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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats prec, per favor, silenci i que
ocupin els seus llocs. Anam a començar la sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 1897/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a iniciativa legislativa a l'àmbit de la protecció i foment
del patrimoni històrico-artístic.

 El primer punt de l'Ordre del Dia fa referència a preguntes;
la primera la formula el diputat Sr. Damià Pons i Pons del
Grup Parlamentari PSM, relativa a iniciativa legislativa a
l'àmbit de la protecció i foment del patrimoni històrico-
artístic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. L'any 1985 es va elaborar una llei
estatal de patrimoni històrico-artístic. Era previsible i desitjable
que aquesta llei marc, general, de tot l'àmbit de l'Estat
experimentés, dins tot l'àmbit de cada comunitat autònoma, unes
concrecions legislatives que permetessin, d'una banda, detallar
més el contingut general de la llei marc i, de l'altra, adaptar la llei
a cada situació comunitària i, a més a més, en el cas concret de
Balears hi ha un altre factor afegit que no podem ignorar i és que
al començament de l'any passat es varen traspassar des del
Govern balear als diferents consells insulars les competències
sobre la gestió i també els serveis del patrimoni històrico-artístic.
Aleshores, la meva pregunta seria saber si el Govern té voluntat
d'impulsar algun tipus de legislació que permeti que la protecció
i el foment del patrimoni històrico-artístic experimenti una
adequació major a la realitat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, li podria contestar d'una manera molt semblant a la
pregunta que m'ha fet avui matí, és a dir, s'està redactant ja el
projecte; ja hi ha una comissió de treball que l'està redactant,
com a fruit, a més, d'un objectiu fixat pel Partit Popular, pel
nostre propi partit i pel grup parlamentari a les darreres reunions.
Per tant, s'està redactant ja el projecte de llei de patrimoni
cultural i esper que molt aviat pugui estar en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat?

EL SR. PONS I PONS:

Em satisfà sentir la seva informació. Així i tot, per ventura
aprofitaria per fer un suggeriment, que no sé si des del punt de
vista de la tramitació parlamentària que el Govern ha imaginat hi
encaixa o no, però seria, tenint en compte que les competències
en patrimoni històrico-artístic són dels consells insulars, per
ventura no estaria de més que des del Govern balear es recaptés
d'aquests consells insulars suggeriments i propostes, i ja, en la
mesura que fos possible, en la fase inicial fossin integrades dins
el projecte de llei que pugui presentar el Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

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

Sí, gràcies, Sr. President. Crec que és just i necessari.
Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1781/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a presència del conseller
sense cartera en el futur nou Govern.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la segona
pregunta que formula el diputat Sr. Josep Portella i Coll del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del conseller sense cartera en el futur
nou Govern. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Fa molts mesos, fa massa mesos
que les anades i vingudes d'un pròxim canvi de Govern són
al carrer. Aquesta pregunta no neix d'una curiositat malsana
ni malaltissa sinó que neix de la preocupació; aquest Govern
és essencialment el mateix que el Govern que hi havia a
l'època anterior i la seva provisionalitat afecta l'exercici
normal de l'acció de Govern. I hem de saber, ens demanam
com i quan, però, sobretot, com, i en aquest com és lògic
que ens mostrem preocupats per la supervivència del
conseller sense cartera en el nou Govern. La preocupació
neix de les informacions públiques que circulen i que donen
per fet que desapareixerà amb la pròxima remodelació. La
preocupació és gran perquè gran és el paper del conseller
sense cartera en el si d'aquest Govern; ja ho va dir el propi
conseller a la seva compareixença el passat 29 de novembre,
"crec que les funcions polítiques, he deixat que no
administratives, són importants i estam fent una bona labor
i positiva, no tan sols, com pretén vostè, per a Eivissa i
Formentera, sinó per al Govern de la Comunitat
Autònoma".

Com que no sabem què seria del Govern sense un
conseller descarterat, li hem formulat aquesta pregunta;
vostè ens dirà que açò és cosa del Sr. President i que no ens
intranquil•litzem, però per força hem de reivindicar, en
honor a la diversitat biològica, en honor a l'existència d'una
espècie que no és herbívora ni carnívora, la presència del
conseller sense cartera al pròxim Govern, perquè ens
preocupa molt que pugui desaparèixer, i ho diem així,
defensant aquesta presència, perquè sabem que si haguéssim
censurat la seva presència segur que continuava. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vice-presidenta, té vostè la paraula.
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LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, efectivament, és un tema
personal del President decidir quins són els consellers que han de
compondre aquest Govern, no tan sols els consellers, sinó com
es distribuiran i l'organització de cada una de les conselleries.
Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1906/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a aprovació inicial del Pla territorial
parcial del Pla de Mallorca.

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta que formula el
diputat Sr. Antoni Alorda del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla
de Mallorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, ens
hem interessat avui matí pels retards en el Pla director sectorial
de Pedreres i de Carreteres que, com a mínim, compten amb
aprovació inicial; però, en aquest cas, d'ençà que aquest
parlament, el 20 de febrer del 1991, va aprovar els criteris per a
l'elaboració del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca, encara
hem hagut de seguir més o menys pels diaris i per les reunions
els avanços i els retrocessos en aquestes negociacions que així
pareixen d'aprovació imminent i així pareix que fins i tot se'n
desisteix. Un mínim de prudència, pensam, en aquests temes de
canvis urbanístics requeriria utilitzar la figura de suspensió de
llicències que implica aquesta aprovació inicial. És per això que
li demanam: quan considera el Govern que la Comissió de
coordinació de política territorial aprovarà inicialment i acordarà
l'obertura d'un període d'informació pública i de consulta
institucional del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té vostè la
paraula.

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

Sr. President. Sr. Diputat, pareix que a la fi hi comença a
haver un final respecte a un període obert de contactes amb
ajuntaments que realment ha fructificat amb unes mesures ja a la
vista. Vostè pensi que no podem imposar criteris, el que hem de
fer és raonar amb ajuntaments, amb els seus batles i
representants, unes mesures d'ordre que puguin afavorir aquests
municipis. Jo voldria pensar que els mesos d'abril i maig siguin
mesos ja definitius cap a l'aprovació d'un pla parcial i, en aquest
sentit, l'aprovació inicial significaria la suspensió de llicències.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies. Sí, confiar que avancin aquestes
negociacions, perquè també hi ha uns moments del consens
que és important, però també s'ha d'avançar, no hi pot haver
inoperància; de vegades un dubte, si vostè hagués liderat el
consens si encara estaríem en el Moviment. La cosa ha
d'anar avançant i així confiam que a un bon moment arribi
aquesta aprovació inicial. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

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

Ara pensava fer-li una broma, però ho deixaré córrer,
senyor meu. Només dir-li que és un tema molt important,
que pot significar per al Pla de Mallorca una reactivació i,
en aquest sentit, aquí hi ha representants del Pla que saben
perfectament que feim una feina ben feta, oberts al diàleg,
i fent feina pensant que podem aconseguir un precedent i
també una forma de fer les coses molt oberta. Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1782/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la creació de la
Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent
pregunta, que formula el diputat Sr. Josep Portella, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
la creació de la Conselleria de Medi Ambient. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Diran vostès que som curiós avui
capvespre quant a la remodelació pròxima del Govern de la
Comunitat Autònoma. Al dia d'avui les competències en
matèria de medi ambient estan repartides a diverses
conselleries, sobretot les d'agricultura i pesca i la conselleria
d'ordenació territorial, de territori, així com a altres
departaments del Govern; aquesta escampadissa explica
moltes vegades la falta d'una política de control, mesures de
medi ambient i de gestió amb mesures de medi ambient.
Sembla ser que la creació d'una conselleria de medi
ambient, i així ho defensàvem en el programa electoral en
el seu moment, podria ser una passa positiva per a la
consolidació d'una política autonòmica en aquesta matèria.
Lògicament hauria de ser una conselleria ramificada i amb
incidència en altres conselleries, una conselleria efectiva,
per tant. No som innocents tampoc i sabem que crear...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, lament cridar-li l'atenció, ha de concretar la
pregunta, encara que després, amb la resposta, pugui ampliar
arguments, però vostè ha de concretar la pregunta tal com la té
formulada.

EL SR. PORTELLA I COLL:

La concretaré, Sr. President, perquè veig que té un especial
interès en tocar-me el temps quan parlo en el plenari, i la concret
d'aquesta manera: té pensat el Govern crear la conselleria de
Medi Ambient a la futura remodelació?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Igualment que la pregunta anterior feta
pel Sr. Portella, és una decisió que haurà de ser en el seu moment
del President; però sí li faré el suggeriment al President que li
consulti a vostè ja que té tant d'interès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No dubti Sra. Vice-presidenta que si
el President d'aquest Govern decideix consultar aquest humil
diputat amb molt de gust tendré uns moments per dedicar-li la
meva atenció, que crec que serà profitosa per a tots. De totes
maneres sí que m'agradaria saber, és l'interès i la curiositat, si en
aquests moments en què s'està projectant la remodelació del
Govern el Partit Popular, d'acord amb el Partit Popular a nivell
d'Estat que vol crear un ministeri de medi ambient, també té
pensat una política aproximadament igual per a les Illes Balears
o si el que és bo per a l'Estat no és bo per a les Illes Balears.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Vice-presidenta, per tancar
la qüestió.

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

Gràcies, Sr. President. Quan arribi el seu moment estarà
informat. Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1783/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a normalització del
topònim de la ciutat de Maó.

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta. Pregunta que
formula el diputat Sr. Josep Portella i Coll del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
normalització del topònim de la ciutat de Maó. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda
formulada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura?

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Portella, bé, sense entrar en més consideracions
i ja que vostè ha fet la pregunta amb els seus propis termes,
li diria que el posicionament, la postura del Govern balear
en aquesta qüestió legalitzada per l'article 14 de la Llei de
normalització lingüística, de 29 d'abril, i també pel Decret
36/1988, de 14 d'abril, ampliat pel Decret de 31 de maig del
1990. Aquesta és la postura perquè és el que diu la llei
vigent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No és la meva intenció immiscir-
me en la vida privada, interna, d'un partit polític, però sí
crec que és interessant comprendre i saber que de la mateixa
manera que des de la Presidència d'aquest govern balear
s'està impulsant una determinada política d'impuls
lingüístic, se li ha dit, i crec que en certa manera la intenció
és aquesta; d'altra banda, del mateix partit que el President
d'aquesta comunitat autònoma s'estan duent pràctiques que
van en contra d'aquesta política d'impuls lingüístic, perquè
és precisament la decisió del Partit Popular, del grup
municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Maó, el que
ha fet inviable que el topònim de la ciutat de Maó estigui
d'acord amb la Llei de normalització lingüística. I em pens
que si des del Govern s'intenta fer una passa endavant, des
del Partit Popular es fan dues passes endarrera en qüestions
com aquesta, que afecten molt més la normalització
lingüística que no pas els discursos i declaracions. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sr. President. Li record, Sr. Portella, que vostè va fer
un escrit a la conselleria en aquest sentit, es va respondre, es va
respondre a vostè, es va respondre a l'ajuntament i ratific el
posicionament quant al compliment exacte, com hem demostrat
amb tot, amb les excepcions potser que hi hagi qüestions petites
que vostè es preocupa de denunciar i em pareix molt bé; però que
hi ha un compliment estricte del que és la Llei de normalització
lingüística i dels decrets que ja he dit. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE 1789/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a situació de l'aval concedit per Isba a Bayopsa.

Moltes gràcies. I recuperam la pregunta que havia saltat
aquesta presidència, referida al Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM i que formula el diputat Pere Sampol, relativa a situació de
l'aval concedit per Isba a Bayopsa. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El Govern balear, en el seu dia, va
adjudicar les obres de la carretera Deià-Sóller a Bayopsa, la qual
cosa va ser considerada en aquell moment una baixa temerària,
tot i que hi havia uns antecedents d'actuacions d'aquesta empresa
a altres comunitats autònomes que eren realment inquietants.
Davant la preocupació d'aquest diputat que els parla, amb una
pregunta parlamentària similar a la d'avui, el Conseller d'Obres
Públiques va contestar: "estigui tranquil, senyor meu, que li hem
exigit una fiança doblement elevada a aquesta empresa".

La sorpresa va ser saber que aquesta empresa havia dipositat
la fiança gràcies a un aval de 70 milions de l'empresa pública
Isba. Voldríem saber, al dia d'avui, amb quina situació es troba
aquest aval. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar aquesta pregunta, -per favor,
deman als consellers quan estan en torn de pregunta prestin
atenció al plenari-, Sr. Conseller d'Obres Públiques.

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

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust puc
contestar que respecte a Deià-Sóller l'aval que el Govern va
complimentar va ser un 10%, un 10% respecte d'un 3% que
és l'habitual, i es va constituir amb 42 milions davant Isba
i 28 milions davant Bancaja. Aquests avals, avui en dia,
estan a l'espera que el Consell Consultiu pugui fer un
dictamen avaluant l'import dels danys als efectes de després
exercir accions contra aquests avals. Vostè pensi que els
drets del Govern balear a resguard; Isba, avui en dia, també
recordi que no és cap empresa pública i que, per altra banda,
els avals tècnics formen part del nivell de feina actual
d'Isba, d'una forma molt significativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Li he de confessar que persisteix la meva inquietud, Sr.
Reus, perquè aleshores d'aquests 42 milions que va avalar
l'empresa pública Isba, com a mínim, més d'un 50% eren
doblers públics. Aleshores, com a diputat d'aquest
parlament, tenim l'obligació de fer un seguiment exhaustiu
d'aquests 42 milions de pessetes. No voldríem pensar, ni per
un moment, que Isba no els pogués recuperar, ja en
parlarem.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, només dir-li que li record que
Isba té com a una part important de la feina prestar avals
tècnics a la concessió d'obra pública. Si, per desgràcia, hi ha
hagut un cas que l'Administració ha d'executar un aval,
doncs serà un problema realment a (...) aquesta empresa,
que té com a fonament i objectiu aquest aspecte; i vostè
recordi que la societat de caire mutual on el conjunt de
socis, no el Govern balear, el conjunt de socis responen pels
avals prestats. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1900/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a ajuts concedits al Festival
Chopin de Valldemossa i al Festival de Pollença.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta, que formula el
diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ajuts concedits al Festival Chopin de
Valldemossa i al Festival de Pollença. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. DAMIÀ PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Durant l'estiu a l'illa de Mallorca se
celebren tot una sèrie de festivals, molts d'ells es fan amb pocs
recursos i molta gent volenterosa que hi ha darrera, i alguns
d'aquests festivals que, globalment i en particular cadascun d'ells
jo crec que tenen un magnífic nivell de qualitat, tenen un públic
que jo diria que és predominantment de turistes estrangers que en
aquell moment es troben a Mallorca. I, per tant, des del meu punt
de vista seria molt lògic que la Conselleria de Turisme s'hi
implicàs perquè contribueixen a oferir un atractiu cultural al
producte Mallorca o Balears com a destí turístic. La meva
pregunta seria, per aclarir, quines quantitats hi ha aportat la
Conselleria de Turisme al Festival de Pollença i al Chopin de
Valldemossa que, fora cap dubte, deuen ser els dos festivals que
més públic de procedència estrangera atreuen.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Quant al Festival Chopin de
Valldemossa, vostè em demana els dos darrers anys, l'any 95,
500.000; l'any 96, 500.000 pessetes més. Només tenc aquests dos
anys, si vol per escrit li presentaré els anteriors, jo em pensava
que eren els dos darrers, que crec que són els dos darrers allà on
hem participat, pens que en els anteriors no hi hem participat. I
Festival de Pollença, l'any 92, 40 milions; i a partir del 93 es va
començar un procés de reducció de la participació en el sentit
que hi començaren a intervenir empreses privades que
patrocinaven i subvencionaven aquest festival; l'any 93, 15
milions; l'any 94, 9 milions; l'any 95, 5 milions; i l'any 96, estan
prevists 5 milions, encara que ampliables fins a 10, amb motiu
d'unes converses que tenim amb l'Ajuntament de Pollença.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DAMIÀ PONS I PONS:

Sí, gràcies, Sr. Conseller per la seva informació.
Simplement animar-lo que la Conselleria de Turisme
assumeixi que aquests dos festivals, que tenen uns costs
bastant notables perquè contracten primeres figures, en
molts casos necessiten el suport de la seva conselleria
perquè des de les instàncies culturals del Consell Insular de
Mallorca evidentment tenim obligacions de repartir els pocs
recursos disponibles entre la totalitat dels festivals i,
lògicament, no podem permetre que aquells que tenen un
potencial d'atracció de la població turística es mengin tots
els recursos que hi ha en joc.

I.8) Pregunta RGE núm. 1784/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a adquisició de l'obra
"Cap de freixe" de Maties Quetglas.

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta que
formula el diputat Sr. Josep Portella, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a adquisició de
l'obra "Cap de freixe" de Maties Quetglas. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En Maties Quetglas és un dels
artistes plàstics menorquins més internacionals i juntament
amb l'escriptor Pau Faner, en el camp de la literatura, i el
cantant Joan Pons, també ciutadellencs, en el camp de la
lírica, són els artistes menorquins més internacionals que
tenim avui en dia. Aquests mesos passats s'ha celebrat una
exposició antològica de Maties Quetglas, no només a
Menorca, sinó també a les Illes Balears, i en aquesta
exposició antològica una obra a destacar per la seva
importància i significació, una obra titulada "Gran cap de
freixe". Per aquest motiu, diverses institucions menorquins
i, fins i tot, el Consell Insular de Menorca ha intentat
l'adquisició d'aquesta obra d'art, però sembla ser que els
comptes que ha fet el Consell Insular de Menorca no han
estat suficients a l'hora d'adquirir aquesta obra d'art. I atès
que el President d'aquesta comunitat autònoma va declarar
fa poc que a partir d'ara l'adquisició de patrimoni per part
del Govern balear seria més equitativa entre les Illes i que
hi hauria una major adquisició de patrimoni també a l'illa de
Menorca, i també sabent que la Presidència del Govern
balear ha rebut peticions concretes per a l'adquisició de
"Gran cap de freixe" el que sí voldríem dir, ja que també
hem tengut notícies oficioses que el Govern balear ha dit
que no adquiriria aquesta obra, que ens respongui si sí o si
no el Govern balear adquirirà per a Menorca "Gran cap de
freixe" de Maties Quetglas. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament jo estic
d'acord amb l'opinió que vostè ha emès que Maties Quetglas és
un bon pintor, és un bon artista i jo crec que també això
coincideix amb el que pensa el Consell Insular de Menorca i el
seu President que ha sol•licitat aquesta adquisició, però també li
he de dir que, per una part, hi ha, com vostè no ignora, la Llei
d'atribució de competències de cultura, d'1 de gener del 95; i, per
l'altra, efectivament s'ha mirat si hi havia alguna partida
pressupostària per a l'adquisició d'obres d'art, que en aquests
moments s'està estudiant, però no es pot donar una resposta
ferma, perquè són qüestions pressupostàries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per la resposta que ens ha donat el
Conseller de Cultura he d'entendre que ni sí, ni no, sinó que
s'està estudiant; en aquest sentit li hem de dir que Menorca
seguirà amb bastant atenció aquest estudi per veure si el seu
resultat és positiu o no i podem tenir per a nosaltres aquesta
escultura que, pel seu simbolisme i importància, seria ben rebuda
per a tots. Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1790/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a posar en coneixement del Sr. Aznar que les Illes
Balears paguen més del que reben.

