en
aquesta matèria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 2487/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. A quina situació es troben les transferències a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de
fundacions? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Efectivament, avui ja estam en disposició
d'anunciar que s'ha arribat a un acord amb l'administració
central per l'acceptació de les transferències en matèria de
fundacions. Assenyalar que l'acord és un acord que en
aquest moment pertany al que és globalment la competència
de fundacions, efectivament, fundacions de tipus docent, de
tipus benèfiques, i fundacions de tipus laboral. Aquest acord
ja inclou una relació de quines són les fundacions que dins
les Illes Balears seran objecte, precisament, d'aquest tipus
de competència transferida, i és probable que la pròxima
comissió mixta de transferències, que segurament s'haurà de
convocar abans de final d'any, ja es pugui signar l'acord
d'aquest decret de transferències. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2489/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Alexandre Pax i Dolz del Castellar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de la colonització
de l'alga Caulerpa taxifolia.

La pregunta número 10 ha estat retirada.

I.11) Pregunta RGE núm. 2492/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entrada en vigor del pla marc de modernització
del comerç interior.

Passam a la pregunta número 11, que formula el diputat
Sr. Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a entrada en vigor del pla marc de modernització
del comerç interior. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. La pregunta
és la següent: quina és la situació de l'entrada en vigor del
pla marc de modernització del comerç interior aprovat en el
Consell de Ministres del dia 12 de març del 1995, que es
desenvolupà de manera conjunta en cada comunitat
autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
el Conseller d'Indústria i Comerç, Sr. Guillem Camps.
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EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb data
11 de juliol del 95, es va remetre a la subsecretaria de comerç i
turisme el text del conveni de col•laboració entre el Ministeri de
Comerç i Turisme i la Conselleria de Comerç i Turisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Consell de
Govern de dia 30 de juny del 95. En conversacions telefòniques
posteriors, mantingudes amb representants de la direcció general
de comerç interior, es va informar a aquesta conselleria de
problemes de procediment. Posteriorment hem insistit en
converses telefòniques, i estam pendents que ens citin per signar
aquest (...) de comerç, és a dir, estam pendents de Madrid.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2653/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destinació de Can Salas.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destinació de Can Salas com a biblioteca nacional. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
pregunta és la següent, quina destinació per a Can Salas preveu
el Govern balear si el Ministeri de Cultura no accepta aquest
edifici com a seu de la biblioteca nacional de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, Sr. Conseller, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Nosaltres
no contemplam, de moment, la segona hipòtesis, i per tant creim
que, en principi, es pot destinar aquest solar i aquest immoble a
biblioteca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. Conseller, tal volta, i encara que puguin continuar
confiant que el projecte inicial vagi a bon port, tenint en
compte els antecedents, per ventura no seria gens ni mica
inconvenient que començassin a pensar en altres possibles
usos, perquè els vents que s'endevinen no són gaire
favorables, sembla, en aquest primer projecte.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2230/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
lingüística del Govern de la CAIB.

Passam, idò, al segon punt de l'ordre del dia, que fa
referència a interpel•lacions. La primera és la número
2230/95, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política lingüística del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té la paraula el
Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
possible que més d'un dels presents, i ben segur que quasi la
totalitat dels diputats i diputades que no són a la cambra,
pensi que de la qüestió de la llengua catalana a les Balears,
i de la seva normalització, se'n parla massa, i que el fet de
tornar-hi una vegada i una altra, respon a qualque classe
d'obsessió més aviat inexplicable. Els puc assegurar que
aquells que estan disposats a insistir-hi tantes vegades com
faci falta, i jo som d'aquests, únicament actuen impulsats
per un elementalíssim sentit de la responsabilitat. 

A una bona part dels països de l'anomenat món
occidental hi ha debats permanents sobre les relacions entre
llengües o sobre el paper de les llengües, n'hi ha ara mateix
en el si de les institucions de la Unió Europea, i també a
molts de països europeus, i a l'Amèrica del Nord, i a
l'Amèrica del Sud, fins i tot llengües estatals, poderoses,
mobilitzen tots els instruments de defensa lingüística que
disposen davant suposades situacions, o decisions que
minimitzen la seva presència, o que alteren el seus suposats
drets. Aquests darrers anys, per exemple, l'Estat francès,
sempre constipat de grandeur, ha planificat tota una
estratègia acompanyada del suport d'una gran quantitat de
recursos econòmics, amb l'objectiu d'intentar que es
mantengui la presència internacional del francès. L'Estat
espanyol, recentment, va posar en marxa tots els seus
mecanismes de pressió institucional i política, perquè la ñ
no fos víctima del mercat europeu de la informàtica, i aquest
semestre, la ñ, esdevinguda un símbol d'identitat i de
diferenciació, ha estat convertida orgullosament amb
l'emblema que proclama als quatre vents que l'Estat
espanyol ocupa la presidència de la Unió Europea. A més,
recordem, que l'Estat espanyol ha creat l'Instituto Cervantes,
dotat amb recursos supermilionaris, per tal de fer possible
que el castellà conquisti territoris i guanyi protagonisme
internacional. Als EEUU comença a haver moviments a
favor de l'opció de mesures que impedeixin que l'anglès
perdi presència i ús a causa del creixement demogràfic i
social, i per tant lingüístic, de la població d'origen hispà. 
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No fa gaire mesos el candidat del Partit Popular a president
del Govern de l'Estat, proclamà que la defensa del castellà seria
una de les seves prioritats, tots els ideòlegs del nacionalisme
espanyol d'ara mateix, que són una genteta que treu foc pels
queixals, s'han convertit en creuats de l'idiome, d'aquest idioma
que ells anomenen espanyol, i que voldrien s'angolís totes les
altres llengües, i molt especialment la nostra. La durada escassa
del temps d'aquesta interpel•lació no ens permet assenyalar altres
casos que estats que tenen com a pròpies llengües poderoses,
assumeixen i practiquen com a un objectiu irrenunciable i
prioritari la defensa de les seves llengües, i que fins i tot no tenen
cap inconvenient a fer-ho, i sense cap mania, encara que n'hagin
de trepitjar altres més febles o desvalgudes. 

Una vegada fet el preàmbul, caldria demanar-nos si els
governants i les institucions polítiques de les Illes Balears,
autonòmiques, també han actuat d'aquesta manera que està tan
generalitzada. Hauríem de demanar-nos si aquests darrers dotze
anys han assumit la defensa i la promoció de la llengua pròpia
del país, com una de les prioritats de la seva acció de govern.
Certament, creim que no, més ben dit, n'estam segurs que no.
D'aquí a pocs mesos la Llei de normalització lingüística complirà
el seu desè aniversari, idò bé, el seu articulat continua essent un
rosari de bones intencions, la realització de les quals, però, no ha
estat gairebé ni començada, si la rellegiu amb ulls objectius,
arribareu a la conclusió que la Llei de normalització lingüística,
a hores d'ara, pareix un llistat de tots els incompliments del
Govern en matèria lingüística. I aquest incompliment, sobretot,
assoleix dimensions gegantines a les disposicions transitòries, els
terminis temporals de les quals han estat descaradament sobre
passats en tots els casos, i si el Govern i les institucions
autonòmiques s'han permès la il•legalitat de no complir la Llei
de normalització lingüística, com podia esser que els ciutadans
si sentissin compromesos? 

Aquest és el primer retret que podem fer al Govern del PP
dels darrers dotze anys, la poca exemplaritat lingüística dels seus
actes i declaracions. Les societats acostumen a trobar els seus
models de comportament i referència en les persones i entitats
més rellevants. Que el president d'un govern manifesti una
predisposició favorable per la llengua i la cultura del propi país,
és un requisit del tot imprescindible per aconseguir que la
totalitat de la societat també en faci valoracions positives. Seria
impensable que el governant del país x, se n'orgullís de fer un ús
incorrecte del seu idioma, i que culturalment sentís com a més
propi i més important la cultura del país veí. Idò, coses semblants
han estat passant a les Balears. Els nostres governants, i també
altres persones d'aquestes que són anomenades líders socials,
enlloc de dedicar-se a fer llum, han fet fum, enlloc d'aclarir
ignoràncies i perjudicis, que sistemes ideològics educatius
totalitaris havien inculcat en la mentalitat dels ciutadans, han
volgut treure profit d'aquests prejudicis i ignoràncies, fent-los
servir com a coartada per mantenir el statu quo lingüístic, amb el
castellà com a llengua alta, i amb el català com a llengua d'estar
per casa. 

Els governants del PP, i molt especialment qui va esser
fins fa poc mesos el seu president, han practicat l'ambigüitat
respecta al nom i a la unitat de la llengua, i mai no han
dirigit a l'opinió pública una invitació institucional
convidant-la a fer un ús habitual i generalitzat de l'idioma
del país. Sempre s'han dedicat a sembrar recels i a mantenir
els prejudicis ancestrals derivats de la desinformació i la
manipulació. El seu discurs lingüístic ha estat basat en la
falsedat sistemàtica, per exemple, han insistit una vegada i
una altra en la defensa de les modalitats però mai no han
tengut l'honradesa de dir que els únics que les defensaven
eren aquells que feien un ús normalitzat de la llengua
catalana, i que contràriament, els qui s'omplien la boca de
les modalitats, en freqüència (...) castellanitzat amb
premeditació els seus (...). L'anterior president, també, va
insistir moltes vegades en la idea que la llengua catalana no
s'havia d'imposar, és que per ventura no sabia que tots els
sistemes educatius dels estats democràtics imposen, amb
tota la naturalitat i legitimitat del món, la llengua que els és
pròpia? 

D'això no se'n diuen imposicions, aquest és tan sols el
mecanisme lògic que serveix per dotar als propis ciutadans
dels instruments que els permetran integrar-se i esser
ciutadans de ple dret del propi país. A més, com hauríem de
qualificar el fet que de les 140 guarderies que hi ha a Palma,
només n'hi hagi 6 que fan ensenyament en català? Tal volta
aquest no és un exemple d'immersió lingüística dins el
castellà que implica, de fet, una imposició? Sabeu, senyores
i senyors diputats del PP, que molts infants de pares
catalano-parlants ja comencen a tenir com a primera llengua
la castellana, perquè la seva primera llengua no és la de la
mare, sinó la que predomina dins la guarderia on els horaris
laborals dels seus pares el fan estar deu hores diàries? 

Una altra de les banderes que heu aixecat ha estat la del
bilingüisme com a situació ideal. També hi ha molta
hipocresia i falsedat en aquesta qüestió. Volen, diuen, que
els catalano-parlants siguem bilingües, i tots ho som. En
canvi, no han adoptat cap mesura perquè ho fossin els
castellano-parlants. Si veritablement troben que el
bilingüisme és tan extraordinàriament positiu, converteixin
en bilingües funcionals els castellano-parlants, adoptant les
mesures que calguin, tant a l'àmbit escolar com a la vida
social. La normalitat està tan generalitzada que deu anys
després de la Llei de normalització lingüística a les Balears,
encara es pot esser monolingüe castellà amb una impunitat
total. I mentrestant, molts dels drets lingüístics que la llei
reconeix als catalano-parlants, continuen sent
impracticables, els governants, les lleis i les institucions
polítiques no han volgut fer possible que ho fossin.
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Amb el canvi a la presidència del Govern, ara ha fet cent dies,
sembla que poden arribar uns nous aires a la política lingüística
del Govern balear. Els governants del PP, però, encara no estan
legitimats per demanar-nos que els creguem. Tres mesos de
bones paraules no podem substituir nou anys de menfotisme
davant la situació del català a les Balears, ni tampoc fer-nos
oblidar el seu paper maligne de sembradors de mals exemples,
prejudicis, i desconfiances. De bones paraules i de bones
intencions l'infern n'és ple. Estam a l'expectativa, a l'espera dels
fets. La veritat és que és molt difícil alliberar-nos de la
predisposició al escepticisme. El nostre país no necessita gent
escèptica. Necessita gent que creï situacions de normalitat
lingüística, gent il•lusionada, desitjosa de fer de la llengua del
país una llengua amb tots els drets i tots els usos. I també
necessita uns governants, i unes institucions, il•lusionats i
compromesos, i aquest ha d'esser el primer compromís del seu
govern, Sr. Soler. Ja no podem perdre més temps. 

És de primera necessitat que l'objectiu d'assolir la normalitat
d'ús de la nostra llengua es converteixi en una prioritat del seu
govern, normalitzar el català a les Balears ha d'esser una qüestió
d'estat, i amb les qüestions d'estat si acostumen a comprometre
totes les institucions, ideologies i grups socials del país. Així és
fa per tot arreu, la normalització lingüística com a prioritat,
juntament amb altres prioritats, és clar,  com per exemple, el
benestar social o la protecció mediambiental, i el Govern té el
deure de transmetre a la societat en el seu conjunt, i als seus
grups més dinàmics, aquesta consideració de normalització
lingüística com un objectiu prioritari. I una política lingüística
correcta i eficaç també exigeix una planificació acurada, ben
igual que en els casos de la política hidràulica o de l'habitatge, la
política lingüística no pot venir determinada pels fenòmens
espontanis ni per les inèrcies. La situació de les llengües, de totes
les llengües, la seva normativa, estatus polític, el seu prestigi
social i cultural, és el resultat d'intervencions polítiques
calculadament planificades. 

Per ventura, hi haurà algun que sigui tan ignorant o tan cínic
que no sigui capaç de reconèixer que l'expansió del castellà per
territoris que no li pertanyien, va esser el resultat d'una ben
planificada política lingüística. I a l'hora d'establir una política
lingüística adequada és necessari tenir el coratge necessari, i que
cantin els demagogs, si volen, per exemple, cal fonamentar tota
la política lingüística en una doble circumstància, en la condició
de llengua territorial del català, i en el seu dret a tenir un
tractament orientat a reparar les agressions i marginacions de les
que ha estat víctima durant centenars d'anys. Si es vol
compensar, o tenir en compte, aquesta doble circumstància es fa
necessari donar a la llengua catalana a les Balears un tractament
basat en la discriminació positiva. Aquest és un principi propi de
les democràcies avançades, a més, fins i tot a l'Estat espanyol
s'aplica a múltiples àmbits, territorialment, fiscalment, a nivell
de sexes, la discriminació positiva és el mecanisme que serveix
per fer possible que arribin a solucions d'igualtat aquelles
persones, grups socials, o llengües, que tenen unes posicions de
sortida de tot desiguals. El català a les Balears ha d'esser objecte,
per part dels poders públics, d'un tractament basat en la
discriminació positiva, és la única manera justa de tractar-lo...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

A més, -un minut, Sr. President- i com diu la Llei de
normalització lingüística a l'exposició de motius, l'oficialitat
de la llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat
amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en
el seu territori històric. Aquest ha d'esser el nord de
qualsevol política lingüística que de veritat pretengui fer del
català la llengua d'ús normal a les Balears. I normalitat vol
dir, presència hegemònica a tots els àmbits públics. Així
mateix, si el Govern vol fer una política lingüística
encertada, no pot cometre l'error d'ignorar la realitat, i la
realitat lingüística, senyores i senyors, no és gens color de
rosa. De les dades sobre coneixement que tenim, se'n
dedueix un augment, que no és gaire espectacular, però. Les
dades d'ús, en canvi, són en alguns casos alarmants i
deficitàries de manera general. Més del 70% dels escolars
fan tot l'ensenyament en castellà, a Palma només 6 de les
140 guarderies fan ensenyament en català, les hores de ràdio
i televisió en català són gairebé marginals, en la premsa
escrita diària tan sols alguns articles sols, la població
d'origen immigratori està mínimament integrada, la joventut
urbana i de les zones turístiques creix en ambients on la
llengua del país és quasi invisible, l'illa d'Eivissa que
experimenta un procés general de substitució cultural i
lingüística, ja m'agradaria que aquest paràgraf fos un
fragment de l'Apocalipsi, però no, desgraciadament és una
descripció objectiva i inqüestionable de la realitat
lingüística de moltes zones del nostre país.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, li comunic que està passant el seu temps en tres
minuts, vagi acabant, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Trenta segons més, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Però trenta segons.
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EL SR. PONS I PONS:

De la primera actitud se'n derivarà, en unes poques
generacions, la substitució de la llengua catalana per la
castellana. De la segona, se'n podrà derivar una situació de
normalitat. El seu govern, Sr. Soler, té el deure legal i moral de
treballar per fer possible la normalització lingüística a les
Balears. Sàpiga, Sr. Soler, que el Grup Nacionalista-PSM farà
tots els esforços que facin falta per empènyer-lo, a vostè i al seu
govern, pel camí que ens durà a la normalitat, o sigui, a la
dignitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Govern té la paraula l'Hble.
Conseller Sr. Bartomeu Rotger.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari del PSM demana quina és la nostra política
lingüística, amb aquesta introducció que ha fet el Sr. Pons, jo
contestaria d'una manera molt senzilla, que la nostra política
lingüística pretén, senzillament, fer normal l'ús de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, en els quatre sectors que
expressa i concreta la Llei de normalització lingüística, que són
el sector de l'ensenyament, l'àmbit oficial i administratiu, els
mitjans de comunicació social, i el sector social. 

Per tant, fer normal l'ús de la nostra llengua en aquests quatre
sectors, és a dir, un compliment ferm de la Llei de normalització
lingüística, i tot això, plens d'il•lusió, amb tot el coratge del món,
i amb tot l'optimisme, que sàpiga el nostre poble que anirem
endavant, que no tornarem enrere, que anirem d'una manera ferm
a fer aquest ús normal de la nostra llengua, de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears, i les seves modalitats insulars, i que
això ho farem d'una manera normal, tranquil•la, assossegada, en
benefici de tots i sense confrontació, però ho farem, per tant, no
solament una política lingüística, sinó entusiasme i il•lusió. I en
què es fonamenta aquesta política lingüística que consisteix,
senzillament, en fer normal l'ús de la llengua catalana a les Illes
Balears? En què es fonamenta? Es fonamenta, evidentment, en
la Constitució espanyola, en el nostre Estatut d'Autonomia,
especialment l'article 3, la Llei de normalització lingüística, el
programa electoral del Partit Popular a les Illes Balears, el
discurs d'investidura del President, el Molt Hble. Sr. Cristòfol
Soler, i, una cosa molt important, l'evolució, la maduresa de la
nostra societat. És a dir, la incidència que ha tengut la nostra
llengua dins l'ensenyamet ha estat, no suficient, hi ha molt que
fer en aquest aspecte, però sí ha estat una passa molt important
perquè les noves generacions estiguin informades, que aquesta
pedagogia que hem de fer de cara a tota la nostra societat, ja està
en les noves generacions. I tot això ha fet que l'evolució i la
maduresa de la nostra societat, respecte a la necessitat de fer ús
normal de la nostra llengua, perquè això és modern, està
endavant. I per tant, el ritme i el procediment es poden accentuar.

I quins són els instruments per fer aquesta política lingüística,
clara i rotunda, i sense confrontacions? Quins són els
instruments? Els instruments són els següents, en primer
lloc, la creació d'una direcció general de política lingüística,
que assumeix les funcions de planificació, organització,
coordinació i supervisió del procés de normalització de la
llengua catalana. Això, naturalment, ha implicat una
reestructuració de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. I això no és una planificació, no és un desig, és un
fet. Ja existeix la Direcció General de Política Lingüística,
i ja s'ha fet legalment, i funcionalment, la reestructuració de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Vull dir que
no són bones paraules, sinó que es van fent coses concretes.

El segon instrument és la creació d'una comissió
interdepartamental, que són bones paraules que crearem
algun dia la comissió interdepartamental transversal, que
suposa una actuació a totes les conselleries, i a tota
l'administració, i òrgans dependents de la Comunitat
Autònoma? No, no són desitjos, no són paraules, està creada
legalment, més encara, està constituïda, més encara ja hi ha
un pla de treball que es reparteix a totes les conselleries i
que serà objecte d'una prioritat absoluta per part de tota la
Comunitat Autònoma, on es pretén aplicar, amb rigor, com
a objectiu, el (...), entre altres coses, que afectarà per tant a
la documentació interna, a les relacions externes, etcètera,
etcètera. No són bones paraules, Sr. Pons, és un fet, existeix
i funciona la Comissió Interdepartamental que, d'una
manera transversal, pretén fer normal, d'una manera
assossegada l'ús de la nostra llengua, de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, a tota l'administració pública i,
per extensió, com veurà més endavant, a tots els municipis
i a totes les institucions oficials d'aquesta comunitat
autònoma. 