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta que formula el
Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a posar en coneixement del Sr. Aznar
que les Illes Balears paguen més del que reben. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Don José María Aznar ha reconegut a
una entrevista, bé, perdonin, aquesta pregunta la vàrem formular
abans de tenir coneixement que el Sr. Aznar era un amant de la
llengua catalana i que, fins i tot, ara ja sabem que la parla en
cercles íntims. Tornaré començar a formular la pregunta
correctament: Don Josep Maria Aznar ha reconegut a una
entrevista que Catalunya paga més del que rep del Govern
central. El Govern balear pensa també posar en coneixement del
Sr. Josep Maria Aznar que les Illes Balears paguen més del que
reben de l'Estat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Sampol, estigui tranquil perquè efectivament el
Sr. Aznar crec que és un home que té una certa formació i
que està assabentat d'aquestes qüestions objectives.
Realment exposarem la preocupació des del Govern que el
Sr. Pere Sampol, doncs, té aquesta preocupació cap al que
és aquest coneixement o no de la balança fiscal de les
diverses comunitats autònomes i em cregui que crec que
seria important constatar amb la resta de consellers de les
comunitats autònomes, efectivament i cada vegada que es
faci referència a una d'aquestes comunitats autònomes quant
a la balança fiscal que pugui fer al•lusió a totes les altres.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Don Santiago, i hauríem d'acabar aquí les
traduccions perquè imaginin que jo ara, a continuació,
traduís el llinatge del Sr. Aznar al català, ja hi aniran
pensant a poc a poc quin és el resultat.

Té un estudi la Conselleria d'Economia i Hisenda
elaborat el temps que el titular era el Sr. Forcades, on hi
havia quantificat el que és la balança fiscal que, aleshores,
es va estimar en més de 150.000 milions de pessetes,
algunes estimacions varen anar a prop de 200.000 milions
de pessetes anuals. Li donaré una xifra que jo he conegut
darrerament, la diferència entre el que cotitzem per
seguretat social i el que rebem amb prestacions a l'any 94
varen ser 47.000 milions de pessetes.

Crec que ben seriosament el Govern balear i el Partit
Popular hauria de començar a plantejar aquestes qüestions
perquè el que veig és que estam dormint a la palla, mentre
avui tothom vola nosaltres pareix que estam aturats i és ben
necessari espavilar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sr. Sampol, perdó, Sr. President, moltes gràcies, senyores i
senyors Diputats. Sr. Sampol, miri vaig tenir ocasió no fa molt
gràcies al seu partit de poder compartir una jo crec interessant
sessió que, juntament amb vostè i amb altre diputat d'aquesta
cambra, celebràvem l'aniversari de la fundació del seu partit, on
el tema monogràfic pel qual vostès ens varen convidar
precisament va ser aquest. Desgraciadament en aquest moment
i a part que vostè emeti judicis de valors, que jo crec que són
incorrectes i són supòs que propis d'un moment d'eufòria i de res
més, em cregui que vostè, com ja va poder constatar,
desgraciadament, aquests senyors que vostè té a la seva dreta,
sense que serveixin de precedent, no coincidien, efectivament,
amb els nostres plantejament o amb els plantejaments de la
majoria pel que fa al càlcul d'aquesta balança fiscal a la qual
vostè fa al•lusió.

Per tant, li record senzillament el que va ser el resultat
d'aquella jornada, li record senzillament el que varen ser les
discrepàncies allà plantejades entre nosaltres mateixos, entre els
partits polítics d'aquestes illes, i simplement perquè vostè pugui
recapacitar i pugui ajudar que tothom pugui posar-se al seu lloc
a defensar precisament el que són les Illes Balears i el que
pertoca a aquesta terra. Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1859/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa als menorquins que es desplaçaren a
Palma de Mallorca per assistir a la conferència organitzada amb
motiu del Dia mundial dels drets del consumidor, organitzada
per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta que formula el
diputat Sr. Josep Portella, del Grup Parlamentari Esquerra Unida,
relativa als menorquins que es desplaçaren a Palma de Mallorca
per assistir a la conferència organitzada amb motiu del dia
mundial dels drets del consumidor. Sr. Portella, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social va publicar els dies 13 i 15 de març dos anuncis a la
premsa menorquina per anunciar la conferència de Juan José
Martín Casallo sobre publicitat i protecció de dades personals, a
la sala d'actes de la Banca March de Palma de Mallorca. Aquest
acte es va realitzar per celebrar el Dia mundial dels drets del
consumidor. Amb el cost d'aquests dos anuncis es podria haver
organitzat una conferència sobre aquest tema o qualsevol altre
tema relatiu a la problemàtica dels consumidors a Menorca, i
d'aquesta manera no s'obligaria a les persones interessades al
desplaçament a Palma per assistir a aquesta en concret. Ja
l'assistència a la conferència a Palma obligava a unes despeses
de 20.000 pessetes per persona pel cap prim, com bé deuen
saber. Tanmateix les possibles persones interessades per assistir
dia 15 de març a la conferència celebrada a Mallorca, ho tendrien
mal de fer, com va poder comprovar aquest diputat, perquè vaig
anar a agències de viatges i no hi havia bitllet per desplaçar-se a
Palma per assistir a aquestes conferències.

Ja no es tracta que aquests actes se centralitzin sempre
a Palma, gairebé sempre centralitzats a Palma, sinó que es
convoquin a través de mitjans de premsa insulars als
residents a les illes de Menorca o d'Eivissa per assistir a
Menorca, alguna gent a açò li diu fer "hontes", altra gent li
diu "fer anses", segons del poble que siguin, i no crec que
sigui una política; en tot cas, una bona política seria manco
anuncis, que no serveixen, i més conferències o més
activitat a les illes menors, en aquest cas Menorca, Eivissa
i Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors Diputats. Sr.
Portella, és que no sé la pregunta quina és.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. Conseller, la pregunta és si tenen coneixement de
quants menorquins es varen desplaçar aposta per assistir a
la conferència a la Banca March de Palma de Mallorca dia
15 de març.

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

Gràcies, Sr. President. Ara podrem contestar. No, no
tenim les dades perquè era un acte de caràcter obert, sense
una inscripció prèvia, i no vàrem, evidentment, tenir dades
de qui venia de Menorca, qui venia d'Eivissa, qui venia de
Formentera o qui venia de la resta de Mallorca. El que sí li
puc dir hi vaig veure persones menorquines, el que no sé és
si venien expressament de Menorca o no.

I.11) Pregunta RGE núm. 1901/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a aportació econòmica de la
Conselleria de Turisme a l'organització del cicle de concerts
"Un hivern a Mallorca 1996". 

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta que
formula el diputat Sr. Damià Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aportació
econòmica de la Conselleria de Turisme a l'organització del
cicle de concerts "Un hivern a Mallorca 1996". Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. DAMIÀ PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aniria destinada a la Conselleria
de Cultura i simplement està formulada amb els termes
precisos.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura? De
Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. En el conveni de l'any 96 amb el
Foment de Mallorca per a la realització del cicle "Un hivern a
Mallorca" hi ha destinats 40 milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar fer ús de la paraula? Es
dóna per satisfet.

I.12) Pregunta RGE núm. 1880/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a participació de la Comunitat
Autònoma en el finançament de la Universitat Internacional de
Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Portella, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a participació de la Comunitat Autònoma en el
finançament de la Universitat Internacional de Menorca. Sr.
Diputat, li prec que concreti la pregunta.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Així ho faré, queda formulada amb els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, efectivament jo
crec que és una bona iniciativa, el que passa és que dins la
pressupostació hi ha uns objectius, es planifiquen i en funció
d'aquests objectius es donen els pressuposts. Vull dir que aquesta
iniciativa va aparèixer o se'm va presentar, efectivament, no fa
un mes. A la Conselleria de Cultura varen venir, jo crec que
d'una manera molt grata, els representants de l'Ajuntament de
Maó, de la Universitat de Balears i de Barcelona també, per
presentar aquesta iniciativa. Jo crec que és una bona iniciativa,
crec que el Consell Insular de Menorca també li dóna suport; fins
i tot a la signatura del protocol hi va anar el Director General
d'Educació en representació nostra, però el que li he de dir és que
és molt difícil que fa un mes es pugui atendre aquesta iniciativa
amb un pressupost bastant elevat del que es demana, la
finançació. Per tant, em sap greu respondre d'aquesta forma, però
no es pot dir amb un mes i ja a aquestes altures pressupostàries
que es podrà finançar aquest primer curs de la Universitat
Internacional de Menorca. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Estic content i satisfet que el Sr.
Conseller de Cultura indiqui que la iniciativa d'Universitat
Internacional a Menorca és interessant perquè deu ser tan
interessant que va rebre l'atenció de cinc minuts per part del
President del Govern balear quan se li va presentar i va
rebre evasives per part del Conseller de Cultura i del
Director General també a l'hora que es va plantejar el
possible finançament d'aquesta iniciativa. Estic content
perquè vostè acaba de dir que no es finançarà per part del
Govern balear la Universitat Internacional de Menorca,
estam convençuts que és així el que ha volgut dir; i com que
sabem que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
planifica amb una extraordinària previsió totes les feines i
activitats que fa i té calculada i planificada i pressupostada
fins a la darrera pesseta d'aquest any, no dubtarem en
demanar quina és aquesta planificació i on van tots els
milions d'aquest any per tal que no es pugui retreure cap
tipus d'inversió per a aquesta Universitat Internacional.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portella, no és la
realitat, vostè no estava present a aquesta reunió, es coneix,
no? Si hi hagués una concordança entre el temps que es va
dedicar gustosament a aquesta ambaixada de Menorca amb
la pressupostació possible veuria que seria enorme, perquè
vàrem estar, precisament, molt de temps, parlant i veient les
necessitats i les possibilitats. Per tant, no té raó, no és veritat
que no s'atengués d'una manera extensa fins i tot, i crec que
atenta a totes aquestes peticions. El que passa i ho torn a dir,
no el que vostè diu, sinó el que jo dic, és: que s'estudiarà la
manera de poder satisfer una iniciativa o d'ajudar a satisfer
una iniciativa que jo crec que és molt positiva, però que ha
d'entendre que d'una manera immediata és molt difícil poder
treure tota aquesta finançació d'uns pressuposts que s'estan
executant, i que no hi havia previsió des de fa un mes
màxim per fer aquesta iniciativa. Però, que es va atendre i,
a més, jo crec que amb atenció i amb suficient temps.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2847/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
autonòmica referida a les corporacions locals.

I acabat el primer punt de l'Ordre del Dia, referit a preguntes,
passam al segon punt que fa referència a proposicions no de llei.
Primer de tot, veurem la Proposició No de Llei núm. 2847/95,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política autonòmica referida a les corporacions locals. Té la
paraula el seu portaveu, Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors Diputats.
L'objecte d'aquesta proposta és de posar damunt la taula, intentar
que es posi damunt la taula, un debat que creim que continua
d'actualitat, el debat sobre la política autonòmica referida als
ajuntaments, el paper dels ajuntaments en la nostra estructuració
institucional i, evidentment, en aquest marc, en la seva relació
amb el Govern balear.

A vegades, quan analitzam com està estructurada la nostra
comunitat autònoma, tenim la impressió d'estar davant una
administració complexa, però també desestructurada, on els
nivells diferents es mesclen d'una manera a vegades difusa, i que
hi ha moltes duplicitats que es donen; competències que es duen
de banda de diferents institucions, moltes vegades amb despeses
supèrflues, innecessàries i fent que el ciutadà es trobi davant com
una teranyina institucional i que tengui una certa sensació
d'indefensió i d'incomprensió davant el laberint de finestretes que
es troba davant. És necessari una estructuració racional de
l'administració que doni lloc a un funcionament àgil, eficaç,
transparent, adequadament dotat financerament i que els
ciutadans puguin veure les seves necessitats, les seves demandes
socials ben ateses.

Segurament som tots els grups polítics els qui es plantegen
aquestes qüestions i ja és ben hora de fer passes cap a un canvi
en la situació actual. Creim que la relació entre els ajuntaments
i el Govern balear, com també a un altre nivell, l'articulació del
Govern balear amb els consells insulars, són pilars bàsics de la
vertebració de la nostra comunitat autònoma. Hauríem
d'aconseguir, d'una banda, a través d'una dotació adequada de
competències i de recursos que el Govern balear fos el Govern,
amb totes les seves implicacions, de les nostres Illes, i
l'administració pública de les nostres illes; però, d'altra banda,
que aquest mateix procés de consolidació de l'autonomia, situats
al seu lloc, com a administració més acostada als ciutadans, les
corporacions locals.

Són criteris molt debatuts, d'eficàcia, d'estalvi, de racionalitat.
Deixant de banda consideracions de caràcter partidista que
haurien de dur a aquesta harmonització dels diferents nivells
institucionals i dur endavant propostes imaginatives i
adequades com algunes que ja s'han fet, entre les quals, per
ventura, cal ressenyar la de l'administració única que ara no
és el moment de debatre. Però, analitzant la realitat, veim
que això no són encara més que belles intencions, que hi ha
moltes coses que no funcionen i que en aquesta comunitat
autònoma pareix que els ajuntaments són els parents pobres
que no tenen la consideració institucional que els pertoca
com a part bàsica de la Comunitat Autònoma. És més,
pareix que s'estableix un tall profund entre el que és Govern
balear i el que són corporacions locals i hi ha permanents
situacions de confusió de competències i un problema greu
que no és imputable evidentment a la Comunitat Autònoma
de precarietat financera de les corporacions locals.

Sense dubte avui la Constitució no s'acompleix quant
que no s'assegura el precepte de garantir els recursos
suficients per administrar les competències que
s'exerceixen. I això sembla que cada vegada va cap a pitjor.
L'Estat espanyol, el pes específic de la despesa pública de
les corporacions locals respecte de la despesa pública global
ha baixat els darrers anys i en aquest moment no arriba al
12%. Estam ben lluny d'aquelles ben intencionades
declaracions d'un 20 o un 22 o un 25, estam, no arriba al
12% de la despesa pública. Sense dubte aquesta xifra amaga
una realitat de moltes deficiències d'infraestructures, de
serveis, que pateixen els ciutadans, que pateixen les
corporacions locals sigui quin sigui el color polític dels
ajuntaments que els regeixen.

Per això, quan un any rera l'altra, veim el pressupost de
la Comunitat Autònoma ens duim la desagradable sorpresa
de veure que els ajuntaments no hi són; de veure com en
aquests pressuposts del nostre Govern els ajuntaments no hi
són presents. És cert que aquí i allà hi ha qualque línia de
col•laboració, molt pobra, mig amagada, poc significativa
i que no expressa cap planificació. Estam davant un fet
inevitable, és un fet inevitable aquesta absència dels
ajuntaments dins el marc de preocupacions i de
planificacions i plantejament del nostre Govern? Estam
encara davant uns desajusts que la pròpia joventut de les
nostres institucions encara no ha tengut temps de resoldre?
Estam davant la conseqüència d'unes visions massa
partidàries, gairebé predemocràtiques, que amb les seves
actuacions no separen molt bé el partit de les institucions?

Són preguntes que ens podem fer, jo me les faig, el
nostre grups se les fa. Creim que lamentablement moltes
vegades l'espectacle que es protagonitza és penós, pareix
que la perspectiva a vegades no passa sovint d'una lògica
clientelar. Aquesta és la funció que pareix que mou moltes
vegades l'actuació, la vertebració de diferents línies de
subvenció, molt reduïdes, que no basten per respondre a
polítiques globals però que poden ser útils,
circumstancialment, per les necessitats del Partit en el
Govern o per repartir alegries entre els seus batles i
regidors, qualque caramel•let dolç a determinada
corporació.
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La veritat és que la presència dels ajuntaments dins els
pressuposts de la nostra comunitat autònoma és molt trista. Les
ajudes per dotar les policies locals, amb poc més de 20 milions
a totes les Balears; els misteriosos i enigmàtics ajuts als
municipis de la Serra de Tramuntana que inexplicablement no
existeixen a municipis de tipologies similars d'altres illes o altres
indrets; unes ajudes a les fires que, de tan ridícules, a alguns
ajuntaments a vegades fan plorera, sobretot si es comparen amb
altres ben sucoses; els projectes pilots per a la normalització
lingüística de desconegut criteri en la seva distribució; les
actuacions enigmàtiques, però moltes vegades multimilionàries
del Codefoc, tot plegat té l'aspecte d'un conjunt d'eines
d'intervenció política administrades de manera opaca, i podria ser
sovint amb criteris partidistes.

I això, senyores i senyors diputats, no són suposicions.
Tothom ho sap a Mallorca, n'estic segur, i crec que a les Illes
Balears, que a l'hora de pactes municipals o a l'hora de convidar
a constituir una llista municipal el Partit Popular utilitza com a
reclam aquestes petites eines d'intervenció política, això que en
coneixem en el llenguatge col•loquial com a repartidores, sense
gaire dissimulació. A ningú li crida l'atenció, per exemple, que
els mitjans de comunicació afirmin aquests dies que 2.500.000
pessetes d'una subvenció de la Comunitat Autònoma a
l'Ajuntament d'Andratx acabin a un club esportiu de s'Arracó; o
que el Sr. Gilet, tan d'actualitat, comprometés inversions
esportives a cementiris, a un dispensari, recepció, fins i tot, de
canal de televisió, a canvi d'assegurar-se un vot. Ni és estrany
tampoc que a l'hora de constituir la corporació de Sant Llorenç,
amb la intervenció activa de l'Hble. Conseller de Turisme Sr.
Flaquer, es parlàs d'assegurar, a canvi de determinat vot, la
construcció d'unes infraestructures sanitàries o d'un poliesportiu
al nucli de Son Carrió. Són temes que han aparegut als mitjans
de comunicació; són temes que no estranyen a ningú, són realitat,
segurament d'una altra època, nosaltres ho voldríem, nosaltres
tenim esperança que això sigui d'una altra època; però que
encara, desgraciadament, són fets frescs que durant anys han
caracteritzat el comportament del Govern regit pel Partit Popular.