La creació del consell social assessor de la política
lingüística, on estaran implicats activament els diferents
sectors socials, creim que és important sotmetre a consens,
sotmetre a assessorament, no solament als grups polítics,
que sí, ja anunci que la nostra intenció seria arribar a una
aproximació absoluta de tots els grups parlamentaris perquè
l'ús i l'impuls de la nostra llengua no és una qüestió
partidista, no és una qüestió d'un partit determinat, ni tan
sols d'una govern, és una qüestió de tots, i per tant ja avanç
que ens trobaran, com va dir el President fa molt pocs dies,
dins una aproximació, dins un consens, per dur endavant
aquest pla de política lingüística. 

El consell social assessor de política lingüística, hi ha el
primer esborrany, s'ha remès, com a primer pas, a la
Universitat, estam a l'espera que la Universitat, com a orgue
oficial consultor, faci el seu informe, a continuació s'ha
d'enviar al consell consultor, i nosaltres preveim que una
vegada establerts els representants de les institucions socials
que es determinen, una vegada completat tots els (...)
d'aquest consell social, pugui funcionar ràpidament, tant i en
quant ens ho permeti les passes legals que fa falta donar. 
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L'elaboració d'un mapa socio-lingüístic, molt important per
saber les mancances, per saber on són les necessitats, on són les
actuacions que s'han de fer d'una manera ferma i puntual, com
s'ha de repartir aquesta actuació, aquest mapa socio-lingüístic
tendrà prioritat absoluta i es farà conjuntament amb la
Universitat de les Illes Balears, de manera que per al 96 hi ha
previst, com veurem demà a la comissió informativa sobre els
pressuposts, ja estan prevists uns pressuposts concrets per a la
primera fase d'aquest mapa socio-lingüístic que serà un
instrument de diagnòstic i d'actuació puntual de tot el que és el
programa d'actuacions de la Direcció General de Política
Lingüística. 

L'Institut d'Estudis Baleàrics, no es tracta que canviï la seva
orientació de recerca, sinó que s'ha d'adaptar molt més a la nova
realitat, a una realitat que necessita un suport dins el que és la
purificació, i el que és la política lingüística, i per tant, l'Institut
d'Estudis Baleàrics haurà d'esser un instrument molt important,
i molt positiu, per ajudar, per donar suport, al Govern, i
concretament a la Direcció General de Política Lingüística, a dur
a terme, com a instrument important, aquesta política lingüística.

L'ampliació de competències de la Junta Avaluadora de
català, un òrgan importantíssim, no són bones paraules, Sr. Pons,
està creat i funciona, i jo crec que d'una manera contundent i
molt positiva, perquè això ha premés acabar amb la fragmentació
de titulacions, d'activitats, de manera que hi ha una netedat, hi ha
un discerniment absolut de tots els nivells que són exigibles, i
amb quins objectius i amb quines certificacions es poden donar.
Tot està concentrat a la Junta Avaluadora de Català, el que no
permet dispersió ni coses rares en la determinació dels nivells, a
dins l'administració?, a dins l'administració no són paraules, el
Govern ha aprovat, Sr. Pons, en Consell de Govern, el projecte
de llei per modificar la Llei de la funció pública, de manera que
la llengua catalana sigui requisit, i no solament dins la comunitat
autònoma, sinó amb projeccions a través de Governació, a dins
els ajuntaments. 

Això s'ha aprovat, i ara s'establiran, a part de  presentar-se en
aquesta cambra, lògicament, i si s'aprova, a més, es concretaran
els nivells d'exigència corresponents. Podria continuar parlant
dels instruments però, naturalment, hauríem de concretar també,
a través d'aquests instruments i a través de la política d'aplicació
dels quatre sectors, de l'ensenyament, dels mitjans de
comunicació, etcètera, quin serà el programa d'activitats. 

Hi ha un programa de 28 mesures que estan a la seva
disposició, que estan a disposició de tots, seria molt llarg de
descriure, però la documentació existeix i està a la seva
disposició immediatament, a part que demà ho concretem
més, de manera que aquestes mesures afectaran als quatre
sectors, per exemple, dins l'ensenyament, per posar un
exemple, no és just l'ensenyament és el sector social, és el
sector de l'administració pública, com he dit, i també el que
és el sector dels mitjans de comunicació social, suposa,
cursos de formació del professorat, creació de material
didàctic propi, currículum propi de ciències socials i
ciències naturals, esperam que les competències siguin
ràpides i podem aplicar aquests currículums propis de
contingut i, a més, avaluació d'acord amb els projectes
lingüístics que s'han fet, de manera que es podrà analitzar i
rectificar, o corregir, l'ordre d'ensenyament en llengua
catalana per tal d'aconseguir avanços, sobretot que tots els
centres escolars, que ja oficialment no n'hi ha ni un, no hi ha
cap centre escolar ni privat, ni subvencionat, ni públic, que
oficialment pugui fer l'ensenyament tot en castellà. No n'hi
ha ni un, on sigui possible fer-ho. 

Per tant volem fer més passes en el sentit que tots els
centres escolars puguin desenvolupar programes, programes
no maries, de ciències socials i ciències naturals en la nostra
llengua, en la llengua catalana, corresponent en les
modalitats insulars. Això és una mica la planificació, però
no basta. Les 28 mesures que estan a la seva disposició, i a
la disposició de tots, s'han de concretar cadascuna d'elles en
un programa d'activitats i accions puntuals, en una
pressupostació concreta per a l'any 96, i això és el que farem
demà, demà intentarem explicar a la Comissió de
Pressuposts quin és aquest pla d'actuacions de cadascuna
d'aquestes 28 mesures, crec que són 28, quins són els plans
d'accions puntuals, d'acció a través dels ajuntaments, de les
fires, dels llibres..., a efectes que quantificades es puguin
desenvolupar al llarg de tot el 96 i tota aquesta legislatura,
complint el que era l'objectiu fonamental, i que he dit al
principi, fer normal, d'una manera assossegada i tranquil•la,
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots
els indrets i a tots els àmbits que indica la Llei de
normalització lingüística, amb entusiasme, amb il•lusió, i
amb estimació, perquè tots els que vivim aquí creim que
això és modern i això és il•lusionant per al nostre poble,
missatge d'optimisme, missatge d'assossec, missatge que
anirem endavant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Mixt, té la paraula
la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb
entusiasme, amb il•lusió, la política lingüística de la
confusió, de la confusió totalment intencionada del Govern
balear, perquè no puc creure que un determinat govern es
pugui contradir tant. Ja vaig dir en el debat de política
general que el Govern es troba captiu, captiu d'una forma de
fer política que hi ha hagut en aquesta comunitat durant uns
anys i que ha marcat el present. I la millor prova, realment,
de mostrar que hi ha aquesta política de captivitat per
l'actual president del Govern, i per alguns dels membres del
mateix, és el tema de la política lingüística.
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Anirem per passes i ho analitzarem. En el discurs
d'investidura el Sr. Soler va manifestar una clara voluntat, també
entusiàstica i il•lusionada, amb menys èmfasi que el Sr. Rotger
perquè té una altra personalitat, de dur endavant una autèntica
política de redreçament de la llengua catalana, a la que va
anomenar amb aquest nom: llengua catalana. Dos mesos i mig
més tard, en el Parlament, es va viure un episodi que podríem
qualificar de patètic, per part del Grup Parlamentari Popular no
es va voler donar suport a una proposta tant lògica com que el
català fos obligatori per entrar a l'administració autonòmica
d'aquesta comunitat, tal com establia la Llei de normalització
lingüística. El President Soler va quedar tot sol, un diputat no va
voler entrar a votar, i es va pronunciar una frase històrica, i que
realment crec que diu molt a favor del Sr. Soler, o me deixau fer
o me'n vaig. En el debat de política general de l'estat de la
comunitat es va tornar parlar de llengua catalana, però ja no se
li deia llengua catalana, en aquell moment ja era la nostra
llengua, al cap de dos mesos i mig. Clar que de tempus, el Sr.
Rotger és un dels que més en sap, perquè té una capacitat
d'adaptació bastant interessant segons es tracti de l'any 87, del
88, del 90, del 91, o del 92, segons el president sigui el Sr. Soler
o el Sr. Cañellas, i que sigui el conseller o el director general.
Cosa que realment demostra habilitat, com a mínim, no
criticable, però realment és el mateix que li passa amb les
mesures, un dia diu que són 21, un dia diu que són 25, un dia diu
que són 28, bé... tant més que siguin vint i busques com quaranta
i busques, perquè no es tracta de fer mesures per escrit, que vostè
sap que això és molt fàcil, sinó dur els projectes endavant, cosa
que és més difícil. Sobretot, continua entrant en contradiccions
profundes, nomenen un director que parla d'una possible
televisió autonòmica avui, i el dia següent, vostè i el Sr.
President, diuen tot el contrari. Anomenen gent amb la que no
han parlat?, no tenen clares les idees?, perquè d'un dia a l'altre
canviar un tema tan important com és el de dir sí o no a duna
televisió autonòmica, em pareix com a mínim irresponsable. O
el director no s'ha de pronunciar si no ha xerrat amb el
president...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, vull recordar-li que vostè té el seu torn per fixar
postura en relació a la interpel•lació, no per interpel•lar i per
posar-se amb els membres del Govern. Segueixi.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per recordar-ho.
La veritat és que hi ha hagut contradiccions claríssimes amb
el tema de la política de normalització lingüística i no puc
pensar que siguin fruit de la casualitat. La conclusió que
tenc, el meu grup en general, és que és una confusió
intencionada, des del propi govern es pot, en un moment
determinat, des d'aquesta tribuna, que saben que es pot
seguida pels mitjans i pels espectadors, dir una cosa, i en
canvi quan estan a un altre fòrum, en el fòrum d'un
determinat sector de la població, diuen just tot el contrari, i
amb aquests 500 milions, molt ens temem, que no es vol dur
una autèntica política de normalització lingüística, perquè
no són per als ajuntaments, no és per normalitzar la
comunitat, és per fer convenis amb justícia, amb
administracions perifèriques, (...), i jo crec que en definitiva
del que es tracta és de firmar convenis, de sortir a la
fotografia, i de contentar a un determinat sector i a uns
determinats grups que poden, en un moment determinat,
esser incòmodes políticament, i que amb 500 milions de
pessetes tendran, com a mínim, moltes més possibilitats que
no siguin almanco uns contraris que els poguessin molestar
dins la seva gestió. Si a uns determinats sectors se'ls poden
convèncer econòmicament, i a uns altres sectors se'ls pot
explicar una política de normalització diferent de la que
tenen damunt el paper, realment, és una manera de "qui dies
passa, anys empeny". 

Però el problema és que vostès passaran anys en el
govern, i a la seva cadira, i el poble haurà de pagar 500
milions de pessetes per una política inexistent, i és amb això
amb el que no estam d'acord. De totes maneres, farem un
seguiment puntual de quina és la política del Govern en
matèria lingüística perquè creim que sinó es pensa fer
política lingüística de veritat, 500 milions de pessetes és una
quantia per, de qualque manera, tapar masses boques, i tapar
masses veus, amb les que el nostres grup no pot, en cap
moment, estar d'acord. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Miri per on, les
coses no són moltes vegades com nosaltres voldríem que
fossin, ja podem fer esforços que la realitat no és iniciativa
de les institucions, moltes vegades. En aquests primers
mesos de nova legislatura, quan s'han produït fenòmens
estranys en el si d'un govern de transició, quan hi ha hagut
un transvasament en els orgues de poder de la Comunitat
Autònoma, impensable fa pocs mesos, quan s'ha anunciat un
temps nou, com si fos un concili Vaticà II, a les files
conservadores, i tot el món, tot el món no, una part del món
que es preocupa per la cosa pública i pel bon govern, espera
un indici, un signe, una premonició, que certifiqui aquest
canvi, ens trobam que aquest indici, aquesta premonició,
aquest signe, naixerà, possiblement, de la política de
normalització lingüística del govern, o esperam que neixi
d'aquesta política. No es cerca un canvi en la política
econòmica, no es cerca el canvi en la política social, ni en
la política en el sentit d'aprofondir en la democràcia
institucional, no es cerca en el pronunciament d'un
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major compromís mediambientalista, no es cerca en el
rearmament moral d'una comunitat que no renuncia a majors
fites d'autogovern, no es cerca en la depuració final dels
implicats en els casos de corrupció, o no es cerca en la
reorientació de la política de participació ciutadana o de
construcció autonòmica en un major protagonisme dels consells
insulars. No. Es cerca en un nou compromís de política
lingüística, (...) la resposta a una qüestió molt senzilla, serà capaç
el Govern de projectar una política lingüística de compliment de
l'Estatut d'Autonomia, de compliment de la Llei de normalització
Lingüística? (...) la qüestió que es planteja és el compliment de
l'Estatut i de la llei, tants d'anys després com molt bé ha dit el Sr.
Damià Pons, ens trobam en una situació delicada. 

Quan l'opinió pública ha de posar en marxa l'audiòmetre per
mesurar les resistències existents al si del Partit Popular a l'hora
de complir amb l'Estatut i la llei, ens trobam en una situació
delicada. Quan una política no és el resultat del convenciment,
sinó el fruit d'un joc equidistant d'equilibris, apareix la
incoherència. Quan la responsabilitat política d'aquesta nova
predisposició recau en la persona del mateix conseller, fins ara
ho ha estat, apareix la desconfiança, i és normal que sigui així.
Quan el capità de la nau, pocs dies després de pujar a bord, es
manifestà per una televisió autonòmica, o per un diari, com diu
l'ABC, en lengua vernácula, i surt l'almirall i diu que de televisió
res, apareix la modèstia i la desorientació. Quan es vol posar en
marxa una política de normalització lingüística, i ens miram
nosaltres mateixos, l'administració autonòmica que ha de donar
exemple i esser model, i veim, segons informacions, que només
91 dels 2.016 funcionaris acredita el coneixement del català, (...)

Què s'ha fet en tots aquests anys? Pot esser el coneixement
del xinès en l'administració autonòmica balear no arriba en el
4%, per açò pot esser és necessari que el president Soler indiqui
que no parla del xinès quan es refereix a una llengua a la qual
costa tant donar-li nom. Cert que una cosa és l'acreditació, i una
altra és el coneixement, però aquest percentatge en una
comunitat on més del 90% dels seus habitants declara conèixer
la llengua catalana, indica prou bé el punt on s'havia arribat. I per
què tot plegat tant de renou en el tema de la llengua? Miri,
perquè la llengua és el principal signe de la nostra identitat
col•lectiva, perquè mai no serà un vehicle asèptic de
comunicació. La implicació mútua entre comunitat lingüística i
comunitat nacional és antiga, però encara ben present. Açò queda
al descobert quan veim que no només (...) que ens esforçam a fer
ressorgir la consciència nacional, sinó sobretot aquells que
s'oposen a esser qui volem esser i s'encapen a negar la unitat de
la llengua i de la nostra cultura comunes. Com si d' aquesta
acceptació hagués de sorgir mecànicament després una
reunificació nacional. He d'admetre un cert atreviment, un cert
risc, en el discurs que el President de la Comunitat va pronunciar
aquí fa dues setmanes, va parèixer el mot nacional un cop, per
referir-se a quelcom propi, clar que es referia a la biblioteca
nacional de les Illes Balears, però amb qualque cosa es comença,
i quan l'on demà va esser ovacionat pel seu grup, sense cap dubte
que l'ovació anava també...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, jo també li torn a recordar el que he recordat
als dos portaveus que l'han antecedit, que vostè fixa la
posició sobre la interpel•lació que s'ha fet al Govern. No
m'entri en debat amb el Govern, perquè si no, no acabarem
aquesta intervenció.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Si la política lingüística no fa camí en l'espai
comunicacional comú, si posa en dubte la unitat de la
llengua, si no avança com a element d'identitat nacional,
serà decebedora, i això encara està per veure.

Però la política de normalització lingüística que esperam
ha de ser també funcional, perquè sigui de comunicació
plenament normal, tant a l'àmbit intern com a l'àmbit
exterior, funcional per assegurar la igualtat de tothom en
l'accés al domini de la llengua i a les oportunitats socials
que se'n deriven. Per açò des d'Esquerra Unida també
estarem amb aquesta idea de reclamar una coherència
absoluta en la inserció de la política lingüística en el conjunt
de la política autonòmica.

Igualtat de condicions: Estam en igualtat de condicions?
No. El castellà és la llengua oficial única en el seu territori
històric, i cap altra llengua espanyola hi té el mínim
reconeixement oficial. El castellà és l'única llengua amb
oficialitat fora del seu territori històric. El castellà és l'única
llengua oficial admesa pels òrgans generals de l'Estat. El
castellà és també l'única llengua oficial respecte de la qual
no és possible al•legar indefensió per desconeixement. El
castellà és l'única llengua normal d'ús en el conjunt de
l'administració perifèrica de l'Estat a les Balears. El castellà
és la llengua preeminent en el conjunt dels mitjans de
comunicació escrits, radiofònics, televisius, a les Illes
Balears. El castellà és la llengua en què s'imparteix justícia.
El bilingüisme, com molt bé ha dit el Sr. Damià Pons, no
afecta els castellanoparlants a les Balears, el bilingüisme és
per als catalanoparlants.

Per açò hem de demanar coherència i igualtat. El
president de la nostra comunitat va dir fa quinze dies que
estava per la...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, li prec que acabi, que està exhaurit el seu
temps en dos minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Un momentet.
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...Vàrem interpretar que era una proposta d'aproximació
permanent, una petició de consens en determinades qüestions. Si
una qüestió necessita del consens dels grups polítics per avançar
amb decisió, és la normalització de la llengua catalana a la nostra
societat. És cert que l'oferta d'aproximació permanent va ser
desacreditada minuts després, quan la majoria d'un grup va
passar pel sedàs moltes resolucions assenyades. Açò no obstant,
no hem de renunciar a reclamar d'acord a l'hora de definir la
futura política lingüística. Per ara no ha estat així, i no sembla
que hi hagi intenció de rectificar per part del Govern. La gelosia
de no perdre la iniciativa política és el primer obstacle que hem
de salvar perquè aquest anunci de bones intencions sigui en el
futur constatació de bones realitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Tant de bo que avui en aquesta cambra
ja hi comença a fer fresca, perquè si no, amb tant d'entusiasme
com ens ha intentat transmetre el Sr. Rotger estaríem tots suats.
Tant de bo que comença a fer fresca.

Miri, jo crec que si haguéssim de centrar o analitzar el que ha
estat la política lingüística d'aquests dotze anys de Govern, jo
diria que ha estat, en primer lloc, la donada per una manca de
voluntat de desenvolupar aquelles lleis que aquest propi
parlament havia elaborat: la Llei de normalització lingüística;
una llei -jo diria i deia aquí fa temps- on el legislador
manifestava d'una manera clara i rotunda una voluntat. Jo crec
que era una bona llei, que va ser elaborada per aquest parlament,
i és una llei que està dins un calaix, que no ha estat
desenvolupada, i que fins i tot a preguntes d'aquest diputat que
els parla demanant com es pensava desenvolupar, va rebre una
resposta que jo diria tocava allò que se'n pot dir la cortesia
parlamentària.

Tampoc no hi ha hagut unes ganes de crear dins el poble de
les nostres illes una consciència de la importància de la nostra
llengua com a senya d'identitat. No s'ha volgut, i per tapar
boques es va crear una campanya de normalització que malviu
a un piset del carrer de Sant Miquel, i que pràcticament no té
pressupost per funcionar, una campanya que poca cosa ha fet
més que resoldre alguns dubtes lingüístics d'alguns ciutadans,
que amablement telefonen per saber com es diu una cosa, o d'on
ve una determinada paraula. Poca cosa.

Però sí que hi ha hagut una actitud positiva, jo crec que
una actitud positiva d'hostilitat del Govern cap a aquelles
institucions que s'han destacat per defensar la nostra
llengua. Hi ha hagut una pràctica antisocial de creació
d'altres institucions que contraposassin la voluntat
d'aquestes. I jo diria que no és bo, perquè a una comunitat
on tranquil•lament es poden discutir les coses i es pot fer
camí, això és un enfrontament amb unes persones que tenen
clar quins són els objectius que s'han d'obtenir en la defensa
de la nostra llengua. Jo diria que aquesta ha estat la voluntat
d'uns anys, però que ara pareix, pareixia, que havien
canviat. Jo vaig escoltar per primera vegada en aquesta
cambra un discurs d'investidura, i me'l vaig creure,
naturalment, ja ho vaig dir; i prova que ens el vàrem creure
és que vàrem ràpidament fer una iniciativa en la línia del
Govern, perquè creim que el primer element on el ciutadà
ha de veure que la llengua és important, és en la llengua que
utilitza l'administració. No podem exigir coses als ciutadans
que no exigim a la pròpia administració. Seríem
discriminatoris. Però això de tot d'una no va anar bé. Jo diria
que al final ha anat bastant bé, perquè el que vàrem
provocar va ser un avançament de la crisi, és com si
haguéssim donat una purga a l'infant, l'infant ha fet el que
havia de fer, i ara presentaran allò que nosaltres volíem
haver presentat. Com que no volem tenir aquí cap paternitat,
sinó que volem avançar en conjunt, ha anat bé. I ha anat bé
a més perquè vàrem suggerir que els representants
lingüístics d'aquesta comunitat anassin a Galícia, i hi
anaren, i veren el que havien fet, i ara ho traslladaran aquí.
Ja ens va bé.