Creim que s'hauria d'anar per un altre camí, deixar aquest
espectacle, deixar aquesta vergonyosa relació clientelar i política
partidista amb els ajuntaments; volem pensar també que així ho
pensen la majoria dels diputats del Partit Popular; volem pensar,
amb optimisme de cara al futur, que estam tancant una etapa i
estam obrint-ne una altra; voldríem que s'anàs cap a un autèntic
pacte local, basant en el diàleg i en la col•laboració amb les
institucions, sigui quin sigui el partit polític que conformi la seva
majoria. Per això seria positiu debatre, si és possible, aquella
vella demanda d'un fons de cooperació municipal, una vella
demanda debatuda ja en aquest parlament en nombroses
ocasions, que les federacions de municipis plantegen, que
algunes comunitats autònomes posseeixen i que és l'única
manera de dotar de recursos financers no finalistes, de recursos
econòmics que puguin permetre una gestió autònoma de les
corporacions locals a les nostres Illes Balears. I és un fet que,
d'altra banda, el Partit Popular recull en el seu programa
electoral.

S'hauria de fer realitat la demanda de la sisena assemblea
de la Federació de Municipis i Províncies on diu que s'ha de
consolidar l'accés de les corporacions locals als programes
de subvencions de la Unió Europea, tant sobre la quantia
dels recursos com a l'ordenació de l'accés als mateixos.
Avui, aquests programes de la Unió Europea tampoc no van
així a les Illes Balears, les corporacions locals no tenen cap
concreció econòmica, per exemple, amb les previsions de
l'Objectiu 2; amb l'Objectiu 5B, com és sabut, es va fer una
convocatòria pública, el Decret 3/95, i després de crear
grans expectatives just es dediquen als objectius publicitats
80 milions, i de moment no n'hi ha cap, no hi ha res pels
ajuntaments. I es planteja a Mallorca un líder sense
recursos, el Govern balear no dóna cap suport al grup
d'acció local que encara no està en marxa. Per tant, res de
res en matèria de participació amb els programes, amb les
quanties o amb l'ordenació dels programes de la Unió
Europea. Són aquests temes els que s'haurien de plantejar i
iniciar un diàleg de veres.

Ens temem que una vegada més aquest diàleg, aquest
necessari pacte local que a nivell estatal s'està plantejant
passi de llis damunt les nostres Illes. El Sr. Soler va voler
donar un bon començament a la seva gestió i va visitar la
majoria sinó tots els nostres ajuntaments; nosaltres ho
interpretàrem com una passa positiva, però aquesta passa
s'hauria de concretar en coses més efectives. Podríem parlar
de la creació d'un consell local de les Illes Balears, com
tenen, per exemple, Euskadi i Aragó, que fos un òrgan de
consulta permanent que permetés una fluïdesa informativa
entre Govern i ajuntaments. Podríem parlar a un nivell més
elemental i més senzill de demanar més sovint l'opinió als
ajuntaments, a les mancomunitats, o a la Federació d'entitats
locals. Certament a qualque conselleria hi ha sensibilitat, a
vegades hi ha actuacions que sí tenen en compte aquesta
realitat local, però no hi ha dubte que fa falta molta més
relació, fa falta considerar molt més globalment la realitat
dels ajuntaments i aquesta és l'única manera de
descentralitzar l'administració i poder dur endavant uns
criteris de territorialització de la nostra administració.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari , la Sra. Munar té la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una de les
preocupacions existents de tots aquells que tenim responsabilitats
de gestió municipal és l'efecte negatiu que té la insuficiència de
recursos financers i que incideixen molt negativament sobre la
qualitat i la millora del servei de l'activitat municipal.
Darrerament la capacitat financera dels diferents ajuntaments de
la nostra illa s'ha deteriorat considerablement obligant moltes
vegades o a un augment de la pressió fiscal en aquests municipis
o a recórrer a via de l'endeutament. Això suposa per als
municipis una disminució de la seva autonomia de cara al futur
i aquesta situació, que ja és delicada a determinats municipis
turístics que es veuen obligats a donar servei a una població no
resident i que, per tant, no paguen molts d'aquests serveis, ho és
més si encara tenim en compte altres municipis i molt
especialment els municipis de l'interior de Mallorca, molt
especialment Pla de Mallorca i Serra de Tramuntana, on s'han
d'afegir els problemes que comporta la pràctica inexistència o el
declivi de les activitats agràries, de les industrials i els progressiu
envelliment de la població que implica la prestació de serveis
adequats per a aquests tipus de col•lectiu.

Per tant, Unió Mallorquina considera que la política
municipal a desenvolupar pel Govern balear ha de contenir els
següents punts que passaré a enumerar: garantir la suficiència
financera dels diversos ajuntaments de les Illes, d'acord amb la
seva capacitat econòmica, donant prioritat a aquells municipis de
l'interior i de muntanya, que són, en tot cas i avui per avui, els
més desfavorits; també és imprescindible la creació d'un fons de
compensació intermunicipal per tal de garantir la igualtat en la
prestació dels serveis bàsics a la població; és necessària també
la negociació amb el Govern de l'Estat per tal d'augmentar la
dotació del Fons Nacional de Cooperació Municipal. En la
mateixa negociació s'hauria d'abordar la situació dels municipis
turístics i la compensació dels serveis donats a la població que no
és resident. També és necessari el finançament per part de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les anomenades
despeses de suplència per a aquells municipis que prestin serveis
de competència autonòmica. Igualment s'ha d'intentar que
l'Administració de l'Estat pagui per aquells serveis que són de la
seva competència i que, avui per avui, estan prestant els diferents
municipis.

Per tot això el Grup Mixt donarà suport a aquesta proposició
no de llei, per tal que el Govern faci efectiva la comunicació
sobre la seva política municipal en el proper període de sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el seu portaveu
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Des d'Esquerra Unida
pensam que els municipis no és que puguin ser, és que són
els parents pobres de l'organització territorial de l'Estat
dissenyada a la Constitució del 1978. No tenen la capacitat
de pressió que tenen les comunitats autònomes; no compten
de vegades, ni tan sols, amb el suport de les pròpies
comunitats autònomes, i, en definitiva, com ha explicat el
Sr. Morro, amb una dada extraordinàriament eloqüent, la
participació dins la despesa pública global dels municipis,
de les corporacions locals, no arriba a pujar, no arriba a
incrementar-se, mentre que sí ho fa la participació de la
despesa autonòmica en el conjunt de la despesa pública de
l'Estat.

Els municipis de l'Estat espanyol estan sotmesos a un
règim de finançament absolutament insuficient, amb una
participació escassa dins els ingressos de l'Estat i amb unes
figures impositives al seu abast clarament impopulars i
justament impopulars en la mesura que no corresponen a
dades objectives i contrastables amb criteris de justícia
social, com és el cas de l'impost d'activitats econòmiques i
l'impost de béns immobles; dues figures que es deixa
administrar a les corporacions locals en el sentit de dir: si
vols més ingressos t'has d'enfrontar amb els teus ciutadans
i puja els tipus d'aquests imposts.

En definitiva, una situació molt dolenta, una situació que
s'acompanya de la presència de dèficits estructurals per
competències que els han estat delegades o transferides
sense suficient finançament; i una situació en la qual
lògicament aquesta comunitat autònoma no pot tenir
l'aspiració de solucionar, és a dir, el mal dels municipis
d'aquest Estat és un mal que dins l'actual configuració de
l'estat autonòmic, necessita de mesures de legislació, de
disposicions normatives emanades des del Govern i des de
l'Administració de l'Estat i del Parlament de l'Estat.

No obstant això, evidentment des d'Esquerra Unida
consideram interessant la proposta del Grup Parlamentari
Nacionalista, li donarem suport perquè sí que hi ha moltes
coses, sinó arreglar el tema de fons, sí que hi ha moltes
coses que es poden fer des de la Comunitat Autònoma i des
de l'Administració autonòmica en el seu conjunt i que sí
seria interessant que es materialitzessin amb una
comunicació sobre la política duita a terme en aquest sentit
per part del Govern autònom. Evidentment seria molt
interessant que hi hagués una informació completa, global,
de les transferències que en el capítol IV i en el capítol VII
s'incorporen per ser transferides als municipis els criteris i
les quanties i les orientacions que en definitiva determinen
aquesta despesa; seria molt interessant dur aquest debat a
fons d'aquest fons de solidaritat municipal, que hauria de ser
finançat amb doblers autonòmics malgrat que no hauria de
ser gestionat necessàriament des del Govern autònom,
perquè nosaltres pensam que la principal institució
autonòmica que ha de servir de suport als municipis
d'aquesta comunitat són, precisament, els consells insulars.
Però de tot això, de tot el que fa el Govern en aquests
moments en matèria de política municipal i de com s'hauria
de dissenyar una política municipal adient, de suport als
nostres municipis, jo crec que hauria de tractar aquesta
comunicació, donaria peu a un debat interessant; i en aquest
sentit, nosaltres donarem suport a la iniciativa plantejada,
insistesc, pel Grup Parlamentari Nacionalista.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. A pesar que la
iniciativa del PSM és del mes de novembre, els inescrutables
designis del Senyor doncs han fet que sigui avui que arriba a la
nostra tribuna parlamentària, precisament ara que el finançament
de les estructures territorials és un dels temes de màxim
actualitat. Ens ve aquí avui el debat d'una proposició que
expressa la preocupació, jo crec que compartida per tots els
grups parlamentaris, sobre les insuficiències del finançament
local, sobre qualque cosa més, sobre la pèrdua de poder dels
ajuntaments davant el poder emergent de les comunitats
autònomes.

Jo crec que la petició, que és la d'obrir un debat parlamentari,
és una petició correcta i clarament assumible per tothom, la de
fer un debat, a partir d'una comunicació del Govern, sobre el
paper dels municipis dins la política autonòmica de les Illes
Balears. I a més coincideix en el temps, en el dia d'avui, amb un
clamor de demandes procedents del món municipal, demanant
precisament aquesta inserció de la finançació municipal dins una
nova finançació de les comunitats autònomes, i avui mateix
tenim en els mitjans de comunicació, per les pressions clares de
batles, precisament del partit conservador, que reflecteixen
aquesta urgència, aquesta necessitat i aquesta precarietat del
finançament municipal en comparació amb el finançament
d'altres administracions.

Entrant a la qüestió de fons, crec que és necessari fer una
clarificació del nivell competencial dels ajuntaments i que és
necessari establir un sistema de finançament pel normal exercici
de les seves competències. I que a aquests efectes nosaltres
plantejam un pacte local entre corporacions locals, comunitats
autònomes i Govern central, tot això, a més del que es pot fer,
del que es pot avançar des de la pròpia Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, sense sortir del nostre àmbit de possibilitats.

Ja s'ha dit aquí per part del portaveu del Grup del PSM, el Sr.
Morro, que en aquest parlament s'ha rebutjat a diferents ocasions
propostes de creació de fons de cooperació municipal. Moltes
comunitats autònomes, amb les mateixes competències que les
de les Illes Balears, fan polítiques ambicioses de cooperació amb
els ajuntaments, contribuint en primer lloc amb aquests fons no
finalistes de finançament dels municipis; per una altra part,
contribuint amb polítiques financeres al refinançament dels
deutes municipals; amb una altra, tractant de superar
endeutaments crònics dels municipis; com la cooperació amb els
municipis de menors recursos per tal de garantir que les
condicions de vida dels ciutadans tenguin les mateixes
condicions d'equipaments i d'infraestructures independentment
de la riquesa objectiva, de la capacitat de generar riquesa dels
municipis.

Per tant, hi ha moltes polítiques que, al marge d'aquest
pacte local de caràcter estatal que crec que és ben necessari
plantejar, es poden dur endavant des de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears com han fet altres comunitats
en aquesta qüestió.

A fi de comptes, la corporació local és l'administració
més propera als ciutadans, és a la qual els ciutadans
dirigeixen prioritàriament les seves demandes, i a més, és un
canal democràtic de participació social i política, el més
pròxim que es troba el ciutadà. Per tant, els dos adjectius
que plantejam, que crec que són al fons de la proposta que
planteja el Grup Nacionalista, són ampliació de
competències i finançament just i suficient. Per tant, hi ha
d'haver un procés de descentralització competencial que
incorporin els ajuntaments i que, per tant, competències
procedents de l'Estat i competències procedents de la
Comunitat Autònoma han d'anar a parar a la corporació
local per excel•lència, que és l'ajuntament, per tal
d'aconseguir que aquest tengui un major dinamisme social,
polític i econòmic i, per això, hem de donar als ajuntaments
els instruments per millorar la qualitat de vida i per poder
millorar la qualitat de vida, donar-los la titularitat de noves
competències que puguin gestionar directament.

Nosaltres creim que els ajuntaments podrien assumir
perfectament competències, àmplies, que actualment estan,
o bé encara en mans de l'Estat, o bé de les comunitats
autònomes, competències en determinats nivells del sistema
educatiu, des del nivell d'educació infantil de menor de 3
anys, fins a l'ensenyament d'adults, competències en matèria
de serveis socials i culturals, per exemple. Per tant, crec i
defens que és necessari que aquest procés culmini amb un
pacte municipal institucional, que clarifiqui competències
i transferències entre el Govern central i comunitats
autònomes i les corporacions locals, i que estiguin presents
les forces polítiques, així com les comunitats autònomes,
així com les comunitats autònomes i les pròpies
corporacions locals i el Govern de la nació. Amb un
objectiu, repetesc, clar: incrementar el pes del sector local
en el conjunt del sector públic, assumir competències fins
que es pugui arribar a l'objectiu del 25% de gestió local de
la despesa pública total de les administracions públiques.

Per tant, que sí, a la iniciativa que planteja el Grup
Parlamentari PSM, que sí a un debat específic en aquesta
cambra en base a una comunicació del Govern, per tal de fer
una reflexió activa en favor dels ajuntaments. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, evidentment, el nostre
grup no comparteix moltes de les afirmacions que s'han fet aquí
per part dels altres grups, i no comparteix tampoc la visió i
l'anàlisi que fa de la realitat d'aquesta comunitat autònoma el
grup proposant d'aquesta proposició no de llei. Nosaltres no
estam d'acord que la política autonòmica respecte de les
corporacions locals es limiti a un simple repartiment d'unes
mínimes quantitats en forma de subvenció, no estam d'acord que
el Govern balear, la Comunitat Autònoma no apliqui uns criteris
rigorosos respecte de la política municipal, no estam d'acord que
la voluntat del Govern balear sigui ofegar i fer passar males
situacions als ajuntaments. Per tant, crec que és lògic que
nosaltres no tenguem aquesta mateixa visió.

Per altra banda, consideram que el problema de fons, el
problema real és un altre, i és un problema molt concret, i és la
manca de suficiència financera que pateixen els ajuntaments amb
caràcter general, no només a aquesta comunitat, sinó a nivell
nacional, el problema de fons és la manca de recursos, la manca
d'un sistema de finançament adequat perquè duguin endavant les
seves competències i les seves funcions.

El finançament de les corporacions locals, i aquest és un fet
objectiu i és evident que és així, perquè així ho fixa la legislació,
excedeix claríssimament de l'àmbit autonòmic. La suficiència
financera que hauria d'estar garantida per les corporacions locals,
es contempla a la Llei reguladora d'hisendes locals que estableix
els tributs propis i la participació als ingressos de l'Estat com a
font de finançament per a aquestes entitats, i per tant és clar que
compet al Govern central arbitrar mesures que permetin a les
administracions locals disposar dels recursos suficients per poder
desenvolupar com he dit les seves competències.

I aquest és un problema que efectivament preocupa el nostre
partit, i de ben segur, en assumir el nostre partit el govern de
l'Estat, afrontarem d'una forma decidida. En el cas de la nostra
comunitat autònoma, com he dit abans, també, l'Estatut
d'Autonomia estableix que els poders públics hauran de dur a
terme actuacions destinades a corregir les desigualtats existents
entre les illes i entre les diverses zones de la nostra comunitat, i
en aquest sentit creim que el Govern dur a terme una important
tasca de suport a les corporacions locals i de distribució de
recursos econòmics entre aquestes entitats, de fet cada
conselleria dins l'àmbit de les seves competències, concedeix
ajudes econòmiques i realitza actuacions de suport d'acord amb
la corresponent normativa reguladora en cada cas, i creim que en
aquest sentit es du una política i es fa un esforç molt
considerable per contribuir a millorar en la mesura del possible
i amb els recursos de què disposa aquesta comunitat, per
millorar, com dic, la situació financera i les infraestructures dels
nostres municipis.

Una situació, com he dit abans, que ve provocada per un
sistema de finançament que, com he dit també, compet a
l'Estat establir-lo i que s'ha demostrat absolutament
inadequat, absolutament insuficient i que els mateixos
responsables locals han rebutjat en reiterades ocasions. Per
tant, nosaltres no consideram procedent que s'insti el
Govern a presentar una comunicació al Parlament sobre la
política autonòmica, perquè consideram que és la política
adequada i que el problema de fons és a una altra banda i,
com he dit també, és un problema de suficiència financera,
un problema del qual no és responsable el Govern de la
nostra comunitat, i que ha de ser resolt pel Govern central,
tal com fixa la legislació.

Així doncs, el nostre grup votarà en contra d'aquesta
proposta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup proposant,
té la paraula el Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En
primer lloc, he d'agrair, com és natural, les paraules
expressades pels grups d'Unió Mallorquina, Esquerra Unida
i Socialista, dins un esperit crec que homogeni que fa falta
debatre, que és positiu sempre debatre la realitat dels nostres
ajuntaments, i en concret la política autonòmica referida a
aquests. Evidentment, ho feim des de la clara visió que el
que és augmentar la força, la suficiència financera i regular
el seu caire, el seu contingut competencial, mai no pot ser
contradictori amb també augmentar i fer més forta la
vertebració autonòmica i donar més competències a la
nostra autonomia. Nosaltres sempre hem pensat que són dos
nivells absolutament diferents però que no s'exclouen entre
ells.

Pensàvem, havíem entès, amb la visita del Sr. Soler a les
corporacions locals, però no just amb aquest fet, sinó amb
un talant de diàleg, amb un talant de major voluntat
d'assumir certa posició de discussió, havíem entès que
aquesta proposta nostra, tan senzilla, era perfectament
assumible per al conjunt dels grups parlamentaris. Ens hem
trobat, però, amb les paraules del Sr. Juaneda, que això no
és així. El Sr. Juaneda ja comença dient que ell no
comparteix la nostra visió, jo crec, Sr. Juaneda, que vostè
potser no comparteixi la visió política d'anàlisi de certes
actuacions del Govern, però crec que la valoració de fons de
la realitat dels nostres ajuntaments, la necessitat que la
Comunitat Autònoma prengui part, perquè jo no sé quin és
el seu sentit autonòmic, no sé si el que vostè vol és una
autonomia que defuig, que no té el coratge d'agafar els
caires feixucs com és el tema local, el tema municipal, i
considerar-ho també una cosa seva, perquè jo crec que
aconseguirem una autonomia molt pobra si aquesta
autonomia no assumeix la realitat municipal com un tema
seu, el finançament municipal com un tema seu, i excusant-
se amb la Llei reguladora de les hisendes locals, que, Sr.
Juaneda, no diu el que vostè ha dit, perquè estableix
clarament les responsabilitats, també, de les administracions
autonòmiques, amb la suficiència financera de les
corporacions locals. Per tant, no em sembla oportú, adequat
ni correcte, tirar les pilotes a una altra teulada i dir que, com
que tot està arreglat i estam al millor dels mons, ja no volem
discutir aquests temes.
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Jo pens que si la política autonòmica, referida a les
corporacions locals, és adequada, que potser ho sigui, és un tema
de discussió, seria important saber quina és aquesta política
autonòmica, i aquest era el sentit d'aquesta proposició no de llei
que, davant el vot anunciat, es veurà rebutjada.

Desgraciadament, ens trobam, per tant, que aquesta petició,
aquesta proposta de conèixer la política autonòmica, saber si
existeix una política autonòmica referida a les corporacions
locals, continuarem sense saber-ho, jo, fins ara, no ho he pogut
esbrinar, més enllà d'una sèrie d'actuacions, moltes d'elles
segurament ben dirigides, d'altres segurament no tant, però que
no deixen de ser actuacions puntuals, actuacions parcials que no
tenen cap caire de globalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Morro, nosaltres sí que
compartim amb vostè la preocupació per la situació dels
ajuntaments de les nostres illes, el que no compartim és que
aquesta situació, en segons quins casos molt delicada, estigui
provocada per una deficient política autonòmica respecte de les
corporacions locals. He dit a la nostra intervenció que per a
nosaltres el problema de fons i el problema real era la manca de
suficiència financera de les administracions locals, i açò no és un
problema directe i exclusiu de la Comunitat Autònoma, és un
problema derivat del sistema de finançament de les corporacions
locals, els ajuntaments que està establert a la Llei reguladora de
les hisendes locals.

Per tant, el nostre rebuig a tirar endavant una iniciativa
d'aquest tipus és en aquest sentit que li acab de dir, nosaltres
consideram que el Govern balear du una adequada i una
encertada política respecte de les corporacions locals, amb
multitud d'actuacions, amb diferents fórmules d'actuació que ara
no detallarem, però amb el que no estam d'acord és a qüestionar
la política autonòmica com causant dels problemes que pateixen
els ajuntaments de les nostres illes, sinó que, com he dit, açò és
una qüestió que excedeix de l'àmbit autonòmic. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin favorablement aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a política autonòmica referida a
corporacions locals, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor: 28, en contra: 31. Queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3812/95,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació del Reial Decret 850/1993, de 4 de
juny, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats
en els cossos de funcionaris docents.

I passam a la següent proposició no de llei, RGE núm.
3812/95, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació del Reial Decret 850/1993, de
4 de juny, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició
d'especialitats en els cossos de funcionaris docents. Té la
paraula el Sr. Mateu Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Voldríem, amb aquesta proposició no de llei, simplement
que es complís la Llei de normalització lingüística, aquesta
llei que tantes vegades i segurament encara moltes més en
el futur, s'anirà plantejant des de diferents grups que és una
bona llei, una llei magnífica, amb plantejaments encertats en
molts d'aspectes, però una llei, en d'altres, absolutament
incomplida.

La Llei de normalització lingüística estableix que
l'administració ha de tenir en la nostra llengua pròpia, la
llengua catalana, el vehicle normal de comunicació cap als
ciutadans, i també l'ha de tenir com a llengua d'ús intern a
la seva administració.

En el títol II estableix que el català és oficial a tots els
nivells de l'administració i també estableix a l'article 23
quins han de ser els coneixements de català de banda dels
professors i l'establiment dels sistemes que assegurin la
competència lingüística del professorat. Per això, entenem
que és molt coherent demanar que s'insti, en la mesura que
encara no tenim competències en educació, demanar al
Govern de l'estat que es modifiqui el Reial Decret 850 del
1993, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats
en els cossos de funcionaris docents, per fer possible que la
nostra llengua, la llengua catalana, oficial d'aquesta
comunitat autònoma, sigui un requisit per accedir a
qualsevol categoria de personal docent.
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A l'actualitat, això no és així, les convocatòries estableixen
que els professors que obtenguin plaça, s'han de comprometre
posteriorment a fer els cursos oportuns abans que l'adjudicació
de la plaça sigui definitiva, i això genera un fet que és que els
opositors dels darrers cinc anys estan en aquesta situació,
diguem-ne, poc clara, a les proves hi ha un exercici de català,
però no és requisit, per tant hi ha un romanent important de
professorat que en la mesura en què no ha superat les proves, no
té la plaça definitiva. Aquest mecanisme no funciona, aquest
mecanisme no és l'adequat per fer real el que prescriu la nostra
llei de normalització lingüística.

Finalment, aquestes places podran considerar-se, per ventura,
mal adscrites, i podran, els que tenguin aquests llocs de feina,
podran ocupar places catalogades com a no bilingües. Això
genera una problemàtica evident. Sense dubte, ara per ara, el
català és molt lluny d'ocupar el paper que li correspon dins el
nostre sistema docent, no es compleix la Llei de normalització
lingüística. Ben diferent és a Catalunya, on a les oposicions s'han
de conèixer les dues llengües oficials, i d'aquesta manera s'ha
resolt perfectament el problema de constitucionalitat.

Sense dubte la qüestió encara és més greu a secundària on
estan pendents de catalogar totes les places. Per tant, qualsevol
pot anar a ocupar qualsevol plaça, amb les conseqüències,
inadequacions i disfuncions de cara a l'ensenyament de i en
català; en canvi, a primària la situació és diferent en la mesura en
què hi ha un alt percentatge de places catalogades.

Pensam que el Govern balear hauria de fer coses. El fet de no
tenir competències autonòmiques, en el conjunt del sistema
educatiu, no lleva que el Govern balear no entengui amb matèria
d'ensenyament de la nostra llengua. El conveni de col•laboració
existent permetria al nostre govern que exigís el requisit del
coneixement del català, i no ens consta que ho hagi fet o,
almanco que ho hagi fet amb la suficient força per fer-ho
complir. Fins i tot de vegades Madrid legisla temes importants,
com per exemple les condicions de les interinitats de secundària,
amb uns requisits més baixos de coneixement de català dels que
hi havia establerts pel Govern balear, i tampoc no reacciona el
Govern. Per tant, Madrid envaeix competències, legisla sense
consultar i tot el Govern balear quan la Comunitat Autònoma té
unes competències clares en l'ensenyament de la nostra llengua.

No hem avançat els darrers anys en aquest terreny, no s'ha
avançat encara cap a les transferències i sembla que al Govern
balear no li preocupa gaire aquest tema, per això creim que és
adequat i és correcte de banda d'aquest parlament suplir aquesta
inexistència d'actuacions i de competències amb un acord com
el que avui proposam. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morro. Grups que vulguin intervenir?
Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Resulta difícil parlar d'educació a les Illes sense començar
recordant la urgència absoluta que la Comunitat Autònoma
rebi ja les competències en aquesta matèria. Ja s'ha
assenyalat moltes vegades la nostra peculiar situació de
comunitat amb llengua pròpia, inserida al denominat
territori Mec. Hem de començar, doncs, instant el nostre
govern autonòmic a plantejar, al proper govern de l'Estat,
previsiblement del seu mateix partit, aquesta qüestió
comuna de les nostres primeres reivindicacions.

Dit això, hem de recordar també que la nostra conselleria
de Cultura i Educació té competències pel que fa a
l'ensenyament del català i també pel que fa a la capacitació
de tot el personal docent en la utilització correcte de la
nostra llengua. Per tant, el Govern té la possibilitat de
demostrar la seva voluntat política de continuar endavant
amb el procés normalitzador, en un camp com és l'educació
en què això resulta tan essencial.

Les distintes disposicions del Ministeri d'Educació i
Ciència que afecten la provisió de places, convocatòria
d'oposicions, concursos de trasllat, etc., sempre fan
referència a la condició d'acreditar coneixements de català
per a les places de les Illes Balears. Si aquesta referència no
es tradueix en una exigència real que totes les places
docents de les Illes siguin cobertes per personal capacitat
per impartir classes en la nostra llengua, això ha de ser
atribuït a la poca decisió dels responsables autonòmics. Si
realment volem una educació arrelada a la realitat de la
nostra comunitat, compromesa amb la transmissió de la
pròpia identitat a les generacions de joves, sembla que
demanar el coneixement de la nostra llengua, és una mena
de mínim indispensable que s'ha de demanar a tots els
educadors i a totes les educadores.

A la proposició del grup nacionalista, hi hauríem d'afegir
un petit detall, les autoritats educatives de la Comunitat
Autònoma, també haurien de demanar coneixements de
català als mestres i professors que ja es troben ocupant la
seva plaça a la Comunitat. El fet de ja tenir una plaça no
col•loca ningú en la posició de no haver-se de subjectar al
que disposi l'administració a fi de complir els objectius que
s'ha marcat la societat, el desig col•lectiu de preservar la
pròpia cultura està per damunt dels drets personals dels
funcionaris.

Naturalment, això no lleva que la capacitació de llengua
catalana no s'hagi de fer d'acord amb uns terminis raonables
i que l'administració no hagi d'oferir al personal docent la
possibilitat de seguir cursos de capacitació, el més prop
possible dels seus centres de treball.
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Dit això, anunciar el vot favorable de tot el Grup Mixt a la
proposició no de llei presentada pel Grup Nacionalista-PSM.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Ja s'ha
dit aquí, les Illes són l'única comunitat autònoma que té llengua
pròpia i que encara pertany a allò que s'anomena territori MEC.
El fet de no tenir transferències en Educació, fa que hi hagi tots
aquests problemes sobre la situació del personal dels cossos
docents, i que a Madrid, realment, s'oblidin massa sovint que
tenim llengua pròpia i que les Illes tenen una situació diferent de
la resta del territori.

Esquerra Unida dóna suport a aquesta proposició no de llei
del Grup Nacionalista-PSM, malgrat pensam que essent un reial
decret del qual es demana la modificació, pensam que és un reial
decret que regulant tot el marc estatal de l'ingrés i adquisició
d'especialitats dels cossos de funcionaris docents, a la vegada
que es fa la modificació respecte de la llengua catalana, hauria
de fer referència igualment a les altres llengües de l'Estat
espanyol. El Reial Decret no en fa menció, perquè generalment
a les ordres que desenvolupen els reials decrets, per tant allà on
es convoquen les oposicions en concret, els concursos-
oposicions, és on es demana per a les Illes Balears, el
coneixement de la llengua catalana.

De totes maneres coincidim en la valoració que ha fet el Sr.
Mateu Morro quan deia que en aquestes convocatòries de
concurs-oposició o de concursos de trasllat entre els cossos
docents, quan es fa referència a les Illes Balears, es demana el
coneixement de la llengua catalana, només per obtenir plaça
definitiva a les Illes Balears, no de manera prèvia i no com a
requisit que per tant faria que ja aquells aspirants a formar part
dels cossos docents, ja haguessin d'acreditar com a requisit el
coneixement de la llengua catalana.

De fet, pensam que un camí seria la modificació d'aquest reial
decret, un altre, també ho ha esmentat el diputat Sr. Balanzat,
que el Govern balear, essent qui té totes les atribucions respecte
de la llengua catalana, hauria de ser ell qui demanàs el canvi
pertinent al Ministeri d'Educació.

Per tant, donam suport a aquesta proposició no de llei i
pensam que de qualque manera seria una forma d'evitar que
aquests funcionaris recent ingressats, ja immediatament després
d'haver aprovat les oposicions, hagin de fer els cursos de
reciclatge de llengua catalana, efectivament, perquè no acrediten
suficient coneixement d'aquesta llengua. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan em va
arribar a les mans aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Nacionalista, he de dir que en principi em va
sorprendre i em va preocupar, i em va preocupar perquè
vaig dir-me a mi mateix, "com és possible que m'hagi passat
per malla el fet que el Govern de l'Estat no hagués donat
compliment a allò que preveia la Llei 1/1990, de 3
d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu?", com
podia ser això?

No obstant això, després de sentir la intervenció del Sr.
Morro i després d'haver llegit tota aquesta legislació que ja
tenia un poc oblidada, he de dir que se m'ha posat l'ànima
tranquil•la i l'esperit serè. M'explicaré. Un reial decret, un
reial decret com el que tractam no és una disposició
administrativa de l'administració que té la responsabilitat de
la gestió del sistema educatiu. Un reial decret és una norma
marc que el fa el Govern de l'Estat en exercici de les
competències que té sobre tot el territori nacional. En aquest
cas, basta llegir l'article 1 d'aquest reial decret, que diu: "El
presente real decreto será de aplicación a los procedimientos
de ingreso en los cuerpos que deben impartir las enseñanzas
a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
ordenación general del sistema educativo, que se convoquen
por las administraciones educativas". Vol dir això que aquest
és el decret que emmarca les disposicions posteriors que
emetran totes i cadascuna de les administracions educatives
que gestionen cadascun dels sistemes educatius propis de
les comunitats autònomes amb competència, i el Ministeri
d'Educació, com administració educativa, que regeix allò
que ja s'ha fet com a norma comuna del territori Mec, com
si fos un territori indi, però és el territori Mec.

Bé, idò, en tot cas, la disposició que hauríem de
modificar perquè cap comunitat autònoma, cap, ha demanat
que es modifiqui aquest reial decret, perquè amb aquest
marc jurídic, les administracions educatives competents
poden legislar allò que els correspongui i que desitgin, cap
comunitat autònoma no ha demanat la modificació d'aquest
reial decret, perquè aquest reial decret, precisament, és el
que dóna a les administracions educatives competents la
capacitat i possibilitat de legislar d'acord amb les seves
característiques. I no hem d'oblidar en cap moment que
l'ingrés a la funció pública docent és l'ingrés a un cos de
caràcter estatal i amb possible mobilitat posterior, complint
els requisits que pugui posar cada administració educativa
al llarg de tot el territori.
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Per tant, en realitat, el que vostès qüestionen, no és el Reial
Decret, sinó, en tot cas, les ordres ministerials que desenvolupen
aquest reial decret. Per tant, ens trobam davant una proposició no
de llei que, tot i que té una intenció plausible, té un defecte de
forma fonamental: no tira contra allò que en realitat voldria tirar;
perquè quan el Sr. Morro a la seva intervenció ha esmentat la
manera en què això es regula i ha llegit o ha dit unes paraules,
realment aquestes paraules no són d'aquest reial decret, sinó que
són escrites a les ordres ministerials de convocatòria de les
oposicions; ordre ministerial d'enguany, perquè hi ha oposicions
a secundària, ordre ministerial de l'any passat perquè hi va haver
oposicions a primària, i aquest any no n'hi ha perquè en aquests
moments se segueix aquest ordre invers.

Per tant, en aquest moment el Ministeri d'Educació, en
exercici de la competència educativa en aquesta comunitat que
té una llei de normalització lingüística, que té una llengua pròpia
i d'acord amb allò que ha legislat la mateixa comunitat autònoma
a través de l'apartat dos de l'Ordre de 27 de novembre del 1989,
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, publicada al
Butlletí Oficial d'aquesta comunitat dia 28 de desembre, d'acord
amb això, aquest és el requisit que se sol•licita per a l'ingrés a les
Illes Balears a la funció pública docent. I diu ben clar que la
possessió de la corresponent titulació o la superació del curs és
requisit exigible per a l'obtenció de destí definitiu en aquesta
comunitat. I aquells professors que hagin de participar
forçosament, per obtenir el destí definitiu, als concursos generals
de trasllat, hauran de sol•licitar, per tant, places fora de la
Comunitat.

En cas que el partit Nacionalista hagués volgut modificar
aquesta disposició per fer-la més dura, hauria d'haver dirigit la
seva proposició no de llei, no al reial decret, sinó a aquesta ordre.
I, per tant, nosaltres no podem donar suport a la seva proposició
no de llei perquè creim que té un defecte formal bàsic, es dirigeix
cap a una disposició a la qual no li correspon fer allò que vostès
voldrien.

Per tant, jo el que li demanaria al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM és la retirada d'aquesta proposició no de llei
i la presentació, en tot cas, d'una altra que incidís on ha d'incidir,
i podríem discutir llavors el fons de la qüestió i veure si hem de
modificar aquestes condicions per fer més efectiva la defensa de
la nostra llengua als centres educatius.

Ja dic, a aquest problema que creim que és formal, i perquè
creim que no és bo donar la sensació al Govern de l'Estat que en
aquesta comunitat autònoma, a aquesta cambra no sabem què és
un reial decret i què és una ordre ministerial, nosaltres no volem
que el govern que prendrà possessió d'aquí a un parell de dies a
la capital de l'Estat, ens prengui per incompetents a l'hora
d'instar-los a fer coses, i per això no podem donar suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El
Grup Parlamentari Popular li ha de dir, en certa manera, al
Sr. Morro, que estam d'acord amb el contingut de la seva
proposició no de llei, sobretot pel que es refereix a
l'exposició de motius, en el sentit que és cert que la Llei de
normalització lingüística estableix a l'article 6 que el català
és llengua pròpia de la Comunitat Autònoma, a l'article 23
assenyala, com ha dit vostè molt bé, que donada l'oficialitat
de les dues llengües, el professorat que imparteix
l'ensenyament a les nostres illes ha de posseir un domini
oral i escrit dels dos idiomes per tal de poder dur a terme i
realitzar bé les seves matèries docents, que també l'article
20 d'aquest reial decret que pretenen modificar estableix que
a les convocatòries que incloguin places situades a
comunitats autònomes amb llengua pròpia amb caràcter
oficial, com és la nostra, s'hi han d'establir els procediments
adequats per acreditar el seu coneixement; en el sentit que
estam d'acord amb tot això, no estam d'acord, també pel que
ha assenyalat el Sr. Crespí, amb la via que s'utilitza per tal
d'arribar a aquest objectiu que tots desitjam, que és que el
professorat docent tengui coneixement de les dues llengües
a la nostra comunitat.