Però el president de la Comunitat Autònoma, diuen els
diaris, al conseller que du aquesta cosa "Tomeu, ja saps què
has de fer" -deien els diaris, no sé si va anar així la frase- i
ens posen damunt la taula tota una gran superestructura de
direccions generals, comissions interdepartamentals,
consells socials, mapes sociolingüístics. Tot això ja estava
a la Llei de normalització. Tot això era clarament un
compliment de la Llei de normalització. I per tant, tot això
ja havia d'estar fet, perquè eren elements per començar. És
a dir, ara reconeixem que començam a fer alguna petita
cosa, i jo crec que hauríem d'estar més avançats en aquest
tema.

I per acabar, perquè veig que se m'encén el llum vermell,
jo només voldria dir una frase -no sé si la puc dirigir al
president del Govern, perquè no sé exactament si això està
dins la moció, però miri, jo voldria dir una frase a aquesta
cambra- és un proverbi xinès, que diu que mai no ha estat
bon bomber aquell que ha provocat l'incendi. Gràcies, 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Marí Tur.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Em
permetran, supòs que no serà cap desaire vers ningú, que
comenci avui aquesta meva molt breu intervenció amb la frase
amb què ahir a les tres menys vint vaig acabar la meva classe de
llengua i literatura a l'Institut Isidor Macabich, i que deia -i tots
vostès la coneixen-: "Y cuando llegue el día del último viaje, y esté
al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo
ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar". Per
primera vegada, i segurament per última, puj a aquesta tribuna
sense cap ni un paper, cap ni una nota; perquè realment a un li
agradaria molt i molt que es deixàs treballar per la llengua
catalana, en la nostra varietat, de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i Formentera. És que algú dels aquí presents pot tenir
dubte, o pot tenir quelcom en contra que la gent de les Balears i
de les Pitiüses vulguem que la nostra peculiaritat estiga recollida
claríssimament al costat d'allò que tots sabem que és la llengua
catalana? És que no podríem deixar de parlar aquí uns i els altres
d'aquesta baralla que només porta a un enfrontament allò que
hauria de portar a una unió? És que no seria bo que tots els grups
polítics parlamentaris no empràssim les interpel•lacions a mena
de banderilla contra un govern que demostra dia darrere dia,
mesura rere mesura, que vol que els nostres ciutadans, els d'aquí
i els que han vengut aquí, tenguen apreci i estima vers la llengua
nostra, el mateix apreci i la mateixa estima que nosaltres tenim
vers aquells que parlen una altra llengua?

Jo crec que, senyores i senyors diputats, si volem que la
nostra llengua siga estimada i siga apreciada, el que hem de fer
no és posar rodes dolentes a aquest carro de la il•lusió. El que
hem de fer és parlar, arribar a un consens perquè el que estiga en
contra que la llengua catalana siga aquí coneguda i estimada, que
aixequi el dit. No hi està ningú en contra. Tots hi estam a favor.
Tots volem estar a favor. Però aquí s'ha dit que la identitat d'un
poble és possiblement la més important la pròpia llengua.

Per tant, com a representant del grup polític que dóna suport
al Govern, un govern del Sr. Soler que dóna proves dia rere dia
que estima, que aprecia, que vol donar a conèixer la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears -i aquesta frase sempre la
repetiré igual: llengua catalana perquè així ho diu la història i ho
diu la filologia; pròpia de les Illes Balears, perquè nosaltres
també volem defensar el que és nostre-, i el Sr. Conseller de
Cultura sap molt bé que des del nostre grup parlamentari se li ha
demanat insistentment que a l'hora de redactar els textos que
vagen a les nostres escoles quan tenguem les competències
educatives, perquè ara no les tenim, que es tengui molt i molt
present, però no només la varietat mallorquina, també volem la
menorquina, la de Formentera i la d'Eivissa.

Per tant, la fixació de la nostra posició és claríssima: Sí a la
nostra llengua, sí que tothom la conegui, sí que tothom l'estimi.
Però en aquests moments, i mirant cap als mitjans de
comunicació, no veig un periodista que em va dir els primers
dies que jo estava en aquest parlament: "quan parlen de la
llengua, jo surt, perquè no hi ha manera d'entendre's, i uns posen
inconvenients als altres".

Senyores i senyors diputats, no posem inconvenients. Jo
també voldria posar il•lusió en aquesta tasca en què tots estam
cridats. Però parlem-ne, tal vegada fora d'aquest parlament,
perquè quan venguem aquí ja tenguem un consens, tenguem una
il•lusió, i sobretot tenguem una esperança. Només amb il•lusió
i amb esperança farem aquest poble de les Balears i de les
Pitiüses un poble lliure; i amb aquesta llibertat la seva bandera
primera pot ser la nostra identitat amb la llengua, que a mi, m'hi
trobaran, a aquesta processó. Moltes gràcies, senyores i senyors
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Pel torn de rèplica la paraula
l'autor de la interpel•lació, el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Nacionalista-PSM):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller,
la primera cosa que li voldria dir és que d'aquestes mesures
que en diverses ocasions ha esmentat, i que fins i tot sembla
que la setmana varen sortir a la premsa, la primera reacció
que vaig tenir en llegir-les, en començar-les a veure una
mica detallades, encara que esquemàticament detallades, va
ser la sensació que totes elles, o gairebé totes elles, eren
mesures que no eren altra cosa més que una resurrecció
d'articles de la Llei de normalització lingüística. És a dir, el
problema no és inventar-se mesures que d'alguna manera
creïn la ficció d'una nova fase de política lingüística, que jo
evidentment desig, sinó que en realitat el problema és en
assumir l'aplicació amb totes les conseqüències de la Llei de
normalització lingüística, aprovada fa nou anys, i que fa nou
anys -per dir-ho d'alguna manera- s'ha comès la il•legalitat
d'incomplir-la. Aquest per mi és l'element central de la
qüestió: Un llistat de mesures. Jo sospit que si agafàssim els
diferents articles de la Llei de normalització lingüística, i de
cadascun dels articles en què es possible extreure'n un
mandat d'actuació, els posàssim en ordre, probablement ens
en sortirien bastants més que 28, perquè determinats
continguts d'articles, de punts, d'apartats de la Llei de
normalització lingüística, per les mesures que he sentit fins
ara -que reconec que encara no conec amb el detall amb
què, lògicament, vostè les té elaborades, i que li agrairia que
tot d'una que pogués me les fes arribar- em fa la sensació
que se n'han deixades algunes d'aparcades, que per ventura
seria interessant recuperar.

D'altra banda, una cosa que voldria afegir és que jo crec
que quan s'estableix tot un instrumental d'intervenció en
política lingüística, és important voler intervenir, influir, en
tots els àmbits de la vida pública, de la vida social, escolar,
mitjans de comunicació, administració, etcètera; és a dir,
s'ha de tenir sempre una política lingüística globalitzadora,
no hi ha cap àmbit de la vida pública i social que sigui
menyspreable. Ara bé, crec que també és important que a
l'hora d'establir les mesures a aplicar es faci una certa
jerarquització d'importància, perquè és evident que n'hi ha
unes, de mesures lingüístiques, que poden tenir uns efectes,
per dir-ho d'alguna manera, d'impacte social i de
reconversió lingüística de la societat superiors a les altres.
Jo tenc la sospita que podria donar-se el cas que el Govern
del PP fes quinze coses més de les que ha vingut fent els
darrers nou anys, i en canvi la situació lingüística real
canviàs molt poc, perquè en aquest cas haurien estat quinze
àrees d'intervenció importants, però que d'alguna manera no
haurien estat les que condicionen globalment el procés cap
a la normalització o cap a la substitució, que és realment el
gran dilema plantejat.
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Particularment pens que el procés actual, i a partir de la
situació d'ara mateix, hi ha una sèrie de coses que jo
particularment veig com a prioritzables. Una primera de totes,
que ja l'he esmentada abans, és canviar l'actitud dels poders
pobles respecte a la llengua del país. Els poders públics estan
obligats a fer pedagogia permanentment, i evidentment la millor
pedagogia es fa no a través de les paraules, sinó a través dels
comportaments, dels actes, i per tant jo crec que la priorització
de l'exemplaritat de tots els poders públics, del Govern balear,
però també del govern d'un municipi de l'illa de Mallorca o de
l'illa de Formentera, el que sigui, crec que és un factor important.

Després hi ha una altra segona cosa, que jo crec que és molt
important, que és l'ensenyament en català. És evident que
l'ensenyament de la llengua catalana en el sistema escolar durant
quasi fa quinze anys, ha permès ampliar els coneixements de
llengua catalana a la societat de les Illes Balears, en canvi sembla
ser que ha ajudat molt poc a incrementar-ne l'ús. I evidentment
jo crec que l'ús sobretot ve a partir de l'ensenyament en català,
perquè l'ensenyament en català és l'únic que dóna unes mínimes
garanties que quan s'acabi el període d'escolarització els
estudiants tenen capacitat objectivament igual d'usar les dues
llengües; si han fet ensenyament de català, l'entenen, el català,
però difícilment el saben escriure i parlar amb un nivell de
correcció que els doni seguretat.

Després una segona cosa que crec que és molt important, a fi
d'anar cap a un increment dels usos lingüístics, és crear ambients
lingüísticament normalitzats; i això què vol dir? Per a mi n'hi ha
dos en aquests moments molt importants, un és l'ambient diríem
del món del lleure juvenil, el món de l'oci dels joves d'aquestes
illes és un món absolutament castellanitzat, i per tant la
intervenció en aquest sector és de primera necessitat; i després el
món dels mitjans de comunicació, que són omnipresents dins la
societat, i que lògicament poden condicionar els processos
lingüístics cap a un sentit o cap a l'altre.

I finalment una cosa que crec que també s'hauria de plantejar
el Govern balear, i s'hauria de plantejar la societat de les Illes
Balears en la seva totalitat, és que a les nostres illes hi ha un
sector importantíssim de població d'origen immigratori, però que
ja són ciutadans de Mallorca perquè volen, i perquè aquí s'han
instal•lat, que s'hauria d'articular una proposta que fos a la
vegada atractiva i que quedàs clar que no qüestiona la seva
ciutadania a les Illes Balears, d'integració lingüística. Aquesta
gent vinguda de fora de Mallorca o els seus fills han d'acabar
assumint la llengua catalana com la llengua pròpia del país i la
seva pròpia llengua com a mínim en els usos de relació social; i
això crec que és una tasca que no s'ha ni començat encara, i és
d'absoluta necessitat. Igualment és d'absoluta necessitat delimitar
una sèrie d'àrees geogràfiques de les Illes Balears com a zones
d'atenció preferent, i tothom, tots els sociolingüistes estan
d'acord que aquestes zones que requereixen una atenció i una
intervenció preferent són Palma, és l'illa d'Eivissa gairebé en la
seva totalitat, i són les zones costaneres de l'illa de Mallorca.
Evidentment a mi m'agradaria que les mesures, bona part de les
quals em sembla que estan incloses dins la Llei de normalització
lingüística començassin a aterrar i començassin a concretar-se en
pressupostos i sobretot -i ho he dit abans- en coratge de prendre
les decisions polítiques que facin falta, canti qui canti en el
galliner.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Rotger.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. President, jo li agrairia que es donàs peu a fer
un torn d'al•lusions, sobretot per cortesia, fins i tot, a la Sra.
Munar concretament, ja que m'ha al•ludir i m'ha atorgat -
cosa que jo li agraesc moltíssim- la capacitat d'adaptació;
que supòs que la capacitat d'adaptació és el contrari de
dogmatisme, que significa obertura a noves idees, a
possibles rectificacions, des de la coherència amb uns
objectius, però encara que amb ritmes i procediments
distints. Jo també li he de reconèixer que la seva capacitat
d'adaptació en aquest cas és desmesurada, sobretot capacitat
lingüística, i li recordaria companys estranys de viatge, com
el naranjito, Unió Valenciana, etcètera. Vull dir que
l'adaptació és extraordinària. Però gràcies, en tot cas, per la
seva atorgació de capacitat d'adaptació.

Miri, Sr. Pons, moltíssimes gràcies per la seva postura
constructiva. Jo he anotat algunes coses, crec que
efectivament és bo anotar prioritzacions, perquè no es pot
fer tot, i a més és per tota una legislatura el pla d'accions. És
bona aquesta priorització. Jo coincidesc amb vostè que hem
de començar per l'administració pública. De fet, torn a
repetir, ja no són paraules, són coses concretes que han
començat a caminar, com és una planificació, un pla
d'actuació concret a l'administració pública, i també a les
distintes conselleries per aplicar la normalització lingüística.
Jo crec que hem de donar exemple, efectivament, i és una
prioritat.

També crec que manca molta pedagogia, en el bon
sentit, en el sentit més ample, perquè tothom ja és adult;
però que sí, que s'ha d'informar, s'ha de tenir paciència, no
confrontacions, però explicar a la gent per què feim això,
com ho feim, i que no hi ha qüestions tampoc en què es
puguin desenvolupar perfectament les nostres modalitats
insulars, i respectant la unitat lingüística de la llengua
catalana. Tot això s'ha d'explicar, s'ha de fer un esforç; no a
les escoles precisament, sinó dins aquesta societat, els
mitjans de comunicació, efectivament, i a dins aquest sector
social a través de campanyes de conscienciació que seran un
objectiu prioritari.
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Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que pareixia que vostè
trobava com a estrany que aquestes mesures, que no sé quantes
són, tant em fa que siguin 20 o 25, però hi ha un pla d'actuació,
que corresponguessin exactament a la Llei de normalització
lingüística. Evidentment, Sr. Pons; és que precisament l'objectiu
fonamental del Govern és aplicar la Llei de normalització
lingüística; per tant és lògic que d'aquests objectius es derivin
tota una sèrie de mesures que contemplin tots els sectors, totes
les possibilitats de la Llei de normalització lingüística, perquè
per això estam, estam per aplicar-la, per fer normal l'ús de la
llengua catalana a través de la Llei de normalització lingüística.
No trobi estrany. per tant, que moltes d'aquestes mesures es
derivin del que és la Llei de normalització lingüística. Això és
coherència. Una altra cosa és que de cadascuna d'aquestes
mesures se'n derivin plans d'actuacions puntuals, quantificats i
prioritzats; del moment que es quantifica ja s'estableix una certa
prioritat. Jo no he avançat, entre altres coses perquè no tenim
temps a un debat d'una interpel•lació, però sí que li puc dir que
demà hi ha la comissió informativa on intervé el conseller de
Cultura, Educació i Esports, i a on s'explicarà d'una manera
concreta quina és la quantificació no solament de la política
lingüística, sinó de totes les activitats corresponents a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, és a dir, en cultura,
en educació, en esports i en política lingüística; i naturalment que
veurà perfectament que aquesta definició pressupostària
determina les prioritats i determina fins i tot els plans puntuals
concrets d'aquests que arribaran i que arriben a la gent.

I finalment, en el que és un sector especial, però no exclusiu;
ho vull tornar repetir, i és curiós que algun grup parlamentari diu
coses, i resulta que figura a les actes del Parlament que es
parlava de l'any 2005 començar a normalitzar. Nosaltres no
parlam de l'any 2005, parlam d'ara mateix, i resulta que dins el
sector de l'ensenyament ens preocuparem especialment que els
centres escolars, precisament en funció de la Llei de
normalització lingüística, cada vegada més disposin de
currículums escolars propis, que no solament s'utilitzi d'una
manera vehicular la llengua catalana, sinó que a més els
continguts també siguin propis de les Illes Balears, naturalment
als nivells corresponent, i sense fer deixació d'Europa, d'Espanya
i tot el que són els indrets universals; però que es tengui especial
cura dels contenguts propis en ciències socials, en història, en
geografia, en ciències naturals, propis d'aquí; i a més impulsant
a través d'una comissió des de la Universitat les modalitats
insulars del mallorquí, del menorquí, de l'eivissenc, del
formenterer, de tal manera que hi hagi un material de suport a
aquest llenguatge estàndard, i que es pugui utilitzar a unes
comarques, a uns llocs determinats, perquè la riquesa del nostre
lèxic i de les nostres formes, evidentment que tots estam d'acord
que són molt importants, que s'han de promoure, que s'han de
defensar, i constitueixen a més la riquesa d'aquesta unitat
lingüística de la llengua catalana.

Per tant, en això estarem. Crec que és possible aproximar
posicions, de manera que si hem deixat coses, que si les
prioritats que s'han marcades des de la responsabilitat del
Govern -el que és cert és que governam nosaltres, per tant
governarem, sense cap dubte- però des d'aquesta mateixa
responsabilitat tenim la voluntat claríssima que d'una
manera constructiva hem d'arribar a possibles consensos, a
possibles aproximacions, si és possible, perquè l'aplicació
de la Llei de normalització lingüística, l'ús de la nostra
llengua sigui per tots, i no sigui bandera d'un grup
parlamentari concret. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 2424/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de la
Llei 5/1989, de consells insulars.

Passam a la següent interpel•lació, que presenta el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per al•lusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, m'han informat des de la Mesa que hi ha
hagut diverses al•lusions directes en la seva intervenció al
conseller, i el conseller s'ha limitat únicament i exclusiva a
aquesta al•lusió, i açò no dóna baix cap concepte debat entre
conseller i al•lusions dins aquest capítol.

Per tant passam al següent punt, que és la interpel•lació
presentada pel Grup Nacionalista-PSM relativa a
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de la
Llei de consells insulars. Sr. Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Vice-
presidenta, responsable de les relacions del Govern amb els
consells insulars. No és la primera vegada que es tracten en
aquesta cambra els incompliments de la Llei de consells
insulars per part del Govern, ni serà la darrera tampoc. I no
és que sigui pessimista, és conèixer per avançat el que
succeirà la setmana que ve, quan debatrem -aquesta vegada
sí- la comunicació que el Govern ha remès al Parlament
referida a les memòries de gestió d'urbanisme i habitabilitat.
És per açò que, sabent que d'aquí a vuit dies en tornarem a
parlar, passaré molt ràpidament per damunt l'anàlisi del
nivell d'incompliment de l'article 24 de la Llei de consells.
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Vostès saben, senyores i senyors diputats, Sra. Vice-
presidenta, que el mecanisme que la Llei de consells va establir
per tal de garantir que el Parlament no perdés la capacitat de
control sobre les competències transferides als consells insulars,
consisteix en la remissió anual d'unes memòries que els consells
han d'elaborar sobre la gestió de les competències rebudes, que
incloguin els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis
exercits. Estableix igualment la Llei que aquestes memòries
hauran de ser remeses al Govern dins el primer trimestre de cada
any, i que després de l'estudi de les memòries, el Govern
elaborarà una comunicació que remetrà al Parlament per ser
debatuda.

Els incompliments d'aquest article han estat flagrants d'ençà
que es va aprovar la primera llei d'atribució de competències, que
com vostès saben és la d'urbanisme i habitabilitat aprovada per
aquesta cambra el 1990, just un any després d'aprovar-se la Llei
de consells. Ni els consells varen remetre les memòries
corresponents al 1991 i 1992 dins els terminis que marca la Llei,
ni tampoc ho va fer el Govern, que es va torbar quinze mesos en
remetre la comunicació al Parlament des del moment en què va
rebre la darrera memòria, i no precisament perquè la
comunicació fos especialment densa en el seu contingut, com ja
vàrem denunciar en el seu moment, la comunicació es veia
reduïda a deu línies, que no omplien ni la quarta part d'un foli.

La comunicació referida al 1993 es debatrà la setmana que
ve, amb un retard també escandalosament injustificat de 14 o 15
mesos. El moment de debatre aquesta comunicació era a mitjan
any del 94, i no a final del 95, com es farà. I em poden creure,
senyores i senyors del Govern, que no és aquesta una qüestió poc
important. L'únic sistema que té el Parlament en aquests
moments per fiscalitzar les actuacions en les matèries que
gestionen els consells insulars com a competència pròpia és el
debat d'aquestes comunicacions; i quan no es fa a l'hora, o quan
les comunicacions o les pròpies memòries són deficients, no es
prenen des d'aquesta cambra les mesures correctores que
pertoquen, i en el fons són els propis consells els perjudicats, així
com ho és la Cambra de sobirania popular, que no exerceix el
control, la fiscalització a la qual no tan sols té dret, sinó que és
el seu deure.

I vegin, senyores i senyors del Govern, si és cert el que dic,
que de les competències gestionades el 1994, i ara ja no parlam
d'urbanisme i habitabilitat, sinó també d'ITV, d'assitència social,
d'oficines d'informació turística i de règim local, les memòries
havien de ser remeses pels consells dins el primer trimestre
d'enguany, és a dir abans de les eleccions. El Govern no ha remès
encara la comunicació al Parlament. Quantes memòries
continuen pendents de ser remeses pels consells? Tornarà el
Govern a acumular un retard de més d'un any?

I ja sé que vostès em diran que no n'hi ha per tant, que
no importa a ningú aquest retardament, i els haurem de
recordar que les lleis es fan per ser respectades en tots els
seus termes, i per descomptat també pel que fa als terminis;
i els haurem de recordar igualment que els ciutadans que no
acompleixen els terminis establerts, no ja a les lleis, sinó a
les normes d'inferior rang, en surten sempre perjudicats, ja
sigui perquè es perden determinats beneficis, ja sigui perquè
reben algun tipus de penalització. I encara que per vostès
l'incompliment constant d'una llei tengui poca importància,
nosaltres pensam que el caràcter d'exemple que tenen
sempre les actuacions dels governants, obliga a aplicar-se
rigorosament a complir-les. Com, si no fos així, podrien els
governants tenir l'autoritat moral que necessiten per complir
una de les seves més importants missions, fer complir la llei
als altres? Però molt em tem que d'aquesta qüestió,
n'haurem de continuar parlant molt de temps.

Molt més preocupant és, així i tot, per nosaltres
l'incompliment del que disposen els articles 39 i 40 de la
Llei de consells. Transcorreguts quatre anys des de l'entrada
en vigor de la primera llei d'atribució de competències, i en
el termini màxim d'un any, el Parlament havia d'aprovar un
sistema de finançament definitiu de les competències
transferides als consells. I vostès saben que aquest termini
de quatre anys més un, va finalitzar el 24 de juliol passat, i
no sols el Parlament no ha aprovat aquest sistema definitiu,
sinó que el Govern ni tan sols ha presentat cap proposta al
respecte per ser tramitada, i que (...) el Govern amb els
estudis previs, que partint de l'anàlisi dels primers cinc anys
del sistema de finançament provisional, permetin avançar
mesures correctores en què s'haurà de basar qualsevol
proposta del sistema de finançament definitiu. És més, de la
lectura de la disposició addicional segona del Projecte de
llei de mesures tributàries, administratives i de patrimoni
remesa pel Govern per ser tramitada junt amb el projecte de
pressuposts, es desprèn la voluntat del Govern no sols de no
presentar cap proposta, sinó que en realitat es pretén
reformar la porta falsa, i permetin-me aquesta expressió tan
poc parlamentària.

Miri, Sra. Vice-presidenta, Sr. Conseller d'Hisenda, que
és l'únic membre del Govern a qui també interessa aquesta
qüestió, l'actitud del Govern en aquesta qüestió em recorda
una anècdota que em va succeir ara fa un any aquí, al
Parlament. Una persona per la qual sent un gran afecte no
va acudir aquell dia a la sessió plenària; quan em vaig
interessar per ella, una companya seva em va confirmar que
tenia mal de coll, una faringitis, i em va dir "i açò la té
malhumorada. Per què no li envies un missatge simpàtic que
l'animi?". Jo, tot i que de poeta en tenc molt poc, em vaig
recordar de l'estrofa d'una cançó de Pablo Milanés, i li vaig
recitar. "digués-li, si enfermas te cuido y te lleno de amores",
i em vaig tornar al meu escó, tot cofoi, convençut que havia
fet un ou de dos vermells. El sentit de la responsabilitat de
la persona en qüestió va fer que finalment s'incorporés al
plenari; i just va entrar, vaig veure com la portadora del
missatge li feia un secret a l'orella; però allà on jo esperava
un somriure, vaig veure simplement allò que es diu una cara
de circumstàncies. Després vaig saber que el contingut final
del missatge tal com li va arribar venia a dir més o manco
així: "dice Ramon -parla en castellà la portadora del
missatge- que si te sientes enferma te tomes un gelocatil". El
meu ou de dos vermells s'havia tornat en el procés de
transformació del vers en prosa en un ou de clovella fluixa.
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Idò, Sra. Vice-presidenta, Sr. Conseller d'Hisenda, nosaltres
tenim la sensació que el Govern actua de la mateixa manera que
la portadora d'aquell missatge. En la redacció de la Llei de
consells el legislador preveu que el sistema de finançament
previst per cadascuna de les competències transferides ha de ser
clarament insuficient, que hi manquen altres elements, al càlcul
del cost efectiu previst en els articles 33, 34 i 35. Sap el
legislador que s'han de preveure qüestions com són les
inversions, les reposicions, perquè els edificis, el material
transferit sofreix un desgast i s'amortitza. Aposta, sabent que el
finançament provisional serà insuficient, la Llei preveu una
forma de compensació per al futur. És allò de si enfermas, te
cuido. Com que és insuficient, als quatre anys s'ha d'aprovar un
sistema definitiu, però a més a més, i per salvar les diferències
entre illes, perquè els serveis no estan sempre instaurats a totes
elles, estableix la necessitat de fer una passa més, i així ja no és
tan sols aquell te cuido, sinó que a més a més te lleno de amores;
i per açò preveu la creació en el mateix termini d'un fons de
compensació interinsular.

Però vetaquí que arriba el Govern amb les tisores de rebaixar,
i interpreta que si bé és cert que la Llei de consells estableix uns
terminis per aprovar aquests canvis, també ho és que el Govern
ara per ara no es troba en disposició d'afrontar aquest repte, que
segons ells podria frenar el procés d'atribució de competències,
i amb coherència fa una proposta alternativa: ajornar
l'establiment del sistema definitiu cinc anys més, i mentre, com
a compensació, les quantitats remeses als consells per les
transferències rebudes seran incondicionades, és a dir no tendran
un destí finalista. És el gelocatil de la traducció.

I amb açò, Sra. Vice-presidenta, i l'únic conseller que
s'interessa per aquesta qüestió, no hi podem estar d'acord. Ja ens
hem hagut d'engolir un procés d'atribució de competències als
consells d'una lentitud exasperant. Ens hem hagut de conformar
amb un sistema de finançament d'aquestes transferències que
consideram totalment insuficient, que representa en alguns casos
una vertadera estafa als consells. Encara ens recordam del càlcul
del cost efectiu d'una competència que vostès varen valorar pre
a l'illa de Menorca en unes miserables 170.558 pessetes anuals,
14.000 pessetes mensuals per una transferència. Tot ens ho hem
engolit. Esperam, però, el moment del finançament definitiu, el
(...) d'aquesta comunitat autònoma. Seria el moment de la veritat,
i vostès primer deixen passar els terminis que marca la Llei per
aprovar aquest sistema, a veure si ningú se n'adona; i després,
quan els insistim per activa i per passiva en la contradicció que
representa aquest incompliment, es conformen en proposar un
ajornament. I vostès ho saben, açò perjudica els consells. Està
ben clar que el nou sistema ha de representar un increment al
finançament, i que per tant cada mes, cada any que passa sense
aprovar-lo causa un perjudici al consells, que no reben el
finançament suficient per gestionar les competències rebudes. I
açò no ho dic jo, ho diuen les memòries remeses pels consells
referides a la primera competència rebuda, la d'urbanisme. 

Però és que a més a més en aquest ajornament inclouen
el de la creació del fons de compensació interinsular, que ja
hauria d'estar aprovat també, i del qual depenen moltes
coses, entre elles poder dur a terme un dels objectius que es
marca a la Llei de consells, corregir els desequilibris
interinsulars i fer efectiu el principi de solidaritat, tal i com
estableix l'article 32 de la Llei.

No, Sra. Vice-presidenta; no, Sr. Conseller d'Hisenda, no
n'hi ha prou amb dir que per al Govern és més urgent
aprovar noves transferències als consells. Les prioritats no
poden ser les que vostès volen, han de ser les que marca la
Llei, i la Llei és molt clara al respecte. Fa quinze mesos que
s'havia d'haver presentat una proposta al Parlament per
instaurar el definitiu sistema de finançament, i no ho han
fet. Fa quinze mesos que s'havia de presentar al Parlament
un projecte de llei de creació del fons de compensació
interinsular, i aquest és a més a més un mandat estatutari, i
tampoc no ho han fet, aquesta és la dura realitat. I permetin-
me que els digui, per finalitzar la meva intervenció, que
l'intent de modificar la Llei de consells per la via de la llei
d'acompanyament dels pressuposts és una greu equivocació,
que contradiu de manera flagrant el discurs del consens del
nou president, que em sap molt de greu que no hi sigui;
parlam d'un dels elements més important d'aquesta
comunitat autònoma, l'estructuració de la pròpia comunitat.
Contradiu de manera flagrant el discurs del consens del nou
president, que, tot i reconèixer que no es pot parlar de lleis
bàsiques a la nostra comunitat, n'hi ha algunes, com és la de
consells, que són de desplegament estatutari, que no
s'haurien de modificar si no és pel consens generalitzat
d'aquesta cambra; que l'estabilitat de les institucions i el
sentit de la responsabilitat hauria d'imposar el criteri que les
grans qüestions de política institucional s'haurien d'intentar
consensuar sempre que fos possible, i una d'aquestes és la
política de consells insulars.

Recordin, senyora i senyor del Govern....

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Orfila, per favor.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, acab, Sr. President. ...que va ser la problemàtica
interinsular la que va fer inviable, impossible obtenir un estatut
d'autonomia els anys de la Segona República; i que tots sense
excepció estam compromesos en el propòsit d'impedir que
reneixin les suspicàcies que tant de mal han produït a la nostra
comunitat. La Llei de consells va néixer després d'un part difícil,
i en la seva llarga i complexa generació es va intentar consensuar
tot el que va ser possible, conscients com érem tots els diputats
que una llei d'aquesta envergadura no pot ser modificada cada
vegada que es modifiquin les majories parlamentàries en aquesta
cambra. -I acab, Sr. President-. No sé si som conscients de tot
això, Sra. Vice-presidenta, Sr. Conseller, però tenim la sospita
que amb la seva proposta de gelocatil, amb el seu intent
vergonyant de modificar la Llei de consells, quan es veuen
incapaços de complir-la, s'equivoquen; i sols els vull tornar a
repetir que no en ho podem permetre.

No ens equivoquem una altra vegada, senyora i senyor del
Govern, hi ha massa coses en joc. No ens tornem a equivocar.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula el
representant del Govern, el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda,
Sr. Matas.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L'objecte d'aquesta interpel•lació, que presenta el Grup
Parlamentari socialistes de Mallorca-Entesa de l'Esquerra -ja no,
PSM-, té com a contingut essencial l'incompliment de la Llei
5/89, de consells insulars de les Illes Balears. La realitat, Sr.
Orfila, és que vostè amb el seu plantejament estableix dues
categories d'incompliments, diria jo, si em permet: En primer
lloc l'incompliment dels òrgans de control, de les famoses
memòries; i en segon lloc entenc que la seva interpel•lació conté
el gruix de la interpel•lació, que seria probablement ja
l'incompliment dels articles 32, 33, 39, 40 de la Llei de consells
insulars, bàsicament mencionant el tema del finançament
definitiu preceptiu, efectivament, als cinc anys de l'entrada en
vigor de la primera llei de les transferències, i del fons de
compensació interinsular.

Pel que fa al primer pas de la seva exposició, el tema de les
memòries, al qual vostè mateix resta importància dins el
contingut global, jo crec perquè és conscient perfectament de
quina és la problemàtica que entranya aquest tipus de
fiscalització, i probablement a la pròpia incongruència que entre
tots hem pogut establir amb aquest sistema de fiscalització a
posteriori, o almanco amb aquest sistema de passar comptes de
la gestió. Jo crec que a vostè no li escapa que la pròpia vice-
presidenta del Govern a la seva intervenció a la comissió, i el
propi president també a qualque indret, li ha expressat, d'una
manera jo diria que clara i taxativa, la seva predisposició perquè
es pugui reconsiderar aquest sistema de donar compte, degut al
fet que probablement podria ser millorable. Però insistesc que
consider que no és el tema cabdal de la seva interpel•lació, sinó
més aviat tot el contrari, els articles 32, 33, 39 i 50.

Pel que fa, idò, al gruix de la seva interpel•lació, jo li voldria
demanar, Sr. Orfila, que tengués a bé recapacitar sols per un
moment. El consider un home amb molt de seny i amb
molta experiència en aquests temes, i sobretot en la pràctica
habitual parlamentària. Vostè presenta una interpel•lació per
un incompliment de la Llei de consells insulars, que
estableix que en cinc anys hauria d'haver entrat en vigor una
llei de sistema de finançament definitiu, i la llei del fons de
compensació interinsular. Em continua cridant l'atenció
moltíssim -jo crec que a més és una manca d'informació-
que no li preocupin els fons incondicionats. És a dir, quan
vostè sempre parla del sistema de finançament definitiu,
pareix que no es dóna importància -i jo crec que la té, molta,
per als consells insulars- que els fons que arriben als
consells siguin de naturalesa incondicionada, i no
condicionada.

Doncs miri, jo no sé si és que vostè ja tenia preparada la
interpel•lació o no la tenia preparada en el moment en què
el Govern va fer compliment a aquest precepte establert a la
Llei de consells insulars, i com vostè molt bé ha reconegut,
però em permeti que li digui, fa la impressió que ho ha
afegit a contrapèl. No, no, miri, aquesta interpel•lació és per
al compliment de la Llei. La Llei avui ja es compleix. És a
dir, el retard serà exactament, no arribarà, si Déu vol, a cinc
mesos. Ens haurem retardat aprovant una llei que ja ha
entrat en aquest parlament; dia 30 d'octubre el Govern va
entrar en aquest parlament una llei, precisament, que dóna
compliment al precepte de la Llei de consells insulars,
establint un sistema definitiu, establint -i això és molt
important- una recepció de fons de manera incondicionada
en lloc de condicionada, i lògicament una aplicació del que
seria la pròpia realitat política i social del procés de
transferències als consells insulars, els esdeveniments en
definitiva al que és una plasmació a dins un text legal.

Per tant, jo l'únic que li dic és que crec que si vostè
presenta una interpel•lació, insistesc, que tal vegada li agafa
a contrapeu el fet que el Govern presenti el projecte i
compleixi la legalitat, és ver, li reconec, cinc mesos, no
arribaran a cinc mesos, cinc per tres, cent cinquanta, tal
vegada ens haurem retardat 148 dies. Tampoc no és tan
greu; a més s'ha de comprendre que hi ha hagut un procés
electoral enmig. És a dir, probablement la pròpia dissolució
del Parlament per la convocatòria de les eleccions hagi
motivat que el resultat final d'aquesta llei s'hagi retardat 148
dies. No és tan greu.
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Jo insistesc, crec que tendrem ocasió, perquè jo crec que
vostè la interpel•lació que avui presenta és per l'incompliment de
la Llei, no pel contingut de la Llei; per tant, si vostè presenta una
interpel•lació, i vostè és un home molt respectuós amb la
institució parlamentària, em consta, per tant, si vostè presenta
una interpel•lació aquí, a aquest parlament, precisament perquè
no s'ha incomplert un tràmit que resulta que fa efectivament sis
dies que s'ha complert, tendrem ocasió sense cap dubte de
discutir i de poder parlar de quin és el contingut d'aquest text que
sí que ha presentat el Govern de la Comunitat Autònoma, i que
fa compliment del que estableix aquesta llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. S'obre el torn d'intervencions
per part dels altres grups parlamentaris, per fixar posició en torn
a la interpel•lació formulada. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la seva representant, Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Encara
que el reglament és molt clar, i quan un grup puja aquí per fixar
la seva posició i parlar al grup que ha presentat la interpel•lació,
la veritat és que és difícil no caure en la temptació de desviar-se
cap al que respon el Govern, perquè poc hi ha per debatre, per
discutir, i poques posicions a fixar quan s'està pràcticament
d'acord amb la proposta que es fa pel grup interpel•lant. Sí que
a vegades fa ganes, sobretot quan has escoltat des d'aquí una
lliçó del Sr. Matas, donar-li certa resposta, però evitaré aquesta
temptació, i hem escoltat la lliçó amb molta atenció, i també la
veritat és que sis dies són molt pocs dies, i tampoc no ens vendrà
a tres o quatre o cinc mesos si realment compleixen les seves
promeses, el que passa és que passam pena que això no sigui
així.

Per fixació de posició vull dir que des d'Unió Mallorquina la
postura sempre ha estat la mateixa. Nosaltres, pel que fa al
desenvolupament autonòmic sempre hem tengut una postura
clara i contundent: S'ha d'anar cap al desenvolupament de totes
les possibilitats de l'actual marc legal que ofereix el nostre
estatut, i concretament pel que fa als consells insulars sempre
hem defensat, sempre hem mantingut que els consells insulars
han de ser els veritables òrgans de govern de les Illes Balears,
cosa que ja ve establerta al títol tercer nostre estatut, als articles
37 i 39, quan diuen que els consells insulars són els òrgans de
govern i de representació de cadascuna de les illes. 

Nosaltres hem defensat també que de qualque manera no
existeix el poble balear avui per avui, que existeix Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i que per tant els consells
insulars varen tenir ja els legisladors la precaució de donar-los el
paper que realment els correspon al llarg de la història. Crec que
s'ha perdut molt de temps en la possibilitat d'exercir aquestes
competències, de realment transferir-les als consells insulars, i
hem perdut la possibilitat d'avançar en el temps.

Des d'Unió Mallorquina sempre -i dic sempre- hem
defensat, unes vegades en solitari, altres vegades, com avui,
amb acompanyament aquest tipus de reivindicacions, i
sempre hem defensat el paper dels consells insulars dins de
l'organització institucional de la Comunitat Autònoma.
Creim que el fet autonòmic ve determinat pel caràcter
insular d'aquesta comunitat, a diferència del que pareix
opinar el Partit Popular, que ha mantengut una postura
sempre de subordinació dels consells insulars, de
dependència dels consells insulars de cap al Govern. Jo crec
que els ha reservat una posició jo diria de subsidiarietat
respecte de la Comunitat, desvirtuant el precepte estatutari
màxim, que deia que els consells insulars són institucions de
la Comunitat, i és exactament això el que vulguem que
siguin: institucions, governs insulars, i no simples
representants o dependències administratives del Govern.
Creim que s'han de convertir en els governs de Mallorca, de
Menorca, i d'Eivissa i Formentera. Creim que no es tracta
d'un problema de dos o tres mesos, sinó de voluntat política
que realment sigui així; i tenim en principi dubtes perquè les
lleis que en aquest sentit ha fet el Govern en moltes
ocasions i en determinats articles tenen difícil compliment,
i molt especialment a l'illa de Mallorca.

És per aquesta raó que Unió Mallorquina sempre es
manifestarà a favor de tot el que sigui agilitació dels
traspassos de competències i funcions, com ve marcat al
propi Estatut i a la Llei de consells insulars, que creim que
des del 89 ha estat com a mínim un poc oblidada pel Govern
balear. Creim que no hi ha cap raó ni una perquè no es
puguin dur endavant uns determinats traspassos de
competències, alguns dels quals ja han tengut una resposta
negativa per part del Govern, com és el cas del ferrocarril;
no entenem per què. Tampoc entenem per què no puguem
assumir els consells insulars el tema de carreteres i els
recursos hidràulics, que són matèria totalment d'àmbit
territorial, que tenen una situació a cadascuna de les illes
totalment diferenciada, una problemàtica específica, i que
crec que es podrien desenvolupar molt millor pels consells
insulars que no pel Govern balear, que entre altres coses es
queixa de manca de recursos per dur endavant aquestes
pròpies competències, i la veritat és que difícilment des del
consell insular es podria gestionar pitjor el tema de l'aigua.
Som l'única comunitat, com diu avui un dels mitjans de
comunicació, que continuarà patint problemes en matèria de
recursos hidràulics, a diferència de les altres comunitats,
cosa que no s'entén massa. Quant a ferrocarrils hi ha un total
descontent de la població en general perquè no s'avança en
aquesta matèria, i pel que fa a carreteres, la veritat és que hi
ha un cert incompliment, no es pensen dur endavant
aquelles autopistes, carreteres, autovies, que s'havien
promès en el seu moment, i les que es duen endavant és amb
unes voltes que realment no s'acaben d'entendre, com és
arribar de Palma a Manacor via Campos i Felanitx. 
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Per tant jo crec que tendrien un problema menys si aquestes
transferències de competències anessin als consells insulars,
faríem compliment del que diu l'Estatut, del que diu la pròpia
llei, i realment demostrarien que vostès estan per l'autogovern,
estan per l'autonomia, i estan perquè hi hagi un avanç dels pobles
de Mallorca, de Menorca, i d'Eivissa i Formentera cap a la seva
pròpia autoestima, cap al seu propi autogovern. De no fer-ho
així, realment perdrem una oportunitat històrica, una més de les
que un determinat grup ens ha fet perdre al llarg d'aquests anys,
i sobretot de qualque manera ens passarà que haurem perdut el
temps i possibilitats de cara al futur ens poden ser d'una vital
necessitat.