I no hi estam d'acord perquè, també, no és tant el Reial
Decret que s'hauria de modificar, sinó que és quant a les
convocatòries que han de tenir en compte la situació de
bilingüe de les places que es convoquen. En aquest sentit, i
tampoc no estam d'acord un poc amb el que vostè ha
expressat que per part del Govern balear no es fa res en
aquest camí. De fet, es va signar un conveni de
col•laboració amb el ministre, en el seu moment, el Sr.
Suárez Pertierra, el maig del 94, per anar avançant en
aquestes matèries. I de fet, jo crec que el camí que s'ha
aconseguit ha estat bo, perquè a les places d'educació
infantil ja s'ha aconseguit que les dotacions siguin d'un cent
per cent bilingües, i en el cas de la primària ja n'hi ha un
75%, en tot cas només ens faltaria el cas de la secundària, i
aquí, i nosaltres som conscients i confiam que el Govern
balear continuarà insistint en aquest tema, s'estan mantenint
converses perquè aquestes dotacions de les places
aconsegueixin esser bilingües.

Per tot això, nosaltres deim que no donam suport a la
seva proposició no de llei perquè també consideram que no
està ben plantejada i que no és a través d'una modificació
del Reial Decret, sinó que, en vistes que hi ha un conveni de
col•laboració, és a través d'aquestes converses entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i el Govern balear,
mitjançant la Direcció General d'Educació, que
aconsegueixin que la dotació d'aquestes places siguin
bilingües per tal que el professorat tengui, com volen tots
els grups i ho han manifestat aquí, que tenguin el
coneixement de les dues llengües.
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Tampoc no estic d'acord en el sentit que vostès han dit que
per part del Govern balear, la Conselleria d'Educació, no es fa res
en el tema del reciclatge del professorat. Tal vegada per a vostès
no sigui suficient, però s'actua en aquest camí, per tal que els
professors que ja havien accedit a les places abans de la Llei, es
vagin reciclant.

Per aquest motiu, i només per aquest, perquè li dic que en
l'esperit de la seva proposició hi estam d'acord, però no en el
plantejament que s'ha fet. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Morro, té vostè la paraula.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una
vegada més agrair a Esquerra Unida i al Grup Mixt, al Sr.
Balanzat, el seu vot favorable, i dir al Sr. Crespí, que no podem
retirar aquesta proposta, és una proposta clara en esperit i en
forma, i la substància és que aquest parlament insti a la
modificació d'una legislació o d'un marc normatiu, que ignora la
nostra realitat idiomàtica i competencial.

Jo no he parlat, Sra. Ferrando, en cap moment de reciclatge,
si vostè ho ha entès ha estat un error, perquè en cap moment no
n'he parlat. M'he referit estrictament a aquestes mesures
normatives que entenem que van en contra de les competències
autonòmiques.

Sense dubte, el Sr. crespí ha plantejat una qüestió formal,
però jo pens que més enllà d'aquesta qüestió formal, l'important
és anar al fons del tema. Sense dubte, si el Reial Decret fes
possible el que proposam nosaltres, és a dir que el coneixement
oral i escrit de la llengua catalana sigui un requisit per accedir a
qualsevol categoria de personal docent, aquestes convocatòries
o aquestes ordres ministerials que obvien aquesta qüestió, encara
que sí poden plantejar el tema del destí definitiu, però que no és
el tema que hem plantejat nosaltres, sinó que és l'accés a la
funció docent, entenem que això faria impossible aquesta realitat
i aquestes situacions incongruents que s'estan produint i que ja
afecten molts de professors a les nostres illes. No podem anar
modificant i intervenint a través d'unes converses convocatòria
per convocatòria, sinó que hem d'anar al bessó normatiu, i aquest
és el reial decret a què nosaltres feim referència.

Per tant, entenem que el tema de fons evidentment és deixar
de ser un territori indi, perquè vocació d'indi crec que cap de
nosaltres en tenim, desgraciadament tots aquests anys perduts
continuam essent encara un territori indi, i el tema de fons és
deixar-nos d'històries, assolir les competències que ens pertoquen
i que Madrid fins ara ens ha negat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, té
vostè la paraula, Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Només disculpar-me, perquè tal vegada no ha estat vostè
qui ha fet referència al reciclatge, però han estat altres
grups, i tal vegada he contestat, sense poder, als altres
grups.

Estic d'acord amb el que diu sobre el tema de les
competències, però no és el tema que planteja a la
proposició no de llei, vostè proposava un tema molt concret,
no el tema que hem d'assumir les competències, aquest és
un altre debat, però el que vostè proposava era un canvi
concret, per ventura no feia referència a un article concret
del Reial Decret, de modificar en general el Reial Decret, i
és aquest el debat que avui tenim, el de l'assumpció de les
competències, tal vegada sigui un altre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Sr. Crespí, li deman disculpes, no li
havia donat la paraula perquè no l'havia vist.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, és que estava aquí una mica molt
al costat i de vegades no ens veuen, a més, som petits. 

Jo crec, Sr. Morro, miri, aquest reial decret que ja li he
explicat, perquè, a més no és que l'hi hagi explicat, sinó que
l'hi he llegit, possibilita que a Catalunya hagin pres una
fórmula diferent. Aquest mateix reial decret obliga i s'aplica
a la Comunitat Autònoma de Catalunya, a la basca, a la
valenciana, més bilingües, Galícia, l'aplica a Navarra,
comunitats autònomes que també tenen llengua pròpia, unes
a tot el territori, altres només a una part, i, per tant, les
fórmules d'accés que cada administració educativa emet són
susceptibles de modificació; però vostès no proposen la
modificació d'una ordre, a la qual hi podien haver entrat,
vostès proposen la modificació d'un reial decret que no és
necessari modificar per modificar l'ordre. Recordi que
aquesta ordre ministerial, d'acord amb converses amb
l'administració educativa central i la Comunitat Autònoma
ja va ser canviada una vegada per substituir determinades
proves que es feien i que vostè ha esmentat i que ara ja no
es fan, recordi-ho, ja no es fan, fa tres anys que no es fan
aquestes proves, d'acord amb converses amb la pròpia
comunitat autònoma. I, per tant, en tot cas, el que nosaltres
demanàvem era que vostès fes una proposició concreta
sobre l'ordre ministerial aplicable a aquesta comunitat
autònoma, a aquests professors que accedeixin presentant-se
a oposicions en aquesta comunitat autònoma.
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I després, perdoni, han parlat alguns de la catalogació de les
places bilingües o no bilingües. Això no afecta l'accés a la funció
pública docent, perquè en aquest moment l'administració el que
fa és accés al cos, no a places concretes, això en tot cas tendria
aplicació als concursos generals de trasllat, però aquesta és una
altra guerra que no és objecte d'aquesta proposició. Per tant, la
catalogació aquí no té res a veure. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, ara sí, a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 47; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

III.1) Debat de presa en consideració de la proposició de llei
RGE núm. 12/96, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació del Consell assessor
de les comunicacions i publicitat institucional de les Illes
Balears.

I passam al debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 12/1996, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació del Consell assessor
de les comunicacions i publicitat institucional de les Illes
Balears. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició de llei es presenta
per regular les comunicacions institucionals a les Balears, per
dir-ho d'una altra manera, per intentar establir mecanismes de
control democràtic de la publicitat que fan les nostres
institucions autonòmiques.

Hem pogut constatar, tots els presents crec que hem pogut fer
un judici semblant, que per diferents administracions, en primer
lloc per l'administració autonòmica i les empreses públiques que
en depenen, es cau, moltes vegades, en una publicitat partidista,
moltes de vegades excessiva, moltes vegades sectària i moltes
vegades fins i tot tendent a complir unes finalitats impròpies
d'aquests objectius que hauria de pretendre. Per tant, és raonable
i assenyat i també és imprescindible demanar, defensar, procurar
aquesta regulació, aquests mecanismes de control democràtic.

Nosaltres hem pensat que la millor manera, i és una manera
que no dubtam que estarà subjecta sempre, en cas de
prendre's en consideració la proposició de llei, estarà
subjecta a la millora que es pugui produir després al debat
parlamentari, nosaltres creim que la millor manera és la
d'establir un consell assessor per a aquestes comunicacions
institucionals en les quals esperam que no hi hagi tantes
interferències com les que es produeixen en aquest moment
del debat i que esper que el president de la Cambra sàpiga
aturar.

Pensam que és la millor manera perquè aquest consell,
amb independència, amb una composició en gran part
sorgida del Parlament, dels consells insulars, pugui
dictaminar sobre el contingut de la publicitat institucional.
Hem de recordar als senyors i senyores diputats, que estam
en un estat permanent de campanya i pre-campanya
electoral, una situació que és àmbit de temptació per a l'ús
i l'abús de les campanyes de publicitat, campanyes
d'informació auto-elogiosa que fa el poder establert a les
diverses institucions, any rera any tenim campanya
electoral, 91, 93, 94, 95, ara hem acabat la campanya del 96,
campanya cada any i el que és pitjor pre-campanya sempre
seguit. Durant la campanya electoral ja existeix una
normativa que regula aquests comportaments que són vicis
de poder; però durant la pre-campanya que és la resta de
l'any, que és gairebé tot un any, i un any rera un altre any,
aquest control democràtic, aquesta regulació és
pràcticament inexistent, nul•la.

Per tant, Esquerra Unida de les Illes Balears, en la
defensa de la transparència de la gestió política, en defensa
també del control democràtic i públic de les institucions,
pensam que és absolutament imprescindible ordenar aquesta
publicitat i comunicació institucional, que és absolutament
imprescindible la creació del consell assessor amb la
composició, les funcions, el contingut que ara presentam
aquí o amb el que puguin introduir en aquells aspectes que
es puguin millorar, i crec que n'hi ha molts que no dubtam
que són millorables, en la vida dels tràmits parlamentaris.

Amb la proposició de llei intentam definir quins són els
principis que han de regir la publicitat institucional,
principis que no són altres que els que marca la Constitució,
que els que estableix l'Estatut d'Autonomia, per tant,
principis democràtics, de respecte a la pluralitat, de respecte
també a la interinsularitat, del dret a la informació, a la
potenciació de la llengua i la cultura pròpies, en definitiva,
aquells principis que s'han de complir en democràcia.

Amb la proposició de llei també intentam definir el
consell, la seva composició a grans trets, la manera de
selecció i el temps de durada, la durada del mandat;
establim també un règim d'incompatibilitats, precisament
per garantir la independència de tots els que integren o
integrarien aquest consell consultiu, i concretam el caràcter
que han de tenir els dictàmens que són preceptius en uns
casos i que no ho són en uns altres casos. En qualsevol cas,
la força del consell consultiu en matèria de publicitat i
comunicació institucional, la força dels seus dictàmens és
bàsicament una força política. És per tant, des d'aquesta
perspectiva que és un mecanisme de contrapès, un
mecanisme de control democràtic.
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Aquesta proposició de llei pretén delimitar clarament la
publicitat de les institucions, els objectius d'aquesta publicitat i
que sapiguem, tot plegat, que quan parlam d'Illes Balears, parlam
de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera; que
sapiguem, tot plegat, que quan el Govern fa una campanya amb
el títol de "Feim camí", per exposar resultats d'una gestió,
després no pot sortir al cap de poc temps una altra campanya, ja
electoral, que digui "Feim bon camí"; és a dir, que sapiguem
diferenciar molt clarament entre el que és un partit, el que són els
partits, els partits que governen legítimament les institucions i el
que són les institucions i les seves funcions, funcions que són
l'interès públic i en cap moment la utilització de les institucions
per interessos partidistes d'un moment o d'un altre.

Qui dubta que les noves tècniques de persuasió no són
poderoses armes per manipular voluntats i opinions?, qui dubta
que ja es (...) s'ha produït el procés de reduir els missatges a
tècniques publicitàries lligades a la venda d'un producte?, qui
dubta que del poder d'aquests mitjans per donar una visió
partidista, parcial, irreal de vegades de la societat?, qui dubta que
en una societat en la qual l'opinió i la voluntat pot ser
manipulada, a la qual el discurs polític poc quedar reduït al lema
propagandístic i amb la qual no es protegeix la pluralitat i la
transparència, és una societat democràticament malalta?

La publicitat institucional és un mecanisme utilitzat per la
diversitat d'institucions, aquí i allà, i des de la diversitat dels
grups que n'ostenten responsabilitats de gestió, de govern, des
del més petit ajuntament fins al Govern de la Comunitat
Autònoma. En aquests anys s'ha estès en una cursa més benèfica
realment de les empreses que en viuen, s'ha estès una guerra
d'eslògans, de campanyes, de diners públics que no s'empren per
informar el que es fa, sinó per publicitar les gràcies a una o altra
institució, actes culturals o artístics o institucionals, en els quals
costa més la campanya publicitària que no la realització pròpia
de l'acte, ja són exemples massa comuns a les Illes Balears. En
el futur, si aquesta cursa no s'acaba en bona mesura, en el futur
pot passar que no es facin els actes, que no es faci res, que ja
sigui possible només fer la campanya publicitària i no importi fer
l'acte que es publicita, pot passar açò, i no és una exageració,
molts actes sembla que no són importants en si mateixos, sinó en
relació amb la campanya de publicitat que porten implícita. És
cert, i ho he de dir, que de vegades, aquestes campanyes
acompleixen finalitats informatives estrictes, i açò també s'ha de
dir a totes les institucions, però de cada dia són exemples més
excepcionals, més escassos.

No es pretén, amb aquesta llei, que se suprimeixi la
informació institucional, però una cosa és informar el
ciutadà, i una altra és fer propaganda política partidista;
realment, en uns moments com els presents, en els quals la
política i els polítics són molt sovint posats en qüestió per
amplis sectors del país, és bo, i no només és bo sinó que és
necessari, seria bo i seria necessari, que s'empressin aquests
recursos públics per fer pedagogia política, per informar
ciutadans i ciutadanes en lloc d'intentar, com s'ha fet
onsevulla, reiteradament, enviar-los missatges polítics en els
serveis d'unes opcions partidistes determinades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn
d'intervencions dels grups parlamentaris que es mostrin a
favor de la proposició presentada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. De
tots és sabut que la publicitat denominada institucional és
una de les eines que utilitzen els poders públics per fer elogi
d'ells mateixos i alabar la seva pròpia tasca, magnificant els
encerts i minimitzant els errors o les decisions ingrates.
Aquesta activitat propagandística és especialment intensa en
època pre-electoral i serveix de manera més o menys
encoberta per lloar la fantàstica gestió del partit governant.
Ningú no pot controlar aquesta eina propagandística ni la
veracitat dels continguts ni els recursos destinats ni res de
res, per tant, no ens sembla mala idea crear un consell
assessor que intenti regular la publicitat institucional,
garantint que sigui el més barata i objectiva possible, fugint
del pamflet propagandístic tergiversat i manipulador.
Només d'aquesta manera s'aconseguirà que els ciutadans i
ciutadanes rebin una informació real, allunyada dels
interessos electoralistes del partit que governa.

Per això, el Grup Mixt donarà suport a la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida presenta una proposició de
llei de creació del Consell assessor de comunicacions i
publicitat institucional de les Illes Balears, una proposta que
reprodueix gairebé literalment la que en el seu moment,
l'octubre del 91, va presentar el Grup Parlamentari del PSM
i l'Entesa de l'esquerra de Menorca. Crec que poques són les
variacions que hi ha pogut detectar, una d'elles és la
composició, abans estava integrat per dotze a la proposta
nostra, en dotze membres i ara en proposen onze, que en
aquella hi havia representades les corporacions locals, i ara
la composició és sols dels representants del Parlament,
consells insulars i Govern. 
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És per tant, lògic, que des del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM anunciem el nostre vot favorable a la presa en
consideració de la proposició, un no pot renegar dels propis fills,
i el fet que avui la proposta surti d'un altre grup, no pot fer sinó
que ens reafirmem en la posició favorable, partidària que es
constitueixi un consell assessor d'aquestes característiques, per
molt que també estiguem convençuts que la sort d'aquesta
proposta ha de ser la mateixa que va merèixer la que vam
presentar ara fa cinc anys, i és que el grup que dóna suport al
Govern difícilment pot ser partidari de la creació d'òrgans que
condicionin, que limitin, que controlin la utilització per part del
Govern d'un dels elements més importants a l'hora d'influir sobre
l'estat d'opinió dels ciutadans: la publicitat provinent del sector
públic.

El caràcter discrecional que tenen les despeses en publicitat
institucional, les converteixen moltes vegades en arbitràries i tots
som conscients fins a quin punt s'han utilitzat els ressorts que
permetien l'ús de doblers públics per crear determinades imatges,
per intentar influir l'opinió dels ciutadans i molt especialment en
èpoques pre-electorals.

Així, és obligat, el Sr. Portella n'ha parlat, però l'he de
corregir, no ha dit exactament, no ha endevinat els eslògans
exactament, la campanya institucional del Govern de les Illes
que prop de les eleccions del 91 va difondre una imatge de les
seves realitzacions sota el lema de "Tots junts feim camí", que al
cap de poc temps es va traduir en un lema de campanya, per part
del PP, que deia "Camí de progrés", en un intent de lligar,
subliminalment, els dos missatges. O la intensa campanya
d'anuncis duta a terme per la Conselleria d'Economia i Hisenda
just abans de la darrera campanya electoral, quan es va
encarregar d'anunciar profusament que gràcies al Govern balear
i a la Unió Europea es faria una enorme esforç en matèria de
formació que acabaria gairebé amb l'atur a les Illes Balears. 