Crec que s'ha de pensar. No vendrà de cinc mesos, perquè
estam dispostos a donar suport a iniciatives, encara que siguin
amb aquest retard; però tenim profunds dubtes que hi hagi
voluntat, que és realment el que ens preocupa. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el seu diputat
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon Orfila, he de reconèixer
que és tenir molta moral venir aquí, pujar dalt aquesta tribuna i
rallar dels consells insulars, del que són, del que han de ser, per
què serveixen, per què no es compleix la Llei, aquestes
qüestions. Demostra més moral que el Doctor Beltran si vol
pujar el Mallorca a primera divisió; demostra més moral que el
jutge Garzón si es creu que li donaran els papers del CESID; i
més moral que el company Eberhard Grosske si es pensa que
avui capvespre es crearà una comissió d'investigació pel tema de
Capital Risc i de Bon Sossec.

Però així com el Sr. Soler, president d'aquesta comunitat, no
perd l'esperança, nosaltres no hem de perdre la moral. Som tots
aquí, o quasi tots, en una doble condició; per una banda
representam unes idees, un programa polític, una ideologia, una
filosofia si és que hi arriba; per altra banda també representam
uns territoris, i és la Comunitat de les Illes Balears una comunitat
complicada, bastant complicada, geogràficament complicada,
històricament complexa, i això hauria de ser la seva riquesa, però
moltes vegades sembla que és un obstacle per al seu
desenvolupament.

Fa poques setmanes un diputat del Partit Popular, el Sr.
Joan Marí, que és home de bona lletra, va venir a dir des
d'aquesta tribuna que la idea de Països Catalans era poc més
poc manco una entelèquia. Amb la mateixa innocència ara
jo li puc dir que pens que la idea de País Balear és en aquest
procés poc més poc manco una entelèquia si no encara
major, sense saber què podrà ser demà. La construcció del
diguem-li País Balear no va per bon camí, és un fet.
L'incompliment de la Llei de consells insulars per part del
Govern balears és una constatació que s'afegeix a un
caramull de constatacions. Vostè, Sr. Ramon Orfila, i jo
vàrem participar en una mateixa campanya electoral; era
una campanya al Parlament balear, de diputats, ho podem
recordar, fa pocs mesos: cap entrevista, cap debat, cap
informació, cap manifestació, cap publicitat, en res, la
campanya que es va fer a la de Menorca com a
circumscripció, va sortir el Parlament balear com a tema de
campanya, com a tema de debat. És una altra constatació del
que estam construint. Sembla que Balears acaba a Mallorca
i que les altres illes tenen els consells insulars com a propis
i que el Parlament balear, el Govern balear, és una altra cosa
antiga, rara, que està enfora. 

Açò són les campanyes i no és per cap maldat dels
menorquins o dels eivissencs, perquè deu passar igual, és
perquè és així la realitat. Si vostè com jo o com qualsevol
dels que som aquí repassa la premsa  normal de les Illes
Balears, de Mallorca, em digui vostè quina referència, quin
esment, quina importància donen als fets, a les realitats
insulars, quan són premsa balear. Cap ni una. Molt poca,
mínima. Açò és la constatació d'una realitat. I no és per una
mala idea, una tendenciosa estratègia dels mitjans de
comunicació, és perquè és així, s'ha construït així; no hi ha
lligams, no hi ha cohesió territorial, no hi ha intenció; tal
vegada hi ha voluntat política però no hi ha capacitat per
fer-ho, hi ha dubtes, i açò és un tema que és greu, que
s'allarga, que s'agreuja, i el fet de l'incompliment de la Llei
de consells insulars que vostè duu aquí com a interpel•lació
és una constatació d'aquesta situació. Només és fer palesa
una realitat que coneixem tots i que no hi ha -en aquests
moments- voluntat política, direcció per rectificar, per
reconduir.

El mateix discurs victimista que es fa des de Palma
centre a Madrid centre es podria reproduir des de cada una
de les illes cap a Palma; potser tendria més arguments, fins
i tot; l'acció de govern ajuda a aquest discurs:
l'incompliment de la Llei de consells insulars és una de les
proves més paleses.

Llei de finançament de consells insulars i fons de
compensació interinsular. Dues qüestions bàsiques en la
construcció d'una comunitat autònoma interinsular, amb els
seus centres de decisió política pròxims a la gent. Dues
qüestions fonamentals que va recollir la Llei de consells
insulars i que ja haurien d'estar establertes en el
funcionament normal de la nostra comunitat. 
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Res no s'ha fet, molt bé ho dit vostè. Fa poques setmanes, en
unes preguntes sobre el compliment del calendari per aprovar la
Llei de finançament dels consells insulars que va fer aquest
diputat que els parla, la vicepresidenta del Govern balear va
respondre així, i està recollit en la corresponent acta: "el
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
reiterades visites a ajuntaments i també a consells insulars, ha
recordat que la seva prioritat era el traspàs d'aquestes sis
competències; en principi aquesta llei de finançament s'estudiarà,
però la seva prioritat, ara ens hem de seure a negociar
transferències, no podem fer al mateix temps les dues coses
perquè ens hem de marcar unes prioritats". Dit i fet; en el seu
discurs sobre l'estat de l'autonomia el President no va fer la més
mínima referència a la Llei de finançament de consells insulars,
a la constitució del fons de compensació interinsular. 

Com pot ser possible que el govern digui que el compliment
de la Llei de consells insulars no és una prioritat? La llei està per
complir-se. Quina autoritat moral pot tenir un govern per fer
complir lleis si ell ja és el primer que incompleix la llei? Amb
aquesta qüestió hem de lamentar el comportament del Govern
balear, un comportament que no ajuda gens ni mica a la
construcció solidària d'uan autonomia, d'un projecte de país que
necessita fets per demostrar la seva voluntat. Cada dia que passa,
cada dia que el Govern balear incompleix la llei -a la qual està
obligat- s'està perjudicant als tres consells insulars, perquè tots
som conscients que el sistema definitiu de finançament, en el
qual s'ha de valorar l'experiència d'aquests anys, en el qual s'ha
d'incorporar capacitat d'inversió, capacitat econòmica, la creació
del fons de compensació, representa un increment de les
capacitats que tenen els consells i que, per tant, l'incompliment
causa un perjudici a aquests òrgans que haurien de ser els pilars
bàsics de la nostra comunitat autònoma, com ja va dir en el seu
discurs d'investidura el President Cristòfol Soler.

Les paraules han de venir acompanyades, emperò, de fets, per
què siguin creïbles. Em cregui, la direcció que s'ha pres no
afavoreix la idea de país balear; crea centre de poder i perifèria
sucursalista. Els desenganys en aquest terreny són de difícil cura,
perquè el que fan és incrementar la desconfiança de la població
cap al futur.

Ara està en marxa una campanya electoral a Catalunya. El
Partit Popular de Catalunya ha fet un eslògan: "Catalunya
plural"; està bé. Jo em deman si les pròximes eleccions del mes
de març el Partit Popular estatal farà l'eslògan "Espanya plural",
i també em deman si en aquest parlament arribarem a fer camí en
la idea de Balears plural. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Diputada Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Sr. Ramon
Orfila, pretendre liquidar avui aquí el tema sobre el no
compliment per part del Govern de la Comunitat Autònoma de
la Llei de consells insulars amb la proposta que modifiquen o
presenten un projecte de finançament definitiu dels consells
insulars on el més important que troben a dir és que els fons
condicionats que servien, que anaven transferits als consells
insulars i servien per finançar els serveis que els consells insulars
gestionen, a ser fons incondicionat, evidentment és una broma de
mal gust quan no hi ha hagut cap transferència als consells
insulars que basti per pagar els serveis que els consells insulars
facin. 

De què ens serveix que els fons siguin incondicionats o
condicionats, si els consells insulars en tots i cadascun dels
serveis que donen transferits del Govern de la Comunitat
Autònoma hi han de posar recursos propis? Ens és
exactament ben igual, i açò li pot dir qualsevol dels
presidents dels consells insular; si hem d'afegir doblers
nostres per finançar, de què ens serveix que els fons venguin
per finançar uns o altres? El debat no pot acabar aquí ni fer-
hi a prop, i el govern no compleix. 

Ens trobam una altra vegada i després de molt de debat
reivindicant el paper, el poder polític dels consells insular i
exigint el compliment de la Llei dels consells insulars a un
govern nou però continuïsta en la pràctica de la doble moral
i el doble llenguatge quan es parla, quan diuen que són
autonomistes. El senyor President del Govern de la
Comunitat Autònoma, quan fou investit president, assenyalà
ben fort que el seu grup parlamentari creia en l'autonomia
plena, autonomista fins a la soca quan es tracta de
reivindicar front a Madrid, però ni tan sols front a Madrid:
davant els socialistes a Madrid, perquè també ja hem vist i
hem comprovat que davant els seus, les vel•leïtats
autonomistes d'aquest govern es desfan com una simple
boira, reafirmant-se aquí cada vegada més centralistes.
Centralistes quan pretenen desxifrar el misteri, podríem dir,
de la Santíssima Trinitat: un únic govern, deia la
vicepresidenta del Govern de la Comunitat Autònoma fa
tant sols quatre mesos, a la darrera interpel•lació d'aquest
parlament sobre consells insulars, un únic govern, deia la
Sra. Estaràs, i dels tres consells insulars, què en feim?

La Llei de consells insulars és clara: amb els consells
insulars s'ha de donar satisfacció a la voluntat d'autogovern
de cada illa i, alhora, la Llei de consells insulars havia de
determinar el paper del Govern de la Comunitat Autònoma
com a responsable de la política regional amb funció
coordinadora de l'activitat dels consells insulars en tot allò
que pogués afectar els interessos interinsulars. Ha estat així,
després de sis anys de Llei de consells insulars? S'està
construint, aquesta comunitat autònoma, a partir de
l'equilibri que ha de suposar compartir el poder polític? S'ha
respectat la pluralitat fonda i estructural, la diversitat dels
pobles de les illes, assenyalada a la Llei de consells
insulars? 

No. En cap moment ha estat així. La comunitat
autònoma s'està construint a partir del que deia la
vicepresidenta de govern aquí: d'un únic govern, d'un únic
president, de la voluntat d'un únic partit, el seu, incomplint
les promeses fetes l'any 1991 d'un gran pacte polític i
institucional sobre el desenvolupament estatutari,
incomplint la Llei de consells insulars del Govern de la
Comunitat Autònoma, perquè no és autogovern tramitar
papers, gestionar serveis transferits a costa de recursos
propis i decidir petites coses sempre sota el control polític
del govern, que és capaç de modificar majories amb les
qüestions transferides.
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Els pilars bàsics de la nostra comunitat, com algú amant de
les grans paraules va definir, els tenen intencionadament aturats,
ofegats, i fonamentalment perquè s'incompleix de manera
reiterada, diguin el que diguin els representants del govern,
incompleixen tot el tema relacionat amb el finançament. Un
finançament que no és suficient respecte a les transferències
fetes, article 33 de la Llei de consells insulars, on queda ben clar
l'obligatorietat de la comunitat autònoma de garantir durant el
període transitori el finançament de les competències atribuïdes
per llei als consells insulars. 

Em poden dir alguna competència en què sigui suficient el
finançament rebut per part del govern? Ha garantit el govern el
finançament de les transferències fetes pel parlament? Ni s'han
preocupat en esbrinar-ho, perquè ni tan sols s'ha debatut aquí la
valoració de les lleis transferides, incomplint, per altra banda, la
Llei de consells insulars, però poc els ha preocupat. Però no és
l'únic incompliment; si no hi ha garanties de suficient
finançament, repetesc, tant ens en fotem que venguin, que
vinguin -i perdonin l'expressió- que venguin els fons
condicionats o incondicionats. 

Però alhora també hi ha altres incompliments, respecte del
finançament. La provisionalitat, que hauria de ser definitiva i ara
es tirarà endavant, però sobretot la solidaritat. I s'incompleixen
per açò articles de la llei prou importants, i aquí hem de fer
referència al fons de compensació interinsular, un fons que,
curiosament, el representant del govern no ha assenyalat ni ha
esmentat, però que hauria -d'acord amb la tramitació de la Llei
de consells insulars- de canalitzar, i ho recordi bé, hauria de
canalitzar una part substancial de les inversions públiques de la
comunitat autònoma. Estam disposats a açò? estan disposats a
crear un fons substancial de totes les inversions públiques del
Govern de la Comunitat Autònoma per què ajudin a corregir els
desequilibris interinsulars? Ja incompleixen la presentació de la
llei que reguli aquest fons de compensació interinsular, però així
i tot ens agradaria escoltar un compromís clar i llampant respecte
a aquest projecte important. 

Però també, evidentment n'hi ha d'altres; els mals de la
comunitat, del problema del finançament, de la insuficiència de
finançament, vénen també amb dos termes, amb dues qüestions:
per una banda, que la comunitat autònoma -article 37 de la Llei
de consells insulars, també incomplert- ha de garantir en tot el
seu territori el nivell mínim de serveis públics fonamentals de la
seva competència, qüestions importants i imprescindibles perquè
quan es facin les transferències hi hagi els suficients serveis i
alhora també es puguin avaluar, per tant, i quedar cobertes totes
les necessitats dels ciutadans d'aquestes illes amb total
solidaritat. Veim, i només referits a temes de finançament, que
estam molt enfora d'aconseguir aquest equilibri, aquesta
solidaritat entre les illes, i continuar així pot suposar problemes.

Pot suposar problemes, i ja hem de recordar amb preocupació
que la darrera campanya electoral s'han iniciat els
desmarcaments dels caps de llista de cadascun dels consells
insulars del propi Partit Popular; les crítiques han estat
comunes: les transferències són lentes i insuficients,
insuficients sobretot econòmicament, i la pau, la pau que per
responsabilitat política s'ha mantingut respecte a lluites
entre el Govern de la comunitat i els consells insulars, pot
acabar. Una comunitat autònoma interinsular no es pot
construir sota un únic govern, un únic president i un únic
partit que pretenen conservar tot el poder econòmic,
concentrat en el Govern de la Comunitat Autònoma, sense
deixar que els consells insulars puguin exercir cap dret, el
dret que tenen d'autogovern. Com podem exigir el dret, com
podem exercir el dret d'autogovern quan som, quan estam
totalment incapacitats per decidir cap ni una de les
inversions que van lligades a les transferències fetes? 

Estam molt enfora de ser una comunitat autònoma
equilibrada i solidària i, evidentment, açò és el que
preteníem. Per tant hem d'instar obligatòriament perquè el
Govern de la Comunitat Autònoma entri en el debat dels
consells insulars, del que volen que siguin i, sobretot, que
resolguin d'una vegada per totes els problemes de la
suficiència financera i de la solidaritat entre les illes.
Esperem que no sigui necessari romandre a les portes del
Consolat de Mar, així com el president volia romandre a les
portes del ministeri, per exigir els seus drets. Esperem que
açò no sigui necessari, però en tot cas, repetim, nosaltres
estam disposats a fer-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada, i per contrarèplica té la
paraula el diputat que ha presentat la interpel•lació, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El Sr. Matas ha vengut a dir que no he donat importància

a l'incompliment de l'article 24, i és evident que jo no he dit
açò. He dit que qualsevol incompliment de la llei ens ha de
preocupar, els hauria de preocupar a vostès, i en aquest
sentit tenim molt clar que el caràcter d'exemple que tenen
sempre les actuacions dels governants els deixa molt
malparats, i els deslegitima per fer complir estrictament la
llei als ciutadans, per què és cert o no és cert que la primera
comunicació del Govern sobre la gestió d'urbanisme va
arribar a aquest parlament amb quinze mesos de retard? És
o no cert que la segona, la que discutirem la setmana que ve,
correspon a l'any 93, i que es discutirà un any i tres mesos
més tard del que seria lògic? Han instat vostès, des del
Govern, els consells a complir la realitat?, quantes
vegades?, amb quants escrits?, a quines dates ho han fet? 
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Vulgui o no, Sr. Conseller, és un solemne paperot que el
Govern, que ha de fer complir les lleis, sigui el primer en
incomplir-les. Sí, Sr. Matas, l'interpel•lam per l'incompliment de
la Llei de consells en la qüestió del finançament definitiu. Vostè
és intel•ligent, Sr. Matas, és una persona que intenta esser
rigorosa , i no puc entendre que vulgui defensar que amb la seva
proposta, presentada per la porta falsa, que és la llei
d'acompanyament dels pressuposts, n'hi hagi prou, no, Sr.
Conseller, vostè sap que no és desitjable que es modifiqui la Llei
de consells per aquesta via. I ha de saber, també, que amb la seva
proposta no es produeix cap avanç cap el sistema de finançament
definitiu. Sap que la seva proposta ve a dir únicament que el
sistema definitiu serà l'actual més l'augment del IPC, i no és açò,
Sr. Conseller. No és açò. I és cert, i m'estranya, que no hagi fet
referència que el Govern de l'Estat s'ha destorbat també en el
sistema definitiu del finançament de les comunitats autònomes,
que el que ha aprovat ara darrer no és definitiu, que és un
definitiu provisional. Jo me'n record, Sr. Conseller, que quan era
fillet i m'enrabiava molt havia de fer sempre jo els enviats, la
meva àvia em deia sempre amb aquella filosofia fatalista que sol
impregnar la gent senzilla, que ha viscut de tot i molt, "ai, fillet
meu, en aquesta vida mestre mana a mosso, mosso mana a ca, i
el ca... remena la coa". Idò, una cosa semblant succeeix amb el
sistema definitiu. 

És cert que el Govern central no aprova un sistema definitiu
de finançament de les comunitats autònomes, o l'aprova
provisionalment, fa una cosa provisional entos d'esser definitiu,
realment, ja que les comunitats autònomes, la gestió, els hi costa
més del que reben i, en conseqüència, la nostra comunitat, ho fa
pagar als consells, i els tracten amb la mateixa moneda. I els
consells, aquest com qui no tenen a qui fer-ho pagar, aquests
remenen la coa. I com que per algun lloc s'ha de començar a
rompre la cadena, nosaltres creim que s'ha de fer en la relació
entre el Govern i els consells, i no perquè ho diguem nosaltres.
Perquè ho diu la llei. S'ha de fer ara perquè també ho diu la llei,
Sr. Conseller, no ens vulgui fer combregar amb rodes de molí.
Com és que no ha parlat de la creació del fons de compensació
interinsular?, que la llei deixa ben clar que s'ha d'establir a partir
d'aquest moment, des d'aquesta actitud, des d'aquesta perspectiva
de solidaritat, i d'aquest incompliment no en parla? L'apleçam 5
anys més, 5 anys més sense esser solidaris amb les illes que no
tenen determinats serveis, vostè pot consentir que això sigui així?
Vostè pot pretenir fer-nos combregar amb rodes de molí, fent
creure als consells insulars que amb aquest aplaçament n'hi ha
prou?, que el Govern entén que en aquest moment no és bo ni és
desitjable, que fins i tot no és possible. 

Podríem acceptar que sigui així, però que ho reconegui
obertament, sense subterfugis, i siguin, senyors del Govern, prou
valents per plantejar el tema cara alta, directament, i cercant
trobar una sortida que impliqui a tots els grups parlamentaris, per
ventura arribam a un acord, possiblement no, però entenc que és
la seva obligació procurar-ho. Per tot allò que he dit a la meva
primera intervenció, perquè amb aquestes qüestions no n'hi ha
prou amb propostes de Gelocatil per calmar el mal i prou, Sr.
Conseller. 

Els consells, i permeti'm que segueixi amb el símil que
utilitzava a l'anterior intervenció, necessiten que els cuidin
i els omplin d'amors, ho necessiten perquè són la institució
de la Comunitat Autònoma més apropada als ciutadans, a la
qual acudeixen a plantejar els seus problemes, i de la que
esperen solucions. Necessiten que els cuidin i els omplin
d'amors, perquè duen ja massa anys d'existència, 16, com a
una eina carregada de pontencialitats, però encara buida de
contingut. Necessiten que els cuidin i els omplin d'amors,
perquè són massa els anys d'escoltar allò de "ho veus fill
meu?, tot això un dia serà teu", referit a les competències,
per comprovar que aquestes mai arriben, i quan ho fan no
tenen la consistència que seria de desitjar. Però és que, a
més a més, Sr. Matas, vostè sap perfectament que la baula
de la cadena, que és el sistema de finançament definitiu de
les comunitats autònomes per part de l'Estat, s'ha romput, el
Govern (...) han arribat a un mínim acord, encara que sigui
donant provisionalitat a un sistema definitiu, que hauria
d'esser ja el definitiu de forma real, i que vostès intenten
imitar la proposta del Govern a partir d'aquesta disposició
addicional de la Llei d'acompanyament dels pressuposts. 

Però, el Sr. Matas sap perfectament que la seva és una
mala imitació, perquè en realitat implica no moure-se del
lloc. Vostè, Sr. Matas, és com aquells balladors que tenien
l'habilitat de ballar sense moure-se de la mateixa rajola. I
sap que no n'hi ha prou amb açò, perquè quin avanç
representa que les transferències econòmiques es remetin
des de la Comunitat Autònoma incondicionades, si el
sistema de finançament segueix essent el mateix, i aquest es
basa únicament i exclusivament en el càlcul del cost efectiu
dels serveis i funcions transferides. Si el càlcul s'ha fet
correctament, el cost dels serveis que donin els consells serà
exactament igual al de la transferència. 

Miri, vostè proposa remetre les mateixes 100 pessetes
que envia ara als consells, l'única novetat és que els dirà que
les poden utilitzar com vulguin, això sí, sempre que
respectin el principi que han de donar els serveis que donen
amb la mateixa qualitat que ara. I aquests li costen 100
pessetes, li costen més? Li costen 105, però vostè insisteix,
els feim un gran regal, hem fet una gran passa endavant.
Avui hem consolidat el sistema de consells insulars, les 100
pessetes les poden gastar com vulguin, i les altres 5 les han
de posar de la seva butxaca, Sr. Conseller. No troba que la
seva proposta és poc creïble? No troba, sobretot, Sr.
Conseller, que amb el sistema que utilitzen per incomplir,
fent veure que compleixen, la Llei de consells insulars,
s'equivoquen rotundament. No troba, Sr. President del
Govern, que les seves paraules demanant un consens
generalitzat a la cambra per a les qüestions que tenguin
transcendència política i que necessitin aquest suport
parlamentari unànime, perquè no siguin canviades segons
canviïn les majories, s'hauria d'incloure també la política
dels consells insulars? No està cansat vostè de dir, Sr.
President del Govern, que els consells insulars són una peça
bàsica de l'entramat de l'estructuració de la nostra comunitat
autònoma?
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President. No està cansat de dir, Sr. President, que
la política de desplegament estatutari és una política
fonamentalíssima per no crear les suspicàcies que a un moment
determinat feren impossible avançar cap a l'autonomia a les Illes,
i em refereix al moment de la II República? I creu que a aquesta
qüestió no era fonamentalíssim cercar aquest consens entre les
forces parlamentàries proposant una reflexió seriosa de tots els
grups sobre les deficiències que segurament té la Llei de consells
insulars i, per tant, cercant propostes que impliquin possibles
canvis al respecte? Però, simptomàticament, quan la setmana
passada en aquest parlament s'aprovava la creació d'una comissió
que estudies la transferència de competències, les relacions de la
Comunitat Autònoma amb el Govern de l'Estat, i les passes per
aconseguir que aquesta sigui una comunitat històrica, es deixava
fora d'aquesta reflexió el procés de desplegament estatutari pel
que fa als consells insulars. I no és això, Sr. President del
Govern, perquè el problema potser que no arribin les suficients
competències des de l'Estat a la nostra comunitat autònoma, però
si les que arriben no es transfereixen de la forma més ràpida i
consistent possible, de la forma més rigorosa i, per tant, amb un
finançament també rigorós i seriós, als consells insulars, no
s'haurà avançat en tot allò que disposa l'Estatut d'Autonomia. I
aquesta passa, per fer dels consells els vertaders governs de
cadascuna de les illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, acabi, per favor.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ja he acabat, Sr. President. 

Aquesta passa per fer dels consells insulars els vertaders
governs de cada illa no es dóna perquè vostès són incapaços de
donar-la, perquè vostès es neguen de forma constant a donar
aquesta passa. I açò és lamentable, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Matas.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Orfila, al final, cregui'm, que he entès allò del
Gelocatil. I ho he entès amb un exemple clar, que és com
més clarament s'entenen les coses, la veritat. I ho he entès
perquè jo supos que el que vostè ha volgut dir aquí és,
precisament, el fet que vostè fa una interpel•lació, i vostè és
el primer i després tots els que venen darrera vostè,
tanmateix, digui el que digui la interpel•lació, xerren del
que han de xerrar i del que duen preparat. Maldament estem
davant una interpel•lació que està posada estrictament per
al compliment d'una llei, que insisteix, l'ha agafat una mica
descol•locat, i és normal, perquè resulta que quan tenia la
interpel•lació preparada no tenia coneixement que el Govern
de la Comunitat Autònoma havia entrat aquest projecte de
llei en aquest parlament, l'agafa descol•locat i a tots els que
vénen darrera vostè. Per tant, això és l'exemple del
Gelocatil. Una cosa és el missatge que vostè dóna
inicialment, i l'altra és el que arriba al final. Una cosa és el
que posa la interpel•lació, i la qüestió per què es planteja la
interpel•lació, i una altra, idò, aquí és el que ha de dir
tothom, i una altra és el missatge que ha de donar. 

Miri, la seva interpel•lació era una interpel•lació per
incompliment d'un aspecte de la Llei de consells insulars, no
m'interpreti malament, l'article 24 en cap moment deia que
no fos important. L'article 24, simplement, he dit que havia
entès, havia interpretat, en la seva exposició que vostè el
relegava a un segon terme d'importància, perquè vostè
esgrimia que fonamentalment considerava que els articles
que feien referència al sistema de finançament i al fons de
compensació interinsular eren prioritaris respecte al
compliment de l'article 24. Jo repeteix, pel que fa a l'article
24 i a molts d'altres articles, que ja la vice-presidenta del
Govern i el propi president del Govern han expressat la seva
voluntat de poder analitzar el tema, de poder analitzar
aquesta reforma, precisament perquè es puguin corregir
aquestes situacions que en aquest moment no estan
funcionant a satisfacció de tothom. Però insisteix, vostè ha
centrat la seva argumentació bàsicament al que feia al fons
del sistema de finançament definitiu, i al fons de
compensació interinsular. No em digui, Sr. Orfila, perquè
que ho hagi dit aquí una altra persona, pot ser, però vostè no
em digui que no he fet referència al fons de compensació
interinsular, perquè he mencionat reiteradament l'article 32
i el 40. Perdoni, si he mencionat l'article en lloc de dir-li el
que conté l'article, diculpi'm. Tot el temps que he xerrat i he
al•ludit a l'article 32, i a l'article 40, vostè coneix
perfectament que el 32 i el 40 només fan referència al fons
de compensació interinsular, per tant, quan feia referència
a aquests dos articles feia referència, precisament, al fons de
compensació interinsular.
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Però tornem al contingut essencial de la qüestió. El contingut
essencial de la qüestió que avui ens té aquí, Sr. Orfila, ho pinti
vostè com ho vulgui pintar, i diculpi'm, no és el discutir el
sistema de finançament definitiu i el fons de compensació
interinsular. La qüestió que vostè planteja aquí, i els instruments
parlamentaris estan per emprar-los pel que realment estan
dissenyats i pel que realment serveixen, és una interpel•lació per
un incompliment de la Llei de consells insulars. I jo he
demostrat, i he dit, que la Llei de consells insulars es complirà en
148 dies, si Déu vol, de diferència. I que això no creia que fos
tan important, ni tan alarmant, no creia que fos tan fonamental.
Dia 30 d'octubre va entrar el projecte que dóna compliment a
aquesta llei i, per tant, dia 30 d'octubre va entrar el projecte, que
podrem discutir en el seu moment, i després veurem si estam
d'acord o no estam d'acord. Crec, a més, que probablement tenim
un error de concepció global. Crec que en aquest moment no
tenim mesurat, els qui tenim fe en el que és el projecte de
descentralització, quin era el contingut de l'esperit del legislador
quan dissenyava aquest període de 5 anys, -acab, Sr. President-,
crec, Sr. Orfila, que vostè fa, si em permet, en terme carinyós, un
muntatge d'un tema que no té precisament la rellevància dels
altres temes que hem de desenvolupar i que s'estan
desenvolupant. 

Però, per acabar, sí diré, Sr. Orfila, una cosa que em pareix
molt important, cabdal. Sr. Orfila, una llei mai és una porta falsa,
mai. Una llei, Sr. Orfila, d'aquest parlament i dels altres
legislatius, no pot esser ni és una porta falsa. Vostè podrà estar
d'acord o en desacord amb la llei. Vostè pot deixar aquí la
sensació que regulem per decret. No és veritat. S'ha entrat un
projecte de llei en aquest parlament, i aquesta llei, si s'aprova per
aquest parlament, tendrà la mateixa validesa que cap altra llei,
perquè estarà aprovada per la majoria dels ciutadans elegits
democràticament en aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III.- Escrit RGE núm. 2284/95, presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, com a proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència  a
la proposta de reforma de reglament del Parlament de les Illes
Balears, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Per fer la presentació, té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Eppur si
muove, no obstant incompleixen. Quantes vegades s'han
debatut en aquesta cambra peticions per a la creació de
comissions d'investigació? Quantes? I sempre han rebut la
mateixa resposta, amb els mateixos arguments, per part
d'aquells que, des de la majoria parlamentària, s'han estimat
més impedir la creació d'unes comissions reclamades, de
vegades, per tots els altres grups parlamentaris.

Hasta ahora, la única respuesta a las peticiones de
claridad y transparencia es que ya están investigando los
jueces, y esa disculpa no es más que eso, una disculpa, porque
lo cierto, la verdad es que es falso, absoluta y rotundamente
falso, que la investigación y la responsabilidad penal sean lo
mismo, sea equivalente o sea substitutiva de la responsabilidad
política. Posponer la responsabilidad política a la
determinación de responsabilidades penales produciría la
reducción inexplicable de la responsabilidad política a las
acciones u omisiones dolosas y tipificadas por la ley;
convertiría al código penal en el único decálogo moral de la
actuación pública, de modo que un cargo público sólo sería
políticamente responsable de aquello que la ley señala como
delito. Y esto es insostenible desde un punto de vista
democrático. Hay multitud de situaciones en las que, por
imprudencia, por ignorancia, un representante público puede
quebrar la responsabilidad a él confiada sin necesidad de
cometer un delito o que éste no pueda probarse. ¿Cómo se
puede pretender que es cabal, que es prudente, que todo un
país espere la decisión de un tribunal para saber si hay o no
responsabilidades políticas en el Gobierno? Hay
responsabilidades políticas cuando se traiciona la confianza
del electorado, hay responsabilidades políticas cuando se
utilizan para uso propio los bienes que se han puesto para el
servicio público, hay responsabilidades políticas cuando se
conocen ciertos hechos y no se evitan pudiendo evitarse, hay
responsabilidades políticas cuando se entorpece la
investigación interna, judicial o parlamentaria, y desde luego
cuando no se investiga. Hay responsabilidades políticas
cuando en el Parlamento, y fuera de él, se proclama una cosa
y de forma oculta se hace otra, defraudando lo que se está
diciendo públicamente al pueblo. Hay una responsabilidad
política, por tanto, distinta de la penal, directiva por acción u
omisión que es la que corresponde ventilar a este Parlamento
y que, sin hacerlo, llevará a este Parlamento y a los que
vengan, quizás, a la frustración.

No, Senyores i senyors diputats, senyores i senyors del
Govern. Aquest diputat no ha sofert cap estranya mutació
que l'hagi transformat, de cop i volta, en castellana-parlant.
Estic fent el simple exercici de llegir-los, a tots vostès, les
paraules que, fa ben poc dies, vessaven, en el Congrés dels
Diputats i en el Senat, el diputat Sr. Trillo i el portaveu en
el Senat Sr. Acebes Paniagua. Ambdós coneguts dirigents
del Partit Popular, en les intervencions parlamentàries que
varen tenir lloc amb motiu de la proposta de creació de la
comissió d'investigació sobre les actuacions del GAL. I he
volgut, calculadament, reproduir amb literalitat les paraules
exactes que, en aquells debats, es varen utilitzar perquè,
d'una banda -els ho he de confessar- em sent totalment
identificat amb els arguments que allà s'utilitzaven i, en
segon lloc -ho he de reconèixer- perquè la reducció a
l'absurd que pot implicar l'existència previsible d'una nova
versió del doble llenguatge al qual el Grup Popular ens té
acostumats en aquesta Cambra, ha d'esdevenir molt més
absurd encara si no s'afegeix a la comparació de llenguatges
i actituds, l'element distorsionador que sempre pot
representar qualsevol traducció.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 15 / 7 de novembre del 1995 445

Fins a aquest punt varen ser contundents les intervencions
dels parlamentaris populars a les Corts Generals, i no sols quan
sortien al pas de les objeccions que rebien d'altres grups, amb els
arguments que ja s'han vist, referits a la creació d'una comissió
concreta, sinó també -i pot ser alliçonador escoltar-ho- quan
defensaven la importància, la necessitat de poder crear
comissions d'investigació parlamentària com a eina de control
parlamentari.

En un texto que tanta influencia ha tenido en el nuestro -es
refereix a la Constitució- como el alemán, se configura el derecho
a la investigación parlamentaria, a las comisiones de investigación,
como un auténtico derecho de las minorías parlamentarias, ya que
basta una cuarta parte de los diputados para iniciar una
investigación y son precisos, son necesarios el 75% de los votos de
la Cámara para impedirlo. En definitiva, señorías, todas las
constituciones democráticas posteriores a la II Guerra Mundial
permiten esa posibilidad, lo que algo dirá sobre cual es la
procedencia democrática de un posicionamiento y de otro. En
definitiva , se trata de un ejercicio democrático, quizás el más
importante, que los ciudadanos a los que representamos conozcan
con claridad, conozcan con transparencia, lo que hacen sus
representantes y sus gobiernos, y asuman las responsabilidades del
ejercicio de sus mandatos. 

I escoltin bé, senyores i senyors diputats del Grup Popular:
negar el control del Parlamento al Gobierno, señorías, es negar la
esencia misma de la democracia, investigar las responsabilidades
políticas cuando aparezcan indicios de cualquier irregularidad
grave no es un derecho de los parlamentarios, no es un derecho de
los que aquí nos sentamos, sino que es una obligación
irrenunciable, es una obligación irrenunciable.

Dit això, senyores i senyors diputats, podria tornar al meu
escó, considerant que ja està tot dit, interpretant que, davant
aquests arguments, els seus arguments, és impossible que deixin
de donar suport a la nostra proposta. És impossible a no ser que
vulguin passar per la vergonya que els puguem dir, de nou, que
vostès mantenen sempre un doble discurs, segons governin o
estiguin a l'oposició, i que aquest doble llenguatge, avui i aquí,
resta credibilitat a les promeses de canvi que tant s'han prodigat
darrerament, i és significatiu que el President s'hagi estimat més
ser fora enlloc d'escoltar aquesta qüestió.

Poden argumentar, com ho han fet altres vegades que s'ha
debatut aquesta qüestió, que seria un exercici
d'irresponsabilitat la modificació del Parlament de les Illes
Balears tal com proposam des del PSM. Irresponsable és,
per tant, el Sr. Trillo? Ho és el senador Acebes Paniagua
quan, en el Congrés dels Diputats i en el Senat, defensen les
comissions d'investigació parlamentària no com un dret dels
diputats, sinó, fins i tot, com un deure, com una obligació
irrenunciable, per utilitzar exactament les seves paraules?
Podran argumentar, com ho varen fer fa un any i mig, quan
tractàvem una proposta igual a aquesta, de modificació del
reglament, que les minories no han de poder imposar, en
aquesta qüestió, el seu parer a la majoria, perquè això
significaria una perversió de la democràcia? Pretenien els
diputats i senadors del PP pervertir la democràcia quan
utilitzaven aquests mateixos arguments? Quin és el valor de
les paraules? Quina credibilitat poden tenir les afirmacions
que, en un to de santa indignació, utilitzen, a les Corts
generals, per reclamar un instrument democràtic de control
parlamentari, si aquí ens neguen aquest mateix instrument,
utilitzant arguments també pretesament democràtics?

L'esment fet en el Senat de l'exemple d'Alemanya, on es
garanteix la creació de comissions d'invstigació, sempre que
així ho sol•licitin una quarta part dels diputats, no és vàlid
en el Parlament de les Illes? Seran vostès més democràtics
a Madrid que a les Illes? Pensen que el dret dels diputats de
fiscalitzar les actuacions del Govern ha de tenir dos nivells:
el de les Illes Balears i el del Congrés dels Diputats o del
Senat? Pensen que els drets democràtics es poden mesurar
amb dos arrasadors? Ho creuen, sincerament?

El discurs de la regeneració democràtica és sols vàlid per
a determinades institucions i justament no per a aquesta
Cambra? Mirin, senyores i senyors diputats. D'entre els
motius del progressiu allunyament dels ciutadans de la
política, del divorci creixent entre els ciutadans i aquells que
hem estat elegits per ells, per representar-los, en destacaria
dos: un  és l'existència de la imatge de corrupció lligada a
l'exercici del poder, i l'altre és la dificultat per aprofundir els
mecanismes que permetin garantir la transparència en la
gestió dels interessos públics.

La prestigiosa catedràtica d'ètica, Victoria Camps, a la
seva obra "Virtuts polítiques", raona que està ben clar que
la lluita no ja contra la corrupció sinó contra la identificació
de política i corrupció, passa precisament pel reforçament
de la democràcia, és a dir, de la capacitat que té la pròpia
democràcia per treure a la llum les seves pròpies faltes, els
seus defectes. Així, el principi de presumpció d'inocència,
aplicable a qualsevol ciutadà en l'estat de dret, s'ha
d'acompanyar, en el cas d'aquells que detecten els
mecanismes de poder per a representació dels vots populars,
en la constant disposició a demostrar que qualsevol sospita
que pugui afectar aquest exercici és absolutament
fiscalitzada fins a esbrinar totes les possibles
responsabilitats. Per això, el sistema democràtic garanteix
fórmules, mecanismes, que permeten la fiscalització i el
control de les actuacions del Govern. Alguns d'aquests
mecanismes tenen un caràcter ordinari, i són respectats on
hi hagi una institució democràtica, com és el dret a obtenir
informació dels actes del Govern. Altres, atès el seu caràcter
extraordinari, tenen també una formulació extraordinària a
l'hora de poder ser exercides, i em referesc a les comissions
d'investigació.
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Però si acceptam que l'objectiu d'aquestes comissions és, per
definició, un objectiu fiscalitzador, i la seva constitució respon
a la presumpció que han existit, en l'actuació del Govern,
irregularitats o deficiències, la responsabilitat de les quals és
imputable a l'executiu, és fàcilment comprensible l'exigència
que, per a la seva constitució, no sigui necessari el vot majoritari
del Parlament. Efectivament, l'exigència d'un suport majoritari
per ser constituïdes fa que les comissions d'investigació siguin
l'únic instrument de control parlamentari que no és actuable, des
d'un primer moment, per part de l'oposició parlamentària. És a
dir, que per poder utilitzar aquest mecanisme de control, és
necessita primer, el suport o l'acord de la majoria que,
precisament, sustenta l'objecte del control i que, en bona lògica,
es resisteix a entendre la necessitat que s'exercici aquest control
sobre el Govern, l'actuació del qual mereix, quasi sempre, el seu
aplaudiment.

Es tracta, per tant, de relativitzar el principi majoritari en la
creació i el funcionament de les comissions d'investigació, si el
que volem és potenciar les funcions de control parlamentari i
permetre, a l'hora, que l'opinió pública conegui les possibles
actuacions incorrectes del Govern i l'administració. L'objecte de
la proposta de reforma del reglament del Parlament de les Illes
Balears que avui debatem és, precisament, facilitar la utilització
responsable del mecanisme de control parlamentari que són
aquestes comissions d'investigació, possibilitar una utilització
automàtica per part d'un segment qualificat del Parlament, és a
dir, que permet que, a petició d'una quarta part dels diputats de
la cambra, s'hagi de constituir una comissió d'investigació
adoptant l'exemple alemany, de tal manera que, d'una banda, no
es depèn de les majories sempre poc inclinades  a les
investigacions del seu govern, i de l'altra, s'exigeix que la petició
tengui el suport d'un quòrum mínim, de la quarta part dels
diputats, amb la qual cosa es garanteix que no s'actuï en les
peticions des dels interessos conjunturals d'algun grup de
l'oposició.