I és clar que seria important comptar amb una eina de control
com la del consell assessor, però està clar que el PP, com ja va
dir el Sr. Martínez de Dios en la intervenció que justificava la
seva postura contrària a la presa en consideració de la proposta
presentada llavors, que el PP, i ho citaré textualment: "no está
para coñas marineras", i em poden ben creure que per a ells,
qualsevol intent controlador, per democràtic que sigui, té aquest
caràcter, sols són "conyes marineres".

De tota manera, continuarem parlant d'aquesta qüestió,
ja que el PSM té presentada una proposició no de llei instant
el Govern a elaborar una llei reguladora de la publicitat
institucional, i en el debat que es produeixi podrem
comprovar la coherència d'un grup que va proposar el
mateix al Congrés dels Diputats, i a més d'una comunitat
autònoma, i que aquí, al Parlament de les Illes Balears, no
n'ha volgut ni sentir l'olor. I és que una cosa és predicar i
l'altra és donar blat, i des d'aquells escons han cregut sempre
que comandar vol dir fer el que vulguin, i si els seus
companyes d'altres llocs fan o diuen coses diferents, del seu
pa faran sopes, i és que és ben sabut que uns comptes fa
l'ase i uns altres els traginer. I el traginer, que no l'ase, que
ningú no s'ofengui, en aquest cas, no està per històries, com
aquesta, dels controls democràtics. 

O, potser m'equivoc, i avui el PP tornarà a mostrar la
seva faç amable, la del canvi també en aquest aspecte; si
així fos, creguin-me que satisfet com estaré no em sabrà cap
greu ni mica de tornar a sortir aquí davant i demanar
públiques disculpes per haver estat tan mal pensat, i ja sé
que em diran, si fos així, allò de "ara és hora, Pere meu", o
aquell "tarde piulaste" que conten del pagès que tenia per
costum menjar-se els ous crus pel sistema de fer un forat a
cada banda, posar un pessiguet de sal a un dels dos caps, i
amb una potent absorció, fer-lo gargamella endins, però vet
aquí que un dia l'ou no devia ser tan fresc com de costum i
quan el tenia devers mitjans gargamella es va sentir un dèbil
piu-piu, què faig?, devia pensar l'amo, i home de decisions
ràpides com era, no es va destorbar ni un instant, va fer el
coll ample i cap endins hi falta gent, això sí, donant-se un
afectuós copet a la ventresca, va fer un sol comentari: "tarde
piulaste".

Idò mirin, encara que em puguin dir açò, si avui el Grup
Parlamentari Popular accepta prendre en consideració
aquesta proposta, els demanaré perdó públicament, com a
càstig per ser tan desconfiat, i acceptaré que em castiguin,
ben merescut ho tindré, amb el seu "tarde piulaste". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, seguint
l'esforç que em va imposar no fa gaires dies el portaveu
d'Esquerra Unida, dient que si em preparava les coses,
també havia llegit això que ens ha esmentat el representant
del Grup Nacionalista de la "conya marinera", però era
perquè havia servit molts d'anys a l'Armada, diu el Diari de
Sessions, per tant, resulta que aquí ens trobam amb una cosa,
amb una pel•lícula que ja s'ha vist, i prova d'això és que la
Cambra no està gaire freqüentada. Per tant, no seré molt
llarg en la meva exposició.
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El Diari de Sessions reprodueix ja diversos debats de
proposicions que l'any 91 i l'any 92 va fer el Grup Nacionalista-
EEM, per tant ens trobam amb un debat que ja ha tengut lloc en
aquest parlament. No obstant això, permetin-me ocupar breus
moments del seu temps, crec que hem d'insistir que és bo que es
creïn instruments de control democràtic de l'exercici del poder,
i creim que és bo perquè el poder necessita aquests controls
perquè hi hagi una credibilitat per part de la ciutadania, una
credibilitat en les institucions, i les institucions no controlades
cauen ràpidament en mals vicis, mals costums que degeneren i
fan que aquells règims que no tenen aquests controls, que no
tenen el control del Parlament, el control real, que no tenen el
control dels mitjans de comunicació, arriben a ser unes
dictadures odioses i a més inoperants, com hem vist no fa gaire
temps en tots aquells països comunistes que crèiem que fins i tot
tenien uns determinats serveis públics que funcionaven, com
l'educació i la sanitat, i després ha resultat que ni tan sols això
funcionava bé.

Per tant, amb tots els seus defectes, un sistema de control del
poder per part de la societat i per part del Parlament creim que és
bo. I el camp de la publicitat, és un camp prou llenegadís perquè
sempre hi hagi dubtes de la utilització de la publicitat com
element manipulador de la societat, aquesta és una vertent, i
també l'ús de la despesa publicitària com element, diria de
control o d'aproximació a determinats mitjans de comunicació.
I això tampoc no és bo.

Per tant, nosaltres volem que hi hagi elements de control, no
d'entrebanc, com deia un representant del Partit Popular quan una
proposició semblant a aquesta, es veia al Parlament de
Catalunya. No volem impossibilitar la funció de govern, només
hi volem posar controls. I en aquest sentit, jo he de dir que el
Grup Parlamentari Socialista donarà suport a l'admissió a tràmit
d'aquesta proposició de llei, tot entenent que al llarg de la seva
tramitació, podrem introduir-hi millores tècniques per fer la llei
més operativa, perquè sigui un element de control, no
d'entrebanc, a una actuació publicitària de l'activitat pública que
creim que és necessària i que curiosament, deia l'altre dia la vice-
presidenta del Govern, que no és aquí, però supòs que la puc
citar, deia que en publicar una determinada convocatòria d'ajuts
al diari oficial, ja en tenia a suficientment; mira per on, una
determinada cosa resulta que és bo que hi accedeixin els
representants de la ciutadania, i a altres no, basta el butlletí
oficial, que sabem que és una cosa que es ven a totes les botigues
que venen diaris, i a més té una venda brutal i tothom el llegeix
després de dinar, cada dia, cada dia, cada dia.

Bé, jo crec absurd gastar, com he trobat a la documentació
que m'ha ofert el Govern a les meves preguntes, anuncis de la
presentació d'un determinat llibre d'arbres estranys de la Serra de
Tramuntana, l'anunci devia valer més que no l'edició del llibre,
i llavors ajuts a associacions de la tercera edat, culturals, etc.,
només es publiquen al Butlletí Oficial de la Comunitat. I jo crec
que això no és bo tampoc. Volem que hi hagi publicitat
institucional, però volem que aquesta publicitat sigui controlada.
I també voldríem que es controlés d'on es detreuen els fons per
a la publicitat.

Nosaltres creim que gastar doblers d'inversions
immaterials en publicitat és un frau de llei a una certa
disciplina pressupostària. Però aquest serà un altre tema a
una altra intervenció. Per tant, jo el que deia és que donarem
suport a aquesta admissió a tràmit, tot i que voldríem mirar
d'arreglar algunes coses, no les esmentaré aquí perquè no és
el moment, però permetin-me una, jo diria que deformació
professional. És costum, als nins, a l'escola, ensenyar-los
que les fraccions sempre s'han de reduir el màxim possible,
per tant, tal vegada a l'article 5, concretament, es parla, en
el punt a), diu que "per majoria de quatre sisenes parts", per
exemple podrien ser dues terceres que és exactament el
mateix. Altres modificacions de més substància, les podríem
presentar en comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels grups
parlamentaris que es mostrin en contra de la presa en
consideració? Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Maurici, té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Veo que
todos nos hemos leído el Diario de Sesiones de octubre del
91, la verdad es que me ha sorprendido bastante que
Izquierda Unida se limitase a fusilar un proyecto de otro
partido, y que no haya sido este partido quien lo haya vuelto
a presentar. En todo caso, el Sr. Orfila, no hará falta que nos
pida perdón, porque ya les adelanto que nuestro grupo, el
Grupo Popular, no apoyará la creación de este consejo
asesor.

Aquí, todos los que han intervenido a favor de esta
proposición de ley, han hablado de mecanismos de control
democráticos, y nosotros creemos que en este momento hay
un montón de mecanismos de control democráticos que
controlan precisamente la difusión de la publicidad y
comunicación institucional. Algunos de estos controles son
los siguientes: en primer lugar, este parlamento, el control
parlamentario que es un control político, básicamente
político, es la actividad de los diputados autonómicos que
preguntan, hacen mociones, interpelaciones, piden
información al Gobierno, y ese control también es sobre la
publicidad institucional; el segundo control es el legal del
propio ejecutivo, por ejemplo intervención de la Comunidad
Autónoma, el control que se ejerce a través de la Ley de
contratos del Estado, el control posterior del Tribunal de
Cuentas, todos estos controles velan por un correcto gasto
de los recursos; y finalmente otro control legal y político
muy importante, como es el control que ejercen las juntas
electorales, que precisamente en época electoral y pre-
electoral velan para evitar excesos por parte de los
ejecutivos, de los gobiernos, tanto locales, como insulares,
como autonómicos, como el Gobierno central, y ejemplos
los tenemos todos muy claros últimamente.
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El Grupo Popular considera que todos estos controles son
más que suficientes y que este consejo asesor que se propone en
este momento es, en primer lugar un incremento innecesario del
gasto público; en segundo lugar, una innecesaria burocracia que
no creemos que vaya a tener ninguna función de control superior
a la que ya he citado por los demás controles, el parlamentario,
el legal, el político; y que este consejo asesor, posiblemente,
colapse la administración innecesariamente, haciendo que toda
esa publicidad y esa información necesaria llegue tarde y se
provoque que se dilate en la llegada de esa información al
público.

Sería bueno que el Partido comunista, Esquerra Unida, que
tiene tan buena relación con el equipo de gobierno del Consell
Insular de Mallorca, Sr. Portella, que tienen sus compañeros de
grupo que colaboran en la gobernabilidad del CIM, planteasen
hacer una prueba a lo mejor en el Consell Insular de Mallorca,
con un organismo así, a lo mejor si funciona, nos convencería y
quizá diésemos apoyo aquí, en esta cámara, a un organismo que
hiciera las mismas funciones. Nosotros, en principio, dudamos
que un consejo asesor de la publicidad institucional tenga una
utilidad. 

No entraré en discusión sobre si anuncios sacados de contexto
puedan ser más o menos graciosos o puedan colaborar a apoyar
esta proposición, nosotros, en principio, no vamos a apoyar esta
proposición de ley. Y aquí termino mi intervención.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President. Senyors transcriptors del Diari de Sessions,
senyores diputades i senyors diputats. Primer de tot vull agrair
als portaveus dels grups que han dit que donaran suport a aquesta
presa en consideració d'una proposta de llei, el seu suport, però
sí que voldria fer algunes consideracions al respecte.

Quant al portaveu del Grup Socialista, hauria d'entendre que
en un canvi de legislatura és bo i és important poder renovar
iniciatives polítiques d'un cert calat per veure si el canvi de
legislatura també permet aquesta renovació política i supòs que
tant el grup nostre, com el grup socialista, ho faran al llarg
d'aquests quatre anys, perquè és important tenir iniciatives ben
vives. També, ja ho he dit tres o quatre vegades al llarg de la
meva intervenció de presentació, que és un text millorable i estic
segur que hauria estat millorable, ja veig que no ho serà, per la
presa en consideració, i sobretot millorable quant a les fraccions
i a aquestes quatre sisenes parts, que és ben cert que la meva
formació literària, i donat a la prosa, moltes vegades considera
més bona la hipèrbole que no la senzillesa, i en aquest cas ha
estat així.

Quant a la intervenció del portaveu del Grup del PSM,
i també responent a la intervenció que ha tingut, en part, el
portaveu del Grup Popular, li he de dir que en aquests
moments, en aquesta legislatura, en aquesta cambra, hi ha
diversos grups polítics, hi ha el Grup Mixt, hi ha el Grup
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, el Grup del PSM, el
Grup Socialista i el Grup Popular, que l'any 1991, quan es
va dur aquesta iniciativa al Parlament, hi havia uns altres
grups polítics, i n'hi havia un que era PSM-Entesa de
l'Esquerra de Menorca, i li he de dir i recordar, i també al
portaveu del Grup Popular que Esquerra Unida estava dins
l'Entesa de l'Esquerra de Menorca i feia feina i presentava
iniciatives a través de l'Entesa, o sigui que aquesta iniciativa
no és nostra, com ha dit el portaveu del Grup del PSM, sinó
que és seva i nostra, dels grups que formàvem part de
l'Entesa de l'Esquerra de Menorca. I com que açò sortirà al
llarg d'aquesta legislatura, convé que ho tinguem en compte
per no apropiar-se d'iniciatives que eren comunes i que ara,
per la formació dels grups, no ho seran, són comunes i
igualment és d'un com d'altre, a més la persona que va
preparar aquesta iniciativa que surt, a més, d'Iniciativa per
Catalunya, per altra banda, que surt d'allà i que ha estat
presentada al Parlament català, també hi ha fet feina i ha
presentat aquesta iniciativa. Açò li ho dic perquè en el futur
ho tenguem en compte. I al Grup Popular perquè sàpiga que
no es tracta d'afusellar iniciatives d'altres, sinó que en
aquesta iniciativa de l'any 91 també hi havia fet feina el que
ara és Esquerra Unida de les Illes Balears.

Dit açò, de tots els mecanismes de control que ha dit el
Sr. Maurici, n'hi ha faltat un que era el control del partit,
però bé, aquest ja és sabut. Jo no li respondré massa al que
ha dit vostè, sinó que li faré lectura, una lectura que esper
que sigui il•lustrativa, per a tots: 

"El Grup Parlamentari Popular donarà el seu suport a la
presa en consideració de la proposició no de llei del Consell
assessor de les comunicacions institucionals que pretén
establir d'una banda la garantia de la pluralitat política,
social i ideològica en les comunicacions institucionals i
l'establiment de mecanismes tècnics que garanteixin els
drets constitucionals i estatutaris dels ciutadans en una
activitat com és la publicitat institucional amb l'objectiu de
promocionar davant l'opinió pública o dels mitjans de
comunicació una institució o una actuació pública concreta.
El Grup Parlamentari Popular considera que és necessari per
arribar als ciutadans informar quina ha estat o quina és la
tasca aportada a terme per les institucions, no obstant açò i
malauradament, hem de constatar que aquesta publicitat s'ha
convertit casualment en èpoques electorals en una tramesa
i difusió de missatges que, també casualment, identifiquen
només amb el partit al Govern el que és una tasca
institucional i col•lectiva, on participen totes les forces
polítiques i socials. Entenem -el Partit Popular- que és
necessari davant la utilització partidista dels mitjans de
comunicació públics en la difusió de publicitat institucional,
la creació d'aquest consell assessor on participin
professionals com psicòlegs, sociòlegs, periodistes, juristes,



1170 DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 16 d'abril del 1996

especialistes en la comunicació i de la imatge que representin,
com a mínim, totes les forces polítiques de l'art parlamentari, per
tal d'introduir els criteris d'objectivitat i pluralitat que permetin
conèixer al ciutadà les institucions i la tasca que aquestes porten
a terme. Tota forma de comunicació col•lectiva dirigida, en el
cas de la publicitat privada, a promoure la venda de béns i
serveis, i en el cas de la publicitat institucional a trametre
missatges que ajudin a promoure hàbits de salut, de participació,
de productivitat, de solidaritat, etc., o a informar de les tasques
institucionals, no pot estar captiva -diu el Partit Popular-, no pot
estar captiva del partit en el Govern, i per açò és necessari crear
un òrgan que introdueixi aquesta tasca de difusió i divulgació
amb objectivitat i pluralisme. Tal com hem anunciat, tal com he
anunciat a l'inici de la meva intervenció, el Grup Parlamentari
Popular donarà el seu suport a aquesta presa en consideració, que
desitgem que prosperi i a la qual, en el tràmit d'esmenes ja
introduirem les modificacions que creguem necessàries al text
del grup proposant".

Són paraules del Sr. Ros, en resposta a una iniciativa
d'Iniciativa per Catalunya al Parlament de Catalunya, dia 21
d'abril de l'any 1993. Estic segur que avui, amb els acords pro-
govern, ja no faria la mateixa resposta i no diria les mateixes
paraules, però m'agradaria que el que és bo per al Partit Popular
a Catalunya, sigui bo també a Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Portella, nosotros no vamos a dar
apoyo a su proposición de ley porque creemos que tiene en estos
momentos, porque creemos que existen suficientes controles para
controlar la publicidad institucional que sale del ejecutivo:
control parlamentario, como ya le he dicho, control legal, control
del Tribunal de Cuentas, control de las juntas electorales. No
vamos a darle, por tanto, nuestro apoyo. Me imagino que a los
partidos que no gobiernan, que no tienen en este momento un
sitio donde gobernar, siempre les hace ilusión que aquél que
gobierna, que tiene iniciativas, que hace inversiones no pueda
contar ni pueda informar de lo que hace. Yo lo siento mucho,
nosotros creemos que este consejo asesor que usted propone no
es la forma más idónea de controlar la publicidad institucional,
hay otros medios que están en este momento en funcionamiento
que la controlan suficientemente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat passam a la votació. I deman
a la Cambra:

Vots a favor de la presa en consideració de la proposició de
llei que s'acaba de tractar, es volen posar drets, per favor? Poden
seure.

Vots en contra? Poden seure.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada la presa en consideració d'aquesta proposició de
llei que acabam de tractar.

III.2) Debat de presa en consideració de la proposició de
llei RGE núm. 195/96, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació del Camí de Cavalls de
Menorca.

I passam al debat de presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 195/96, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació de Camí de Cavalls de
Menorca. Per fer-ne la presentació, té la paraula la seva
portaveu Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El Camí de
Cavalls, d'origen confús perquè no es troba escrit a cap
decret ni de reis ni de generals, però el que és cert és que ja
en el segle XVIII trobam a Menorca un camí que voreja
l'illa i que era emprat, fonamentalment, per a ús militar de
cara a la vigilància de la costa. I del que ja avui no hi ha
dubte que, juntament amb aquest ús militar, s'hi va crear un
ús civil. El lliure pas de tots els ciutadans sense cap tipus
d'exclusió pot constatar-se pels múltiples documents i
manifestacions escrites que s'aporten en els diferents
treballs realitzats damunt el Camí de Cavalls, alguns
finançats pel propi Govern de la Comunitat Autònoma com
el del Sr. Joan de Nicolás i altres pel Consell Insular de
Menorca, com el realitzat pel Sr. Josep Maria Quintana i
Carles Seguí Puntes.