És la nostra, senyores i senyors diputats, una proposta feta
amb rigor, moderada, que podria ser assumida perfectament pel
grup majoritari en aquesta cambra, sense que la seva acceptació
no hagués de representar cap actitud heroica, cap renúncia
històrica. És la concreció pura i simple del que els diputats i
senadors del Partit Popular han exigit fa pocs dies en el Congrés
i el Senat. És, simplement, allò que el Sr. Aznar va reclamar en
aquelles converses sobre la regeneració de la vida pública i que
varen tenir una gran transcendència política en els seus moments.
No és res més que la traducció a la nostra realitat de la teoria
sostinguda pel Sr. Trillo en el seu discurs d'inauguració del curs
Opinión pública y Parlamento fet a El Escorial l'estiu del 93. És,
ni més ni manco, que la plasmació a nivell de proposta de
reforma del reglament del nostre Parlament d'allò que va
anunciar el Sr. Ruiz Gallardón, President de la Comunitat de
Madrid, en el seu discurs d'investidura, com a programa, com a
objectiu del seu govern. I deia: En este momento de la historia de
nuestra comunidad y de la historia de España, uno de los objetivos
principales de la acción política debe ser, a mi juicio, recuperar la
confianza del ciudadano en sus instituciones. Y digo más: recuperar
la confianza en el propio menester de los políticos. En el camino de
la recuperación de esa confianza en las instituciones debe
enmarcarse mi decisión de potenciar el protagonismo del
Parlamento, de esa Cámara. La creación de comisiones de
investigación no sólo nacerá de la voluntad mayoritaria de la
Cámara, sino que bastará la voluntad de dos de los grupos que la
conforman para que tales comisiones se constituyan. Repeteixo:
bastará la voluntad de dos de los grupos que la conforman para que
tales comisiones se constituyan. Este compromiso de protagonismo
parlamentario tiene no poco que ver con un nuevo estilo de hacer
política, al que me comprometo firmemente, un compromiso de
transparencia, de honradez, de austeridad, de participación y de
diálogo constante.

Poden, senyores i senyors del Grup Popular, votar en contra
de la nostra proposta després d'escoltar aquestes paraules?
Ho poden fer sense entrar en la contradicció que representa
el fet que, a Madrid, el Sr. Ruiz Gallardón, promogui una
reforma del mateix tenor que la que proposa avui el PSM
aquí? Poden explicar que el que és -en paraules del Sr. Ruiz
Gallardón- un compromís de transparència a Madrid no és
desitjable a les Illes Balears? No és necessària aquí la
mateixa dosi de transparència que promouen els seus
correligionaris a la Comunitat de Madrid? Seran capaços a
dir que el compromís de participació i de diàleg constant,
que impulsen a Madrid, no és oportú, no és necessari a les
nostres illes? Està disposat el Sr. Soler, simptomàticament
absent d'aquest debat, a desdir la bondat de les propostes del
seu homònim, President  a la Comunitat de Madrid? A
esmenar la plana del que han defensat, en el Congrés i en el
Senat els seus portaveus, els portaveus del seu mateix grup
polític fa pocs dies? Balears és diferent. No ens mereixem,
els ciutadans d'aquestes illes, rebre una política capaç, com
proposava el Sr. Ruiz Gallardón, de fer-los recuperar la
confiança en les seves institucions? Creuen, senyores i
senyors diputats, que els ciutadans de les Illes s'interessen
pel que es discuteix en aquesta Cambra? Estam disposats a
fer alguna cosa per recuperar la seva confiança, per
dignificar la feina dels que, per elecció dels ciutadans, ens
ocupam de la cosa pública, és a dir, feim política? No els ha
fet mal a les orelles, alguna vegada, escoltar  algun ciutadà,
fins i tot, algú molt pròxim? A vostès, senyores i senyors
diputats, dir en un to pejoratiu: "tu res, tu ets polític", no
pensen que és l'hora de començar a canviar moltes coses?
No troben que es tracta de modificar determinades actituds?
No és el moment de fer un vot en favor de la transparència?

Transparència, participació, regeneració de la vida
democràtica, recuperació de la dignitat dels que feim
política, atracament de les institucions als ciutadans...
Continuaran essent per a vostès, senyores i senyors diputats,
paraules buides? Admetran vostès en aquest Parlament, que
allò que diuen a Madrid, és vàlid per a aquella Comunitat i
a la nostra no ho és? Gosarà algun parlamentari, que també
ho és en el Congrés dels Diputats o en el Senat, a defensar
que allò que han defensat apassionadament, amb aquesta
santa indignació de la que parlava fa uns moments, aquí, a
les Illes, és paper banyat? Serà aquesta la seva actitud?
Gràcies, Sr. President.
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(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grups que es mostrin a favor d'aquesta
proposició? Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Pot ser
haurem de començar recordant el nostre Estatut d'Autonomia
que, en el seu article 19, afirma que el Parlament representa el
poble de les Illes Balears, i li atorga, entre d'altres, la funció de
controlar l'acció de Govern. Aquest és un tret comú de les
democràcies parlamentàries. Els Parlaments tenen una funció de
control de l'acció del poder executiu. Ja se sap que la divisió de
poders no és absolutament nítida. El Govern té una funció bàsica
en la tasca de fer lleis. Les institucions legislatives, com a
contrapès, adquireixen les facultats d'examinar  l'acció de
govern, de fer propostes d'actuació, i d'investigar tots aquells
assumptes que puguin ser d'interès públic. El caràcter que tenen
els parlaments de ser els únics òrgans sorgits de forma directa de
les urnes justifica plenament aquestes funcions.

El desenvolupament que es faci d'aquest principi ha de tendir
a facilitar al màxim que els parlaments puguin desenvolupar
aquestes tasques que surten del camp estrictament legislatiu.
Aquest és l'esperit de l'Estatut, i això és el que es mereix un
òrgan que -repetim- representa el poble de les Illes Balears.

Doncs bé, pensam que el reglament d'aquesta Cambra fa una
lectura restrictiva del principi, i no estableix mecanismes
adequats perquè els representants i les representants del poble
puguin demanar als governants comportaments polítics que
s'ajustin a la legalitat, d'una banda, i a les pautes de
comportament èticament exigibles d'una altra.

El cas de l'exigència de l'aprovació del ple per a la creació
d'una comissió no permanent és un bon exemple de tot això.
Podem passar de la teoria a la pràctica per entendre-ho. La
redacció actual del reglament implica que la possessió de la
majoria absoluta per part d'un grup polític equival, lògicament,
a la possessió d'un dret de vet inapel•lable sobre la creació de
comissions d'investigació. A ningú no se li escapa, però, que les
comissions d'investigació se solen referir, òbviament, a l'acció
dels governants que són del mateix color polític que la majoria
que té el poder decisori sobre la creació de les comissions. En
definitiva, només investigarem allò que el partit del govern
deixarà que investiguem. És difícil imaginar una perversió més
gran del principi segons el qual el Parlament, com a representant
del poble, ha de controlar l'acció de govern.

Vivim un moment polític totalment marcat per les qüestions
que tenen a veure amb corrupcions i irregularitats. Així
sembla, almenys, si llegim o escoltam els mitjans de
comunicació, o si tractam de prendre el pols de la percepció
que dels assumptes públics té la població. El descrèdit de
l'activitat política, l'allunayment i l'escepticisme de la gent
són evidents. El risc que el descrèdit s'extengui al mateix
sistema democràtic és real. Davant això, ens podem queixar
o podem canviar les coses, podem fer discursos o podem
mirar de dignificar la política. Ens podem amagar o podem
introduir canvis que duguin a l'activitat política
transparència i exigència de comportaments justs d'acord
amb la llei i d'acord amb l'ètica.

En aquest sentit, el Grup Mixt dóna la benvinguda a la
proposta del Grup Nacionalista-PSM. Sabem que haurà de
superar la mateixa barrera que vol eliminar per a les
comissions d'investigació, la voluntat del grup que té la
majoria absoluta. La suposada intenció del Partit Popular de
fer política amb un nou estil ja va quedar en evidència quan
es varen negar a tornar enrera la seva anti-democràtica
reforma de la llei electoral. Ara tenen l'oportunitat
d'endreçar una mica el rumb. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el seu portaveu, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon Orfila, amb els anys
que fa feina en aquesta empresa, i venir a presentar una
proposta de reforma del reglament, gosar a pujar aquí dalt,
i presentar una proposta de reforma del reglament per
facilitar la creació de comissions d'investigació, he de dir
que ha quedat curta abans. No és que vostè tengui més
moral que el Sr. Beltrán, que vol pujar el Mallorca a
primera, més moral que el Sr. Garzón, si creu que li donaran
els papers del CESID, o més moral que el Sr. Grosske si
creu que, avui horabaixa, s'aprovarà la comissió
d'investigació per Capital Risc. Vostè té més moral que mon
pare. Mon pare, que té 67 anys, i que cada dia surt a
entrenar pensant que guanyarà la pròxima marató de Nova
York. Moral, moral que sempre ens queda.
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La proposta de reforma del reglament del Parlament de les
Illes Balears té dues virtualitats. Una primera positiva, que és
facilitar la creació de comissions d'investigació en el si del
Parlament per tractar aquells assumptes que siguin d'interès
públic. Una segona, també positiva: desemmascarar la política
amarada d'hipocresia que practica el Partit Popular.

La primera és una aposta per la transparència, per dotar el
Parlament dels mitjans imprescindibles per al compliment de la
seva labor de control de l'executiu. La segona és una aposta per
la clarificació, vist que el Partit Popular impedeix, allà on
governa, allò que demana allà on no governa. Aquesta proposta
podria tenir dues conseqüències: una permetre que, en el futur,
a la pròxima legislatura, sigui més fàcil i normal la creació d'una
comissió d'investigació, i la segona evitar que el Partit Popular
de Balears pugui acusar el PSOE, a l'àmbit estatal, de ser un
partit refugiat en la fortalesa del poder.

Si jo fos del Partit Popular, votaria a favor d'aquesta proposta.
Dins quatre anys, quan estiguin a l'oposició, n'estaran satisfets,
i podran usufructuar una iniciativa que avui veuen amb mals ulls.
D'altra banda, una decisió d'aquesta índole, els acreditaria a
l'hora de denunciar la falta de transparència del PSOE en el
Govern de l'Estat.

Res de tot això no faran avui. Ja han demostrat en el poc
temps de legislatura quin és el seu tarannà, quina idea tenen de
les institucions democràtiques, quina concepció tenen de l'exerici
de la política. Estam assistint, en aquest final de segle, a un lent
defalliment de la democràcia parlamentària clàssica, un
defalliment que és directament proporcional a la pèrdua de
representativitat real de la societat, a la (...) de la labor i
presència dels elegits i a l'augment, també proporcional, de la
xenofòbia i el feixisme a l'Europa que coneixem com a
Occidental i a la qual pertanyem nosaltres. La lenta degeneració
de la democràcia parlamentària és el resultat de la progressiva
separació dels òrgans de poder i de representació dels ciutadans,
és el resultat de la progressiva separació de les direccions dels
partits, del conjunt de membres d'aquest partit. Els partits, com
a centres de creació d'ideari i de debat, s'han deformat amb
maquinàries electoral controlades per especialistes, i únicament
dedicades a vendre un producte per l'embolic, que sol ser el que
ofereixen els mitjans de comunicació de masses.

Les institucions, massa vegades, deixen de ser fòrums de
debat, i esdevenen únicament plataformes permanents de
campanya electoral. El govern, quan no respon ni al partit que el
permet ni el grup de la població que l'ha elegit, ni molt manco a
les institucions davant les quals ha de donar compte, tendeix a
ocultar les decisions difícils, tendeix a impedir les informacions
que poden posar en qüestió la seva gestió i tendeix a construir un
mur fet d'oficines i gabinets de premsa, que filtren la part de la
realitat que creuen convenient.

Amb la impunitat de la fosca, el poder pot prendre decisions
no només políticament reprovables, sinó judicialment
delictives. Els exemples, al llarg d'Europa, en aquests
darrers anys, i molt abans també, són abundosos. Són tant
abundosos que, fins i tot, es pot arribar a creure que és lògic
que el poder i la política per expansió signifiquin corrupció.
Els (...) són iguals: si vosaltres governassin faríeu ben igual,
faríeu el mateix, ja s'ha instal•lat com a un discurs automàtic
a la societat. La desconfiança en la classe política és fruit no
només dels sistemes de comunicació, sinó també és
producte directe de l'abús de poder i de la falta de
transparència en l'exercici d'una representació sempre
delegada.

Si la proposta del PSM, oblidant que el Partit Popular
voti que no, és per desemmascarar el Partit Popular de
Balears no feia falta. És una cosa segura que el Partit
Popular, hereu de la tradició de la dreta espanyola, no és un
partit que estigui ni per la participació efectiva ni per la
transparència, ni per res que s'hi assembli. És cosa segura,
com era cosa segura, que la participació, la transparència, la
defensa de l'ètica en l'exercici de la política era un dels
valors de l'esquerra que, amb els anys del PSOE en el poder
central, ha quedat per molt temps sense crèdit, sense
substància o posat en dubte.

La distància, cada cop major, entre els ciutadans i els
seus representants, hauria d'obligar-nos a aquells que estam
temporalment en una institució a reflexionar sobre la nostra
activitat política, a revisar el poder de les institucions. Qui
és que, avui, dubte que pot ser les dues principals causes
d'aquesta instància són, per una banda, l'especialització i la
burocratització dels polítics i dels partits en les institucions,
i per altra banda la imatge generalitzada de corrupció i la
resistència del poder davant les propostes que es fan a favor
d'incrementar la transparència del funcionament de les
institucions democràtiques. Qualsevol proposta que vulguin
(...) en la regeneració de la vida pública, vengui d'on vengui,
urgent abans que el desprestigi sigui irreparable, ha de
passar forçosament per l'enfortiment dels mecanismes de
control democràtic dels òrgans de poder. Això és,
senzillament, per fer possible que aquells representants que
no prenen decisions de govern ni hi poden influir, puguin
fiscalitzar, controlar, vigilar aquestes decisions.

No oblidem que, en el nostre cas, el cas de Balears, els
representants que no formen part del grup parlamentari que
sustenta el poder de l'executiu, tenen, rera seu, en conjunt
més vots que el poder executiu. Les decisions haurien de ser
el màxim de transparents, el màxim de clares. Quan un
partit s'oposa a la creació d'una comissió d'investigació, o
encara més, quan un partit s'oposa a facilitar la creació
d'aquestes comissions, diu que s'oposa a facilitar i que
amaga alguna cosa que no vol que li trobin. Si es fa política
oculta, és per ocultar, no per fer més interessant l'exercici de
la política. Impedir la transparència, evitar passar comptes,
entorpir l'acció del Parlament, oposar-nos a la democràcia
és una forma de fer créixer la desconfiança de la gent cap a
les institucions.
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Dissortadament, no només se'n ressent el grup que, en el
poder, defensa els codis secrets i la patrimonialització de les
institucions. Se'n ressenten tots els grups, els partits i el conjunt
de la idea de democràcia.

La proposta que presenta el PSM amb prou temps perquè es
pugui debatre i aprovar, ja que la reforma del reglament no es pot
donar en el transcurs d'aquesta legislatura, és apropiada perquè
cadascú, amb coherència, sabent que no es pot fer una cara aquí
i una cara allà, manifesti la seva voluntat de treballar per la
regeneració de la democràcia, per recuperar la credibilitat de la
cosa pública, per atracar les institucions a la ciutadania.

El Sr. Ramon Orfila ha fet una bona defensa d'aquesta
proposició. Ell sol acabar amb un recull popular, una dita o un
refrany que il•lustra i fa més atractiva, més amable, l'exposició,
que sol ser, de vegades, dura. Si m'ho permeten, també ho faré,
i recolliré unes paraules de John Lennon, que fa dir a un jove
protagonista de la cançó Beautiful People, quan diu que la vida és
una cosa que passa mentre nosaltres estam ocupats fent plans.
Esperem que la democràcia no sigui una cosa que es mori,
mentre el poder estar preocupat fent-li trampes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La figura
de la comissió parlamentària d'investigació tant a parlaments
estatals com a assemblees autonòmiques necessita, a la vista de
l'experiència de dotze anys aquí, devuit anys allà, d'una reflexió
serena i amb profunditat, i si em permet la desmitificació, un
debat parlamentari no és el lloc més adequat per introduir-hi
elements de reflexió, fora que estiguin prèviament debatuts i
acordats. Una reflexió serena, un replantejament de les
comissions d'investigació són necessàries. Aquestes comissions
existeixen a tots els parlaments, hi són a tots els reglaments, però
necessiten d'una millor delimitació. Si només la pot aprovar la
majoria parlamentària, vol dir que llevat del cas de governs en
minoria o de governs en minoria i a més sense suport estable, el
grup majoritari, el del Govern, és el que ha d'estar d'acord a
investigar el Govern. Per tant, la iniciativa del control i
fiscalització del Govern queda en mans del propi govern. Per
altra part, hi ha d'haver un quòrum mínim per a la seva
constitució, que garanteixi que la comissió parteix d'indicis
suficients i que la seva creació no té un objectiu de pur desgast
de l'adversari, de filibusterisme, sinó d'arribar al fons de la
qüestió. Per altra part, no sembla raonable investigar allò mateix
que els tribunals, la justícia, ja investiga, sembla que s'hauria de
garantir el secret o la plena publicitat, però no les mitges

 tintes, les filtracions interessades de les declaracions que es
formulen davant d'una comissió d'investigació, que s'ha de
tenir la potestat de convocatòria, el poder de fer
comparèixer les persones que corresponguin davant la
comissió, que s'ha de comptar amb l'obligada col•laboració
de totes les administracions públiques. Mentre aquestes
condicions no es donin, només es crearan les comissions
d'investigació que l'executiu vulgui, o sigui, amb majoria
absoluta, cap, llevat que la investigació es dirigeixi cap a
altres direccions que no siguin el propi Govern de la
Comunitat; per tant, no serà un instrument de fiscalització
i de control en mans dels diputats. Mentre aquestes
condicions no es donin, les comissions se superposaran amb
investigacions judicials, però sense els mitjans
d'investigació i de coacció d'aqeustes, i que, en qualsevol
cas, les conclusions de les comissions d'investigació, quan
hi hagi indicis de delicte, hauran d'anar a parar a aquests
tribunals de justícia. Les comissions d'invetigació dels
parlaments autònoms, com el nostre, de les Illes Balears,
estaran limitades al control de l'Administració autonòmica
i dels seus funcionaris, sense cap altre poder, i disposaran,
com vist en altres circumstàncies, dels documents que
bonament l'Administració i el Govern de la Comunitat
Autònoma els vulguin facilitar, i estaran sotmeses a normes
de funcionament ridícules, com impedir l'interrogatori
continuant del compareixent, com hem viscut també en
diverses comissions que en aquest parlament s'han celebrat.

Aquesta és la realitat crua d'avui en relació amb les
comissions d'investigació, aquests són els problemes, alguns
són de caràcter reglamentari, altres en són de cultura
democràtica i altres en són de regulació de drets
fonamentals, de drets constitucionals i, per tant, objecte o
competència de llei orgànica estatal.

La proposta del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
que tots hem defensat per activa i per passiva a l'anterior
legislatura, tracta de resoldre una d'aquestes qüestions, la de
la iniciativa per posar en marxa la comissió d'investigació.
És una qüestió de coherència política, com ha posat de
manifest el diputat Sr. Orfila, hi donam suport perquè és una
reforma necessària, una primera passa per potenciar les
comissions parlamentàries d'investigació, que tant necessari
és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Dilecto diputado Sr. Orfila, acudo aquí a la
tribuna con el convencimiento de que esto no es un
parlamento de un estado liberal, donde los oradores con su
capacidad dialéctica eran capaces de convencer al resto de
los grupos, o donde el portavoz, en algunas ocasiones poco
afortunado, conseguía que ni los suyos le votaran. Por tanto,
había una referencia del Sr. Balanzat a esa división de
poderes, y bueno, la realidad exactamente no es ésa, la que
el Sr. Balanzat predicaba.
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Nos ha hecho una lectura el Sr. Orfila en versión original de
unas palabras que compartimos desde la primera hasta la última,
no sólo en su contenido, sino en su forma, en la relación expresa,
compromiso del Partido Popular manifestado la semana pasada
en la Casa de las Américas por el presidente Aznar, relativo al
impulso del Parlamento, entre otros aspectos y bajo el lema "La
España que yo quiero".

Yo tengo la impresión, a raíz de lo que aquí se dice, de que
este parlamento no aprobó el reglamento que hay ahora. Se
aprobó aquí este reglamento, y recuerdo que el Grupo Popular,
entonces en coalición en primera vez, estaba en minoría. Por
tanto, este reglamento se hizo aquí, lo hicimos entre todos, como
un sistema que es un reglamento de contrapesos, y donde de una
u otra forma los aprobamos por unanimidad. Por tanto, Sr. Orfila,
validez universal de esa propuesta que usted nos leía aquí, de
nuestro partido, que evidentemente la compartimos.

Pero el debate de hoy no es comisiones de investigación sí,
comisiones de investigación no. Ése no es el debate; el debate es
cambiar un artículo, el 51, del Reglamento; y por tanto a eso me
voy a referir, diciendo en principio que también comparto la
preocupación del Sr. Triay expuesta aquí, desde esta tribuna, y
recogida en un libro del mismo título "Comisiones de
investigación, comisiones parlamentarias" por el Doctor Ricardo
Medina. Es verdad que hay dificultades en cuanto al secreto,
tenemos ya experiencia aquí, de comisiones de investigación, de
los secretos de esta comisión, de las comparecencias, de su
composición, de su estructura, de su funcionamiento, etcétera.

Decía el Sr. Orfila "¿cuántas veces vamos a debatir estos
temas?". Yo creo que no es la primera vez -él ya lo ha dicho-, y
me temo que tampoco que sea la última que desde un grupo
minoritario, de forma unilateral, sin contar con nadie ni
encomendarse a nadie pretende reformar el Reglamento. Lo
hemos vivido en otras ocasiones, antaño fueron las migraciones
parlamentarias lo que suscitaba el interés de los diputados, y
ahora, en este momento presente, pues son las comisiones de
investigación.

Yo creo que no es el momento de esa reforma puntual que se
inicia desde su grupo sin previos contactos con el resto de grupos
parlamentarios, y que evidentemente, por esa cuestión de
concreción, significa un canto al sol, porque lo que requiere una
reforma de reglamento es iniciarla de otra manera. Un
reglamento, señoras y señores diputados, no puede estar
sometido a los avatares de algún grupo parlamentario en un
momento concreto, dice o siente. El Reglamento es reformable,
sin duda, no hay nada de cuestiones de estos aspectos que no
pueda reformarse, pero hemos de analizar su conveniencia, su
necesidad, y hemos de empezar a establecer contactos previos,
si es que esa es la voluntad de algún grupo, y no ésta o el camino
que ha iniciado con esta intervención.

¿Qué propone el PSM? Dejo por tanto fuera el tema de
comisiones de investigación. Propone modificar el artículo
51. ¿Qué argumentos ha dicho? Bueno, pues ha entrado en
una disquisición, recordándonos la lección, que ya la
sabemos, como antes decía, de esas palabras que recogía de
notables portavoces de nuestro partido. ¿Cuáles son los
antecedentes? Después también los veremos. ¿Y cuál es la
visión comparada del problema? Son preguntas
fundamentales para abordar la reforma del Reglamento.

Ustedes mantienen el artículo 51 intacto, salvo el
apartado primero, que intentan modificarlo diciendo que la
comisión de investigación se habrá de crear
obligatoriamente -sobra la coma, por cierto- si se obtiene un
quórum mínimo de una cuarta parte de los diputados de la
Cámara. Luego añaden a partir de ahí una inmediatez de la
entrada en vigor, que la cifran en 20 días, yo no sé si es el
número mágico, el número perfecto para los filósofos es el
10, la tetraski griega; no sé si el 20, por ser el doble de 10,
tiene alguna significación; pero lo normal es que un
parlamento cuando reforma el reglamento tarde tiempo en
hacerlo y entre en vigor en el próximo mandato; sólo por la
conveniencia de que las reglas del juego de ese período de
cuatro años permanezcan más o menos intactas o iguales.

Una reforma con especial referencia a esa figura que
aquí ha sido el debate, del artículo 76 de la Constitución,
que consagra las comisiones de investigación, o como gusta
llamarse en otros países comisiones de encuesta, que suele
ser el término que originariamente era más conocido. Pues
bien, nuestro reglamento recoge las comisiones de
investigación, porque aquí parece que esta figura casi no se
recogía, y tenemos la práctica de nuestro grupo de pedir
comisiones de investigación, y no crearlas, u otras que se
han creado a petición de grupos parlamentarios.

Todas las comunidades autónomas, todas sin excepción,
sus asambleas legislativas han regulado en ese subsistema
normativo que constituyen estas asambleas las comisiones
de investigación, y han dado respuestas a la pregunta ¿quién
investiga?, ¿cómo se investiga?, y ¿qué es lo que se
investiga?. Algunas incluso, como en Cataluña, han
delimitado diciendo que hay materias que están excluidas de
una comisión de investigación, para que sean de otro objeto
de estudio, comisiones de estudio, de otro tipo.
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Pues bien, esas respuestas que se dan en esas comunidades,
en las 17 -qué casualidad- son homologables todas. Pero no se
homologan por analogía, por similitud; se homologan por
identidad, es decir, que todas han dado la misma respuesta a ese
modelo que sin duda no tiene precedentes en otros sitios como
aquí. Pero ustedes ahora nos traen un precedente, sobre el cual
después me voy a detener. El Sr. Orfila ha pasado por alto un
poco el escrito suyo, pero hay dos precedentes que cita, el de
Castilla y León parece que ya se la olvidado, ha habido algo de
amnesia en el artículo 50 -creo recordar- de las Cortes de Castilla
y León; y nos ha citado las Enquetkomissionen, que es el nombre
que tienen las encuestas de investigación en la Ley fundamental
de Bonn, ¡nada menos! ha ido usted a buscar un precedente del
año 1919, de la República de Weimar, allí donde se consagraba
que eso, que un número de diputados, una minoría parlamentario,
en el artículo 34, pudiese controlar y fiscalizar sin más requisitos
que ésos que usted indica, que la cuarta parte de los diputados.
Pero vaya, usted se ha remontado muy alto. Yo creo que la
legislación comparada hay que tomarla de lo más próximo a
nosotros, y no de Alemania. Curiosamente legislación, Sr.
Balanzat, que también incorpora el 5%, ese tan antidemocrático
que usted decía antes; la misma legislación, la barrera legal del
5%, qué curiosidad. Pero el 5% es antidemocrático, y la otra
regulación no lo es, qué casualidad.

Yo creo que, aquí las cosas claras, cada uno arrima el ascua
a su sardina; y el doble lenguaje del que acusan a nosotros, yo
creo que ustedes han de reflexionar, a ver si quienes lo practican
son ustedes. Sr. Orfila, voy a refrescarle la memoria: El
Reglamento de las Cortes de Castilla y León, en el artículo 50
dice, más o menos, no lo voy a leer, que una comisión de
investigación se creará a petición de un grupo parlamentario, la
Mesa admite a trámite el escrito, pero pone una condición, que
se ha de publicar ese escrito del grupo parlamentario, y que en 15
días se entenderá creada si ningún grupo parlamentario se opone.
Es decir, en otras palabras, que por ejemplo el Grupo Mixto, por
ejemplo, podría oponerse a esa creación. Y es más, todos los
escritos después se substancian ante el Pleno, que es en definitiva
el que decide si se constituye la comisión de investigación o no
se constituye.

Por tanto, yo ya le adelanto que no veo ninguna garantía en
esa reforma que usted como modélico podía poner. Y le diré
más: Si algún día aquí se aborda la reforma del Reglamento, la
abordamos, le diré más, yo personalmente no podré
inconveniente en que se copie el artículo 50 de las Cortes de
Castilla y León. El de la República Federal Alemana no, porque
yo creo que eso está muy lejos, pero el de las Cortes de Castilla
y León, que usted cita en su proposición como modélico, ningún
inconveniente.

¿Cómo regulan las comisiones de investigación las asambleas
legislativas? He revisado los 17 reglamentos, y me he
tomado la molestia hasta de tomar el artículo, pero, dada la
hora, yo creo que les puedo ahorrar a sus señorías esta
lectura. Desde Andalucía, la primera, hasta Valencia, en sus
artículos, que suelen estar por el 49, el 50, y por el 60, todas
sin excepción, con esa salvedad que hacía de Castilla y
León, todas dicen que eso es una facultad del Pleno, y no
citan el quórum necesario, pero no citándolo se entiende que
es la mayoría simple. Eso lo han hecho todas las asambleas,
por esa facultad de autoorganización que tienen, de darse
una norma en este sentido; y lo han hecho, qué curiosidad
y qué casualidad, siguiendo el modelo del Reglamento del
Congreso de los Diputados y del Senado, pero
especialmente del Reglamento del Congreso. Y allá es
donde se determina qué respaldo debe haber, cómo tiene
que crearse la comisión, etcétera; y no tiene este aspecto, a
pesar de que usted citaba el referente alemán, que es cierto;
en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es muy
importante, pero en este aspecto no, en este aspecto ese
modelo, el Reglamento del Congreso de los Diputados no lo
coge.

En resumen, Sr. Presidente, señoras y señores diputados,
todas las asambleas legislativas en sus reglamentos
incorporan las comisiones de investigación; pero todas,
todas, por mayoría simple se decide en el Pleno si esa
comisión se constituye o no se constituye. 

Y ya para finalizar, que de reforma del Reglamento, Sr.
Orfila, sí, podemos hablar de ello; pero reforma puntual del
artículo 51, no. Le diré por qué, porque usted seguramente
tiene ese interés. Nosotros tenemos otros intereses en el
Reglamento que también podemos discutir, y un
reglamento, repito, es un sistema de contrapesos. Si
modificamos una cosa, habrá que modificar seguramente
otras. Y les tengo que decir que el Reglamento del Congreso
de los Diputados, curiosamente, el Partido Socialista
durante más de 10 años se ha opuesto a su modificación en
este aspecto; y que el compromiso del Partido Popular para
facilitar la labor legislativa, para acercar el Parlamento a la
sociedad, para suprimir los obstáculos que durante más de
una década ha puesto esa mayoría en principio hegemónica,
y después apoyada en la fase esta terminal por quien todos
sabemos. Yo creo que en definitiva nosotros, ese
reglamento se va a reformar, y si el Reglamento se reforma,
que es el modelo del reforma, que es el modelo del resto de
los reglamentos, aquí nosotros haremos lo mismo. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la
paraula el portaveu que ha presentat la proposta de reforma
del Reglament, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, vull
agrair el suport...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Orfila. Li record que el torn de rèplica és
amb el grup que ha mantengut un posicionament contrari a
la proposta.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Jaén, agraesc als grups que han donat suport a la nostra
proposta el seu suport.

No, Sr. Jaén, aquest no és un parlament de l'estat liberal, i
ningú no convenç ningú; ni els seus propis arguments, que el Sr.
Jaén diu que comparteix, els convencen. Açò és allò que els
deuen dir predicar el que no creuen. El Sr. Jaén m'arriba a
reconèixer que els arguments que els seus representants al
Congrés i al Senat utilitzaven tenen validez universal; i és que les
Illes estam fora de l'Univers. Té gràcia que el Sr. Jaén ens
retregui la nostra referència a Alemanya, quan ens hi hem referit
precisament citant les paraules dels seus portaveus al Congrés i
al Senat. Diu el Sr. Jaén que les reformes del Reglament s'han de
consensuar, no pot fer-se de forma unilateral, sin encomendarse
a nadie, diu, sin previos contactos. Idò els cridam a consensuar-
les. Vostè és un diputat expert, un sarg vell, com solen dir a
Menorca, i sap perfectament que el que feim avui és una simple
presa en consideració, que si s'aprova donarà un temps per
presentar esmenes. 

Jo el convid a aprovar la presa en consideració d'avui i a
consensuar el contingut de la proposta, sempre que no canviem
la filosofia, el sentit profund de la proposta, que és permetre
crear comissions d'investigació sense la necessitat d'un suport
majoritari de la Cambra. La resta pot ser consensuable. Que
vostè vol que per demanar-la hagin de ser dos grups
parlamentaris? D'acord. Que ha de ser un 30% dels diputats en
tost d'una quarta part? D'acord. Vol una actitud més oberta?

D'altra banda, permeti'm que li digui que és tenir molta moral
pretenir avui demanar consens, aquests previos contactos, aquest
encomendarse a alguien, que supòs que és a vostès, demanar
consens per una modificació del Reglament, quan vostès varen
imposar la reforma de la Llei electoral -i és vostè qui hi ha fet
referència en el seu moment- sense més consens que el del seu
grup amb el trànsfuga de torn. És açò el consens? És capaç de
dir, Sr. Jaén, que aquell vot del Sr. Peralta en el seu moment era
el vot del consens? No és açò una forma de distreure l'atenció,
Sr. Jaén?

No entraria en vigor fins a la propera legislatura, amb bona
lògica opina també el Sr. Jaén. I on ho diu, açò? I per quin motiu,
si tots els grups decidim que s'apliqui l'endemà de publicar-se,
com qualsevol llei, no ha de ser així? Però vostè sap molt bé que
aquest principi no escrit existeix per impedir, precisament, que
les majories adaptin el Reglament a les situacions que més els
convengui per protegir; el dret de les minories. Però no és
necessari en absolut si la proposta ve, surt, de la voluntat de la
immensa majoria del Parlament.

Sr. Jaén, vostè que va defensar la legitimitat de canviar
de la Llei electoral -vostè va ser- en la mesura del que
indicaven les enquestes, pujant el llistó del 3 al 5%, sense
més suport que el vot d'un trànsfuga i a dos mesos de les
eleccions, troba que hem de parlar que una proposta de
reforma del Reglament del Parlament s'ha de fer d'una
legislatura per l'altra? Em creguin, senyores i senyors
diputats del PP, que ens costa entendre'ls. El Sr. Jaén
demana una proposta comparada; i així, com és possible,
fent comparacions, que avui votin en contra d'una proposta
a què vostès mateixos s'han declarat a impulsar a altres
parlaments? Com és possible que les paraules del Sr. Ruiz
Gallardón no els remoguin les entranyes quan escolten
propòsits com és el d'aprofundir la democràcia, com és el de
retornar la confiança dels ciutadans en les institucions, i
veuen com la concreció d'aquestes polítiques quan es
trasllada a les Illes Balears ja no és bona, ja no és oportuna?
Què tenen els ciutadans de Madrid que no tenguin els de les
nostres illes? Sr. Jaén, vostè em vol fer creure que el Sr.
Ruiz Gallardón no sabia què es demanava quan anunciava
el que nosaltres proposam avui en aquest parlament? No li
convindria al president de la nostra comunitat autònoma
remetre'l a vostè -i cregui'm que li dic amb tota l'estima del
món- a Madrid per assessorar el Sr. Ruiz Gallardón? 

Què tenen els ciutadans de Madrid que no tenguin els de
les nostres illes? Creuen que aquí no és necessari
incrementar la transparència -són paraules del Sr. Ruiz
Gallardón- com a fórmula per recuperar aquesta confiança
dels ciutadans? I quina credibilitat tindran quan en la
campanya per a les eleccions generals, que ja és ben a prop,
vostès incloguin elements de programa referits a la
regeneració democràtica, com és aquesta de les comissions
d'investigació?, el Sr. Aznar ho ha anunciat així, que
campanya rera campanya anuncien, a més a més. Com els
hem de creure si vostè mateixos no s'ho creuen, o si s'ho
creuen no ho apliquen? Tenen por que es creï alguna
comissió d'investigació concreta que no els convé? 

Ara sincerament els ho deman: Parlen seriosament quan
anuncien que en el Congrés i en el Senat modificaran el
reglament per propiciar la creació de comissions
d'investigació sense el suport de la majoria? Parla
seriosament el Sr. Ruiz Gallardón? Parla seriosament, o ben
al contrari, quan tenguin la majoria -Déu no ho vulgui- ens
diran allò d'"era una broma. O vos ho vàreu creure?"? la
seva realpolitik, la d'aquí, on tenen majoria, és la política del
PP respecte d'aquesta qüestió? Serà cert així que quan
tenguin majoria a les Corts Generals ja no els interessarà la
transparència, ni la regeneració de la vida pública, ni
recuperar la credibilitat per a l'exercici de la política, ni
l'aprofundiment de la democràcia? Realment tenen por de
les comissions d'investigació? Queden, per tant, a partir de
les paraules del Sr. Jaén, i pel vot que se suposa que avui
donarà el seu grup, desautoritzats el Sr. Trillo, el senador
Acedes Paniagua, el Sr. Ruiz Gallardón, i el propi Sr.
Aznar, quan proposen exactament les mateixes mesures que
avui han de votar vostès, i que ja ens anuncien que votaran
en contra? -i acab, Sr. President-.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 15 / 7 de novembre del 1995 453

Realment els convé al Sr. Trillo, al Sr. Ruiz Gallardón, al Sr.
Acedes Paniagua, contractar el Sr. Jaén com a assessor. Però és
ben cert que una imatge val més que mil paraules. Vaig tenir el
gust, Sr. Jaén, de veure a televisió com vostè mateix donava
l'enhorabona al Sr. Acedes Paniagua el dia del debat sobre la
constitució de la comissió d'investigació dels GAL. Va ser
impactant per a mi. "Molt bé, brillant, enhorabona, un gran
discurso", m'imagín les seves paraules. "I a les Illes?", li devia
demanar el Sr. Acedes Paniagua, "Ep, açò és una altra qüestió,
allà no tenim res que investigar, no fos que investigant,
investigant, trobessin coses rares i ens arribessin a fer mal". El
que he dit: Una imatge val més que mil paraules, Sr. Jaén, i la
imatge televisiva de la seva felicitació al Sr. Acedes Paniagua,
del qual m'he limitat a reproduir les paraules, sense traducció,
perquè no m'acusessin de modificar-les, com explicava l'altre,
allò de traduttore traditore...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President. La imatge televisiva de la seva felicitació
m'ha quedat gravada a la nineta dels ulls. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, Sr. Jaén,
té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Voy a mantener el tono, y no poner ese énfasis que el Sr. Orfila
suele acostumbrar a poner en sus intervenciones. Pero no le
admito, Sr. Orfila, que usted salga aquí a hacer casi una
humorada de lo que es una reforma del Reglamento. Me parece
que tiene muy poca gracia, poquísima.

Quiere usted ridiculizar lo que usted mismo pone en su
escrito, en dos antecedentes que cita ya, en la ley fundamental de
Bonn del año 44; lo que el precedente está recogido, le digo a
usted, de la Constitución de Weimar del año 19. Y usted se pasa
por encima 17 reglamentos de estas comunidades autónomas en
España, que a todos lo regulan igual, y se va nada más y nada
menos, haciendo un gran servicio a la autonomía de este país,
que a Alemania para citar ese precedente; porque es incapaz de
encontrar, porque no existe, un precedente de lo que usted aquí
propone; y eso será posible, le digo a usted, porque es un
compromiso de partido, de modificar el Reglamento del
Congreso, curiosamente, al cual se ha opuesto el grupo
mayoritario de la Cámara con el apoyo de otros grupos. Yo creo
que cuando se afirma, de una u otra manera, que eso sale de sus
palabras, que no queremos un control parlamentario, se está
faltando a la verdad, porque instrumentos de control
parlamentario, el último de todos, el más sangrante para el que
gobierna es la moción de censura. Pero entre la moción de
censura y el instrumento de control más sencillo, que es la
pregunta, median otros tantos instrumentos de control del
ejecutivo, que son las interpelaciones, que ustedes hacen aquí
con frecuencia, que son las comparecencias, continuamente.

Pero yo mucho me temo que esos censores que existen
en la democracia, que ustedes lo que están intentando, ya
nos tienen acostumbrados, y lo sabemos, que ustedes no
están preocupados por investigar, ustedes no quieren hacer
diligencias para descubrir una cosa, ya estamos
acostumbrados, sino que lo que les interesa es la puesta en
escena que todo ello conlleva.

Se ha hablado de utilización responsable de los
instrumentos parlamentarios, se ha hablado. Ustedes en
muchas ocasiones, por no decir la totalidad, han dado
muestras muy irresponsables de las comisiones de
investigación, muchísimas. No les preocupa, como digo,
descubrir irregularidades. Eso no es importante, lo que
importa es la publicidad; no es el control y la (...) de ese
ejercicio que todos decimos, de luz y taquígrafos, lo que les
motiva es acosar al Gobierno; y nosotros, créame, Sr. Orfila,
no estamos dispuestos a facilitarles esa labor, ni mucho
menos que salgan en la prensa de forma gratuita. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I acabades les intervencions,
passam directament a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposta de reforma del Reglament, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, no n'hi ha.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de reforma
d'estatut.

I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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