El Camí de Cavalls no és un camí definit per parets i
barreres, sinó que és el que en Dret es denomina una
servitud. I una servitud vol dir un gravamen que pesa
damunt la propietat, un gravamen que consisteix a deixar el
lliure pas per una determinada zona que anomenam Camí de
Cavalls. Açò, el lliure pas, a més de crear una sèrie
d'obligacions als propietaris, com per exemple, mantenir-lo
en condicions de pas, net i marcat amb pedres
emblanquinades. Però el més important d'aquest gravamen,
d'aquesta servitud és que aquesta es fa en favor de l'Estat, és
a dir que és una servitud que es fa a favor de tothom, de tots
els ciutadans, perquè en cap lloc es diu que la servitud es fa
a favor de l'exèrcit sinó que sempre es parla d'una servitud
pública de pas. Una servitud pública que els propietaris dels
terrenys no podien variar al seu criteri, sinó molt al contrari,
és un camí, una servitud fixa, marcada damunt les finques
i que els propietaris havien intentat sovint variat, sense que
l'autoritat governativa mai no ho hagués permès.
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En aquest mateix sentit s'expressa l'estudi realitzat pel Sr.
Quinta i el Sr. Seguí en el seu dictamen, i assenyalen de manera
taxativa que sí, sí es pot afirmar acreditadament avui el seu
constant ús civil des de temps immemorials, en el sentit jurídic
del terme, fins al dia d'avui per part dels menorquins.

Amb independència de la seva condició militar, sense cap
tipus de restricció o condicionament tret del esporàdics i
relativament recents obstacles materials o intimidatoris projectats
damunt el camí per part d'alguns propietaris afectats que, així i
tot, amb la proporció a l'extensió i a la història del Camí de
Cavalls resulten del tot irrellevant pel que fa referència a la seva
consideració de servitud pública de trànsit, establerta en interès
general de la col•lectivitat.

Aquesta servitud pública establerta des de temps
immemorials implica el dret de pas lliure dels ciutadans per la
sendera del Camí de Cavalls, i aquesta inalterable llibertat d'ús
civil pot, sense massa esforç, provar-se mitjançant l'aportació
documental d'innombrables escrits en els quals se cita la seva
existència i el seu ús militar o civil. Hi ha testimonis que aquesta
servitud pública també en el Registre de la propietat i en
certificacions més recents, relatius i fetes per la Secció del
Patrimoni de l'Estat de la Delegació d'Hisenda de Palma.

Així tenim que l'ús civil es configura com una servitud
pública, demostrada documentalment, des d'abans de la creació
del Codi Civil; Codi Civil que és el que regula les relacions de
propietat, i per aquest fet, per ser anterior al Codi Civil, fa que
aquesta servitud es consolidi com a tal. Però així i tot, encara que
l'exèrcit renunciés al seu ús cap allà, a l'any 1961, i s'alliberés als
propietaris de l'obligació de mantenir net i transitable el Camí de
Cavalls, i és a partir d'aquest fet i també ho hem d'assenyalar que
comencen els propietaris, també en el mateix any i a partir
d'aquest any els batles de Menorca recordaven d'una manera
taxativa que la servitud creada en aquest camí subsisteix,
subsisteix perquè fa més de 200 anys, diuen a l'any 61, és una via
de trànsit lliure i dóna un servei tant a les zones rurals com a les
turístiques. És precisament a partir d'aquest moment històric que
apareixen les reivindicacions ciutadanes damunt el Camí de
Cavalls. Sorgeixen per l'abandonament de les obligacions de
mantenir net el camí per part d'alguns propietaris, que moltes
vegades es fa intransitable i comencen també a produir-se alguns
actes que aturen, dificulten, aquest pas lliure fins a aquest
moment; circumstàncies que fan necessària una reivindicació
ciutadana que es concreta en diferents actuacions particulars i
col•lectives que addueixen el valor patrimonial, històric, d'interès
cultural, d'utilitat pública, etc., que culminen, i és una data
important, amb l'acord del Consell Insular de Menorca del 19 de
setembre del 1988 de promoure la declaració de bé d'interès
cultural el Camí de Cavalls, als efectes que es poguessin arbitrar
les mesures adients per a la seva recuperació i protecció i que
s'evitassin així el perill de la seva pèrdua i degradació, de manera
integral i sempre amb tota la seva continuïtat.

Però també hem d'assenyalar que aquest fet, la
declaració de bé d'interès cultural, no implica el seu ús
públic i, per tant, tampoc no resolia de manera definitiva
aquest reconeixement de la servitud de trànsit públic, que és
un dret dels ciutadans. Per tant, a partir de fer front i donar
sortida a aquestes reivindicacions ciutadanes, el Consell
Insular de Menorca encomana un dictamen per tal d'avançar
en donar sortida a aquest pas lliure, a aquest reconeixement
d'aquest dret per als ciutadans de Menorca. Les conclusions
del dictamen són claríssimes: primer que el camí s'ha de
considerar històricament com una servitud pública de pas
imposada damunt determinades finques privades per causes
d'utilitat pública, militar, civil o mixta, adquirida per
prescripció immemorial; en segon lloc, assenyala que el
trànsit pel camí era i ha estat sempre lliure, com a
conseqüència de ser una servitud pública, en els termes que
resulten dels documents aportats i dels testimonis que aporta
la memòria popular. El punt tres, assenyala que la no
utilització per part de l'exèrcit que se'n deriva de l'escrit de
1961 no implica l'extinció de la servitud. En tot cas, tan just
és un acte que demostra la no utilització del camí per
l'exèrcit d'ençà en aquesta època, però que per si mateix no
ha impedit de manera general el trànsit lliure dels ciutadans
ni pressuposa la prescripció de la servitud. I quart, a partir
d'aquestes consideracions cal reconèixer la servitud pública
del camí sobre les finques costaneres de Menorca, la qual
cosa empara el lliure dret de pas per les finques afectades.

A partir d'aquestes conclusions, el plenari del Consell
Insular de Menorca, el mes de febrer de l'any 94, aprovà per
unanimitat acceptar la vigència de la servitud de trànsit
públic i defensar-la davant els tribunals, a més de treballar
per l'ordenació dels seus usos, la seva delimitació, la seva
protecció, l'ús i el seu manteniment.

Però han passat dos anys, dos anys i queda sense
resoldre aquest reconeixement de la vigència de la servitud
pública avui. I ens trobam que cada estiu es tanquen més
trams d'aquest Camí de Cavalls, i ningú, la primera
institució de Menorca, el Consell Insular, no defensa el dret
dels ciutadans de pas i de trànsit lliure. I alhora, mentre no
es resol el reconeixement de la servitud pública de pas,
queden sense ordenar usos, protecció i manteniment. Per
açò, avui, els socialistes duim al Parlament de les Illes
Balears demanant que el Parlament de les Illes ha d'ajudar
a resoldre els problemes que tots coincidim tenim a
cadascuna de les Illes, en benefici de l'interès general. El
Govern, com a Govern de totes les Illes, ha de ser capaç i ha
de tenir la sensibilitat d'ajudar a resoldre els problemes
també específics que tenim concretament a cadascuna de les
Illes. Per açò aquesta proposta avui, una proposta que
presentada a altres indrets per a casos semblants obtenia
reconeixement unànime de tots els grups polítics, i ha
permès avançar en la recuperació de camins, en servituds de
trànsit públic imposades en bé de l'interès general.
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Hem d'esperar aquí que avui el Parlament de les Illes Balears
reconeixi que és important donar una sortida legítima en la
defensa dels drets dels ciutadans, no només de Menorca, sinó de
tota la gent que ens visita, de poder accedir lliurement per aquest
Camí de Cavalls. Un Camí de Cavalls que evidentment també ha
de mantenir aquest accés amb les condicions d'ús que el facin
compatible amb la seva recuperació, rehabilitació i el
finançament del que és el seu manteniment. Per açò aquesta llei
que té per finalitat regular l'ús, aconseguir la integritat del Camí
de Cavalls, garantir la servitud de trànsit públic lliure i gratuïta
i assegurar l'adequada conservació del Camí de Cavalls.

La llei és clara, té en compte les mesures per a la conservació,
per al restabliment, per a la delimitació, per als casos de
modificació de traçat o per trobar el traçat adient quan hi ha
problemes de definició, el que són els usos i el que són les
infraccions i sancions quan hi ha qualsevol acte que vagi en
contra d'aquesta conservació d'una part que és la història de
Menorca, la història de tots i que, en bé de tots, hauríem de
conservar. Demanam al Grup Popular, fonamentalment, que doni
suport a aquest projecte de llei.

Existeixen antecedents, repetim, aprovats per unanimitat de
tots els grups. És una de les maneres més clares i en què compta
més la participació de totes les institucions i de tota la societat
per avançar en la recuperació d'un patrimoni que és de tots, un
patrimoni que necessita per mantenir-se no només el dret, el
reconeixement d'un dret que les pròpies institucions de Menorca
han fet públic i han fet institucional, sinó també els mecanismes
per a la seva rehabilitació, conservació i manteniment.

Esperem tenir el suport, perquè aquesta proposta l'únic que
vol és donar sortida a una aspiració de tots els menorquins a un
problema que tenim avui els menorquins, tots els partits polítics
i que, d'una manera conjunta, li hem de donar sortida. Per tant,
esperam el suport del Grup Popular, de tots els grups polítics per
avançar conjuntament i sobretot, des d'aquest Parlament de les
Illes Balears en què els problemes de les illes, anomenades de
vegades menors, ens afecten, ens preocupen i som capaços de
donar-los sortida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir a favor
d'aquesta proposició. Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El Grup Mixt donarà suport a la presa
en consideració de la proposició de llei del grup Socialista
perquè consideram que regula de forma clara i explícita el trànsit
públic, lliure i gratuït per la ruta perifèrica de Menorca; la utilitat
pública d'una servitud que transita sobre determinades finques
privades a la costa de l'illa queda plenament justificada per
l'interès general i cultural per accedir a determinades zones
costaneres de Menorca i mantenir, per tant, el Camí de Cavalls.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Hi
ha una cançó que ralla del Camí de Cavalls, que és ben
polida i l'hauríem d'aprendre tots avui vespre. La particular
situació en què es troben molts de paratges costaners de la
nostra illa, tal com l'establiment de peatges per accedir a
platges i de vedats, està generant conflictes entre els drets
de la propietat privada i els drets constitucionals dels
ciutadans pel que fa fruir de la natural i del medi ambient,
article 45 de la Constitució Espanyola. Amb llibertat de pas
(...) com recollida de tàperes, de cargols, d'espàregs, de
camamilla, d'esbargiment senzillament, contemplació del
paisatge o excursionisme, coses senzilles certament i que en
moltes ocasions no es poden fer.

És cert que la Constitució reconeix el dret a la propietat
privada, article 33.1; però la funció social, article 33.2, que
els drets suposen un correctiu que fa que aquests no puguin
ser contemplats com absoluts, com succeïa en temps de les
institucions romanes o del Codi civil napoleònic. La llei pot
declarar de forma expressa quins són els límits de la
propietat, de fet així succeeix amb la Llei 16/1985, de 25 de
juny, de patrimoni històric espanyol, i amb el Reial Decret
111/1986, de 10 de gener, que parcialment la desenvolupa.
Especialment, per tot quant afecta els béns d'interès cultural,
mobles i immobles, monuments, llocs històrics, edificis
singulars, etc.

Les autoritats menorquines reiteradament han tengut
ànsia de vetllar per la servitud de pas i del lliure trànsit que
el Camí de Cavalls suposava fins fa poc temps. Fa 40 o 50
anys, escriu En Joan de Nicolás, en el llibre Camí de
Cavalls de Menorca, avui editat per la Conselleria de
Cultura del Govern de les Illes Balears l'any 1992, fa 40 o
50 anys els pagesos encara es veien obligats a mantenir
obert i marcat amb pedres enblancades el vell camí; quan el
novembre de 1961 el General Governador militar de
Menorca dirigí un escrit als alcaldes de l'illa per comunicar-
los que el Camí de Cavalls havia perdut tot l'interès militar
pel qual havia estat creat i, en conseqüència, a partir
d'aquella data, els propietaris dels llocs afectats quedaven
descarregats de l'obligacio que abans tenien de mantenir
obert el camí; davant aquella novetat l'alcalde de Ciutadella
publicà un ban, dia 16 de desembre de 1961, que
textualment deia: "El Camí de Cavalls ha dejado de tener
interés militar, según oficio remitido por el Excmo. Sr.
Gobernador militar de Menorca. No obstante ello esta Alcaldía
hace público que la servidumbre creada por dicho camino
subsiste, toda vez que el Camí de Cavalls, desde hace 200
años, es una vía de tránsito libre, prestando un servicio tanto
a las zonas rurales como turísticas".
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Les diferents urbanitzacions construïdes a la nostra illa han
incidit sobre el Camí de Cavalls, tallant-lo; però és possible
encara resseguir-lo en bona part. Recuperar aquesta via de camí
és una qüestió de menorquinisme, propicia el coneixement
directe viu de l'illa de Menorca, la geologia, orografia, vegetació,
fauna, cultura, cultura prehistòrica, etnografia i els valors i
utilitats socials que presenta són molts, i van des dels històrico-
culturals ja referits als paisatgístics i turístics, com el senderisme
ecològic, l'excursionisme, l'accés a platges i indrets costaners, el
circuit de torres i de talars. Tots aquests valors varen ser
considerats per les autoritats insulars, que varen instar el Consell
Insular de Menorca l'any 88, mes de setembre, i per les autoritats
autonòmiques que varen aprovar l'abril del 1989 la incoació de
l'expedient de bé d'interès cultural a favor de l'immoble Camí de
Cavalls a Menorca, amb categoria de monument, segons la
declaració expressada a l'annex I de la resolució de la Conselleria
de Cultura.

Ja han transcorregut més de set anys d'ençà d'aquella
resolució ben intencionada i res no s'ha conclòs, sinó que el
camí, el monument, ha estat malintencionadament esborrat a
nombrosos i diversos indrets. I, per tant, s'ha incomplert de
manera flagrant l'article 2n de l'esmentada resolució del Govern
balear, establir una zona de protecció envoltant el bé declarat
d'interès cultural, d'acord amb el que disposa el Reial Decret
111/1986. Més encara, l'article 4t de la resolució diu: comunicar
a tots els ajuntaments de Menorca que segons el que disposen els
articles 12.3 del Reial Decret 111, i 16, 25 i 37 de la Llei 16/85,
de patrimoni històric espanyol, totes les obres, intervencions o
tractaments que hagin de realitzar-se en els béns incoats o
declarats d'interès cultural o en el seu entorn no podran dur-se a
terme sense que l'organisme competent hagi aprovat prèviament
el projecte de l'obra. Idò bé, incomplert de manera flagrant.

A l'entorn del Camí de Cavalls tenim idò problemàtiques
diverses i diferents. D'un costat la lenta tramitació de l'expedient
per a declaració definitiva com a BIC, expedient tramitat en el
Govern balear durant molts d'anys i que quan ha arribat amb el
paquet del traspàs de competències en matèria de cultura al
Consell Insular de Menorca, han de començar de bell nou. D'altra
banda, la negativa a canviar la declaració de BIC, perquè passi
de monument a lloc històric, que permetria una major eficàcia
d'aquesta declaració. I també la negativa de l'equip de Govern del
Consell Insular de Menorca per a la realització d'un pla especial
de protecció del Camí de Cavalls, una vegada sigui declarat
definitivament bé d'interès cultural.

Però potser l'amenaça més real que sobrevola el Camí de
Cavalls és la pèrdua del dret de pas públic. En el Ple del
Consell Insular de Menorca, el dia 12 de desembre del 94,
es va aprovar, en el termini d'un mes -i n'han passat quinze-,
el Consell Insular de Menorca elaborarà una proposta
d'actuació per aconseguir la servitud de trànsit públic pel
Camí de Cavalls en els trams on aquesta servitud és
impedida pels propietaris, fa quinze mesos. Punt dos: en el
termini de dos mesos -n'han passat catorze en aquest cas-,
el Consell Insular de Menorca elaborarà una proposta
d'actuació per als altres trams del Camí de Cavalls. El
Consell Insular de Menorca va aprovar açò i no ho ha
complert, res d'açò no s'ha fet.

Quan no hi ha voluntat política no hi ha voluntat polític
i no valen altres excuses. La servitud de trànsit públic pel
Camí de Cavalls és clara, el Consell Insular de Menorca va
acceptar la seva vigència en el Ple de 21 de febrer de 1994,
els ajuntaments de l'illa varen fer el mateix poques setmanes
després. Estudis jurídics, com el de Josep Maria Quintana
i Carles Seguí, encarregat pel Consell Insular, abunden en
aquesta idea de servitud de trànsit públic. L'estudi de
viabilitat de Menorca Reserva de Biosfera, assenyala que
una prioritat és la recuperació del Camí de Cavalls com
element molt singular de  Menorca. Malgrat açò, passen els
anys i no s'avança, i les amenaces de deteriorament o
vulneració d'un bé continuen i augmenten. I per aquest
motiu ens hem de felicitar de la iniciativa del grup
Socialista, una iniciativa que du el camí d'anar a parar a la
incineradora que es tracta en el Parlament, després en el
Consell Insular a la planta de compostatge lògicament. Però
almanco recupera el debat i obliga al posicionament, el grup
Socialista demana que la servitud de trànsit públic es
garanteixi a través d'una llei del Parlament balear. Hi ha un
petit inconvenient de forma que supòs que ho explicarà, la
manca d'un traçat definitiu que confirmi per allà on passa el
camí.

El treball que es va fer durant la tramitació del bé en el
Govern balear no ha fet altra cosa que afegir confusió i
dubtes. Si la llei s'ha d'aplicar sobre un territori concret i
definit aquest s'hauria de definir i concretar durant la
tramitació.

Jo supòs que el portaveu del Grup Popular sortirà a
explicar que aquesta llei no és necessària o és improcedent
perquè en aquests moments s'estan fent negociacions amb
els propietaris del terreny per on passa el Camí de Cavalls.
A pesar que el fòrum de denúncies a la institució insular
menorquina, he de dir que aquesta negociació secreta crea
no pocs dubtes; la negociació pot anar en el sentit de
modificar el traçat del camí en alguns indrets per afavorir
les reivindicacions dels interessos privats. La negociació pot
anar en el sentit de compensacions econòmiques o d'altre
tipus i aquesta no és la manera.
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Els poders públics han de vetllar pels interessos públics i
generals, i l'interès públic i general és salvar els obstacles que
avui impedeixen l'exercici d'un dret que els menorquins i
menorquines hem exercit des de temps immemorial. Una vegada
protegit aquest dret a través de llei del Parlament, en el mateix
període de tramitació de la llei o posteriorment es poden establir
negociacions transparents per respondre a les al•legacions dels
propietaris, que se'ns dubte que n'hi hauria. Però aquestes
negociacions, converses, es donarien en el marc que s'han de
donar. A part d'açò, amb molt bon criteri, a la proposta que avui
se'ns ha presentat es planteja la possibilitat de modificació del
traçat per raons d'interès públic i excepcionalment de forma
motivada per interès particular previ a l'afectació es podrà variar
o desviar el traçat del Camí de Cavalls sempre que s'asseguri el
manteniment de la integritat superficial i la idoneïtat del
itineraris i dels traçats. La modificació del traçat se sotmetrà a
consulta prèvia de les corporacions locals i organitzacions i
col•lectius que tenguin per finalitat la defensa del medi ambient.
I podríem afegir altres col•lectius si anàs a tràmit aquesta
proposta, col•lectius com són els de defensa i salvaguarda del
patrimoni, cultural i històric; però açò ja es podria fer si la llei
fos admesa a tràmit i els grups poguessin fer aportacions per
enriquir-la.

He dit açò perquè no val ara dir que és una llei en contra dels
propietaris, que no ho és, és una llei per assegurar un dret
consuetudinari i permetre, via diàleg, solucionar problemes que
tants d'anys d'abandó han ocasionat. He suposat que el Partit
Popular, que el Grup Popular sortirà aquí per votar en contra
d'aquesta proposta de llei, d'aquesta presa en consideració, ho he
suposat, m'agradaria, de tot cor, equivocar-me i ho admetria.
Però, així com en el Consell Insular de Menorca, ja varen
manifestar la seva decisió i opinió al respecte, si no han canviat
aquesta opinió em pens que el destí d'aquesta proposta que se'ns
presenta és realment curt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les controvèrsies que
sobre el Camí de Cavalls s'han produït a Menorca són una prova
de l'interès que per als menorquins i menorquines té aquest camí
que encerclava tota l'illa, i que determinades actuacions de
particulars han fet desaparèixer en algun tram. I la prova d'aquest
interès es troba en el mateix fet de la quantitat de vegades que
s'han produït debats sobre propostes que cercaven la seva
protecció i recuperació. Ho ha debatut el Parlament, ho ha fet
com a mínim en cinc ocasions el Consell Insular, ahir vespre
mateix, i fa poques setmanes, dos ajuntaments, els de Es
Mercadal i el de Ferreries, debatien i aprovaven, per unanimitat,
sengles mocions d'Alternativa a la Sala i del PP respectivament,
proposant iniciar accions per a la recuperació per a l'ús públic
d'aquest camí, que la tradició excursionista de Menorca ens ha
fet conèixer i estimar.

Ara mateix, fa pocs dies, i mentre s'anunciava una reunió
d'entitats juvenils, conservacionistes, de veïns, interessades per
la qüestió, per tractar les passes a fer per a la seva recuperació,
una societat que agrupa determinats propietaris sortia als mitjans
de comunicació advertint que no permetrà la pèrdua dels drets
que creuen tenir sobre els terrenys afectats.

Existeix una servitud de pas? Tenia aquesta un caràcter
militar i quan aquesta administració hi va renunciar es va
perdre, va prescriure? Quina és la naturalesa de la servitud
que té el camí en l'actualitat? I el que és més important,
entre les conseqüències que se'n deriven hi entra la del pas
lliure de les persones i cavalleries? A qui correspon la
reclamació de la servitud avui? Qui ha de delimitar els
límits exactes del camí? Qui és el responsable de fitar
aquests límits una volta establerts? Quin paper han de jugar
en tot aquest procés els ajuntaments i els consell insular i el
propi Govern de les Illes Balears? Són evidentment
múltiples les qüestions que es plantegen, alguna d'elles molt
més clarificada a partir de la publicació de l'estudi jurídic
que Josep Maria Quintana i Carlos Seguí Puntes van
elaborar per encàrrec del consell insular; altres, encara
envoltats per la polèmica i el dubte.

Precisament la virtut de la proposició de llei que hem de
prendre o no en consideració és la d'aclarir totes aquestes
qüestions, definir d'una banda la naturalesa jurídica del
Camí de Cavalls, regular-ne l'ús, garantint la servitud de pas
i fent possible, per tant, la circulació pel seu traçat de forma
lliure i gratuïta i assegurant-ne la protecció i conservació. El
vot del PSM serà, en aquest sentit, positiu, convençuts com
estam que possiblement sigui aquesta feina definitiva, si
s'aprova, i dubtam que així sigui, que asseguri l'objectiu
perseguit de la recuperació del Camí de Cavalls per al seu
ús públic i gratuït en tota la seva extensió.

Possiblement s'hagin d'introduir modificacions en alguns
aspectes del contingut de la proposició, en tot cas, serà
referit a aspectes menors, però en el seu conjunt ens sembla
positiva, oportuna i necessària i per açò li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu representant Sr.
Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Avui el Grup
Socialista, com tots vostès han escoltat, ens presenta a debat
una proposició de llei reguladora del Camí de Cavalls, que
va ser rebutjada pel Ple del Consell Insular fa molt poc.
Aquesta proposició de llei es fonamenta principalment sobre
l'eix del reconeixement de la servitud pública de pas
adquirida per prescripció immemorial, la qual va ser
reconeguda pel Consell Insular de Menorca el febrer de
1994. Per tant, no entrarem en aquest assumpte, ja clarificat
des d'ençà.
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No cal dir que el Camí de Cavalls, com ja hem sentit aquí
avui, és un dels béns d'interès cultural més complex per la seva
estructura, de la qual es deriva una també complexa tramitació
administrativa des del 1989. No em vull estendre en una
descripció del contingut del Camí de Cavalls com a monument,
ja que supòs que és prou coneguda per tots els aquí presents.
Però no voldria deixar de dir que efectivament es tracta d'un dels
béns d'interès cultural més significatius del nostre patrimoni
cultural i que en ell s'hi concreten tots aquells factors i vivències
històriques que representen l'evolució de la vida dels menorquins
al llarg del temps.

Sí voldria fer però un repàs des que el Camí de Cavalls (...)
amb categoria de monument perquè els Srs. i Sres. Diputats
puguin entendre el grau de complexitat administrativa que
comporta. El dia 20 de maig del 1989, es publica en el Bocaib la
resolució d'incoació com a bé d'interès cultural amb categoria de
monument; per efectes d'aquesta disposició el camí queda amb
el mateix nivell de protecció que si la declaració fos efectiva,
com tots vostès saben. El desplegament de l'expedient de
declaració suposa la notificació als municipis i particulars
afectats, la qual cosa exigeix una informació ben precisa i la
fixació del camí sobre el territori, amb una cartografia adient. El
3 de juliol del 1989, la Conselleria de Cultura del Govern balear
designa l'equip que s'encarregarà d'aquesta feina i del pla de
treball.

Aquest estudi no conté una relació de propietaris afectats,
però sí enumera totes les finques. L'estudi tampoc no resol al
cent per cent la fixació del traçat sobre el mapa actual, ja que
aquest es va fer sobre un mapa a escala 1:10.000, única eina
topogràfica disponible en aquell moment, fet que impedeix en
molts casos fixar concretament el recorregut del camí i
identificar així perfectament al propietari. Aquesta indefinició en
el traçat també es deu a aparicions històriques en el trajecte a
causa de vies de comunicació moderna o ocupació de material
(...) calçada. I en aquests moments ens trobam ara.

Les següents passes administratives per prosseguir amb la
declaració ja les saben tots vostès, la informació pública,
audiència als interessats, etc. Aquests tràmits però encara no
s'han donat, no es varen donar des de l'any 1989 per la gran
dificultat que representava, com ja he dit, la identificació i
comunicació als diferents propietaris dels diferents trams del
Camí de Cavalls.

Nosaltres pensam idò que abans de fer qualsevol
actuació sobre el Camí de Cavalls s'han de tenir clares
algunes qüestions, aquestes, en els quals ja hi treballam des
de finals de l'any passat són: a) Coneixement de la identitat
de tots els propietaris afectats o recorregut del Camí de
Cavalls. b) Cartografia del recorregut real del camí i les
seves possibles alternatives sobre un plànol a una escala
adient. c) Inventari reportatge fotogràfic de totes les
singularitats i les restes arqueològiques, sistemes naturals,
espècies significatives, restes etnològiques i històriques
associades al camí. d) Disseny d'un sistema de senyalització
fixa de tot el recorregut que ajudi a l'orientació i informació
dels possibles usuaris. e) Avaluació de l'estat de conservació
del Camí de Cavalls en el seus diferents trams, informant de
totes les actuacions necessàries per a la seva conservació i
gaudiment públic. f) Contactar amb tots els propietaris
afectats pel Camí de Cavalls per tal d'arribar a una solució
per aconseguir el lliure pas a les zones on hi ha problemes
d'accés.

És a dir, hi ha una feina prèvia a elaborar encara,
imprescindible, que creim que la proposició de llei del Grup
Socialista no contempla ni preveu, i que, per tant, s'ha
convertit en una eina invàlida des del seu començament.
Comprenem que la preocupació per la conservació del bé
d'interès cultural és bona, però no així la forma ni el
moment, hi manca una feina prèvia que passa per parlar
amb els propietaris, delimitar els trams històrics que no
afectin cultius o feines agrícoles i ramaderes; proposar
trams alternatius en defensa de la intimitat dels propietaris,
hem de comprendre que hi ha trams que passen per dins els
mateixos casals dels pagesos o dels propietaris; i de les
labors pròpies del camp, sense que la visita o passejada pel
camí suposi maldecaps pels pagesos.

La nostra intenció és recuperar aquest monument
emblemàtic de Menorca, però des del consens i la seguretat
de la feina ben feta. Per aquest motiu no donarem suport a
la seva proposta. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, en torn de rèplica, té la paraula la
seva portaveu Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. La veritat
és que tenim una gran decepció, més que res perquè no som
capaços d'entendre el vertader abast d'aquesta proposta que
presentam. Se'ns assenyala que existeixen moltes dificultats
per trobar els propietaris, perquè hem de parlar amb els
propietaris, perquè hem de demanar permís als propietaris,
perquè per favor als propietaris, perquè no hem de donar
maldecaps als propietaris; des de fa temps immemorials, ens
diuen els juristes, no els ha passat res als propietaris,
absolutament res; el trànsit ha estat lliure sempre, sempre.
Fins que a l'any 61 es dóna la confusió que com que
s'allibera els propietaris del deure de mantenir net i
transitable el camí i es posa en qüestió per part dels
propietaris que sigui vigent la servitud de trànsit públic,
comencen a posar barreres. I amb el problema d'accessos a
les platges continuen posant barreres, i cada estiu es tanquen
trams i es van posant barreres, i no els havia passat res als
propietaris fins a l'any 61, absolutament res. És més, encara
estaven obligats a mantenir net el camí, i d'açò se'ls llibera.



1176 DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 16 d'abril del 1996

La servitud pública de trànsit de pas pel Camí de Cavalls és
un dret reconegut fins i tot pel Consell Insular de Menorca; la
servitud de trànsit pública és un dret dels ciutadans de Menorca
i de tota la gent que ens visita. Per què hem de demanar permís
als propietaris per actuar? Quina és aquesta contradicció, per què
ara no hem de donar maldecaps als propietaris quan demanam el
reconeixement d'un dret que el Consell Insular, com a institució,
ha aprovat per unanimitat? I què passa? Que després hem de fer,
per una vegada fa dos anys, s'aprova pel Plenari del Consell
Insular que és vigent aquesta servitud de pas públic i s'assenyala
és vigent, hem de fer qualque cosa per fer-la efectiva. I el
Consell Insular no ha fet res.

I no ens enganyem i no mesclem ous amb caragols, la
declaració de BIC del Camí de Cavalls, que tenen tantes
dificultats per tirar endavant, no resol els problemes de trànsit
públic, de pas públic. I l'estudi del Sr. Josep Maria Quintana i de
Carlos Seguí és claríssim, la declaració de BIC no aconsegueix
realment el que es demana en el Camí de Cavalls, que sigui una
sendera per la qual es pugui transitar lliurament. Açò no ho
possibilitarà la declaració per si mateixa de BIC, perquè, com
molt bé estableix l'article 13.2 de la Llei de patrimoni històric,
les visites als monuments declarats BIC no són lliures, no són
lliures. Per tant, no mescli les dificultats que tenen amb la
declaració de BIC amb el que demanam un reconeixement i una
actuació per defensar uns drets dels ciutadans de Menorca, que
estan reconeguts pel Plenari de la institució. Per açò hem
d'arbitrar alguna actuació.

Si tenen dificultats, que hi són, nosaltres, amb aquesta
proposta que hem presentat aquí, volem ajudar a resoldre
aquestes dificultats; i això ho hem d'entendre així. Aquesta llei
que ha servit a altres llocs per donar sortida a problemes similars
i que han obtengut unanimitat de tots els grups, fins i tot el vot
positiu del Grup Popular, han ajudat a donar sortides als
problemes de trànsit públic. Per què aquí no, quins són els
motius de per què aquí no es pot donar sortida? Aquest projecte
de llei preveu el mecanisme per avançar en la delimitació, la
conservació, el finançament, el manteniment; l'admetin a tràmit
i d'una vegada per totes donem sortida a aquest reconeixement
d'aquest dret públic que tenim tots. Per què a Menorca s'aprova,
açò sí, sense cap compromís d'actuació, el reconeixement de la
servitud pública de pas i quan es proposen aquí, en aquest
parlament, actuacions que van encaminades en el mateix acord,
es vota en contra, no té sentit. És a dir, es pot perfectament
compaginar una cosa amb l'altra, i amb aquesta llei tendríem el
suport del Govern de la Comunitat Autònoma, que és important
a nivell financer i a nivell tècnic.

Crec que ajuda a resoldre problemes i em creguin, no es
creïn damunt aquest tema més problemes dels existents,
perquè els propietaris des de temps immemorials a ara mai
no havien posat problemes, no tenen perquè posar-ne ara, en
absolut. Es mantenen les mateixes condicions, ni es manté
i se'ls lleva, i crec que és just que sigui així, l'obligacio de
mantenir-lo net i transitable. Ara, el que no pot ser és que
contínuament s'hagi de demanar permís als propietaris d'un
dret que tenim nosaltres, que tenim tots els ciutadans, que
està aprovat pel Consell Insular i que no els volen donar
sortida.

Francament crèiem que el Parlament de les Illes Balears
i el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
serien més receptius a donar suport a les propostes que
institucions com el Consell Insular de Menorca han aprovat
d'una manera unànime; i que, a partir d'aquesta aprovació,
serien capaços des del Partit Popular de fer una actuació que
avalés aquesta decisió d'un plenari. I ens trobam que,
evidentment, a l'hora dels fets no hi ha ningú darrera. Al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li
preocupa molt poc donar sortida als problemes que tenim a
Menorca, molt poc; tots els partits hem coincidit a Menorca
que açò és un problema que l'hem de resoldre, que tots
estam d'acord en què s'ha de mantenir aquesta servitud de
trànsit públic; i després, a l'hora de les actuacions, tot paper
banyat. (...) de la Comunitat Autònoma ho rebutja i al
Govern de la Comunitat Autònoma li preocupa molt poc.

Evidentment, és difícil avançar en fer comunitat en
aquest nivell i, sobretot, és difícil fer entendre als ciutadans
que els acords a les institucions si no van acompanyats
d'altres actuacions que impulsin aquests acords de paper,
evidentment poc els polítics feim per resoldre els problemes
dels ciutadans. La proposta que hem fet creim que era
totalment assenyada, ha tengut el suport del Partit Popular
a altres indrets, és per donar solucions a un problema i, per
tant, la veritat és que ens dol el fet que el Partit Popular no
li doni suport, és una oportunitat que perdem i una
oportunitat que hauran de donar compta evidentment als
ciutadans de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Gornés, té vostè la
paraula en torn de contrarèplica.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Barceló, sembla que no ha
escoltat el principi de la meva intervenció quan deia que
l'equip de Govern al Consell Insular acata la decisió del Ple
del Consell Insular de Menorca respecte de la servitud de
pas; però també li voldria dir a veure si serà vostè la que
anirà a consolar al propietari o al pagès que té problemes
amb els sembrats o amb el bestiar que li pugui fugir, perquè
barreres n'hi ha hagut sempre en aquest camí, sense tancar,
però barreres n'hi ha hagut sempre. No és el mateix el trànsit
que hi ha hagut des del 1961 cap enrera que cap endavant.
El fet turístic, com vostè be sap i sembla mentida que no ho
pugui veure en aquest sentit, ha estat molt més elevat des de
llavors que no en el segle XVIII o en el segle XIX.
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Però també voldria fer una petita menció sobre l'informe
Quintana que vostè també maneja sobre els drets dels propietaris
que també contempla aquest informe, quan diu que, llegeixo
textualment: La documentació arxivística pressuposa que el
terreny que ocupa el Camí de Cavalls no és un terreny públic,
sinó que participa de la mateixa naturalesa del terreny de la finca
on el camí està enclavat. Així doncs, si les finques que el Camí
de Cavalls travessa són privades, el camí també ostenta aquesta
mateixa naturalesa, a menys que en algun lloc ocupi la zona
marítimo-terrestre, passant llavors a ser de domini públic.

Per altra banda, no voldria que es donés la impressió que el
Camí de Cavalls està jurídicament desprotegit; la Llei 16/1985
compta amb prou recursos com per assegurar la protecció i
conservació dels diferents trams del camí. És més, totes les
disposicions que proposen vostès ja vénen recollides a la Llei de
patrimoni històric espanyol i, per tant, la seva proposició no és
més que una reiteració d'un marc legal i jurídic, que és d'àmbit
superior. Per tant, no sabem que té d'innovadora aquesta
proposició de llei; fins i tot, quan el Conseller de Cultura ha
anunciat ja la posada en marxa d'una iniciativa legislativa per
aconseguir una llei de patrimoni històric per a Balears.

En aquest sentit nosaltres pensam que s'ha d'arribar a un
consens en els punts conflictius amb els propietaris, l'equip de
Govern està treballant en aquest sentit, i no passi pena que
aconseguirem el bé per al Camí de Cavalls i per a tot el públic de
Menorca en general. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat d'aquesta
proposició de llei, deman a la cambra si pren en consideració la
proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació del Camí de Cavalls de Menorca.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada la presa en consideració.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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