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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió plenària. El primer punt de l'ordre
del dia fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2247/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funció d'atenció a minusvàlids de les instal•lacions de ses
Garrigues d'Amunt de Sencelles.

La primera la formula el Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a funció d'atenció a
minusvàlids de les instal•lacions de ses Garrigues d'Amunt de
Sencelles. Sr. Diputat, té vostè la paraula. Prec que guardin
silenci, per favor. Senyors consellers, prec que guardin silenci,
per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, els que hi
ha, que són poquets..., ens anirem a prendre el cafè a les
Garrigues d'Amunt de Sencelles.

Sr. Conseller, quina funció d'atenció a minusvàlids ha decidit
donar el Govern a les instal•lacions per a drogodependents
habilitades a les Garrigues d'Amunt de Sencelles? Aquesta
qüestió va lligada, naturalment, a les preguntes que hem fet avui
matí, allà on hem constatat que es va construir dins aquesta finca
unes instal•lacions destinades a tractament de drogodependents.
Es varen gastar 158 milions de pessetes i no es poden destinar a
aquesta finalitat. Hi ha hagut un error important d'apreciació,
però cercant una sortida positiva en aquest tema s'ha anunciat
que passarà a l'atenció de minusvàlids o disminuïts. Voldríem
saber exactament quin tipus d'atenció es farà a un lloc que, tot i
que pot oferir possibilitats, som conscients que està bastant
allunyat, bastant aïllat i que, per tant, segons quin tipus
d'actuacions hi vulguin fer no encaixen amb un atenció que
entenem que en principi s'ha de fer a centres més pròxims dels
nuclis urbans que no la soledat de les Garrigues d'Amunt. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Damià Pons. L'ús que pensam donar, en aquests moments
s'està dissenyant el conveni entre la Direcció General
d'Acció Social i l'UNAC, és fonamentalment, com li he dit,
per als disminuïts psíquics, encara que no exclusivament,
emperò fonamentalment. L'ús seria com a centre polivalent,
podria anar des d'un recurs per preparar cursets d'integració
laboral fins a un recurs per passar estades de cap de setmana
o vacances, discapacitats psíquics de tota la Comunitat
Autònoma. També tenim la il•lusió que discapacitats
psíquics de tota Europa, per no dir de tot el món, puguin
venir a Mallorca i a canvi que els nostres discapacitats
psíquics puguin anar a aquests països en reciprocitat i d'una
manera gratuïta, és a dir, seria l'única condició que
posaríem. Per això, com hem dit, posarem un matrimoni, si
Déu vol, que serà el que durà a terme la neteja, el menjar, la
vigilància de ses Garrigues d'Amunt, etcètera. I que sigui
per a tots aquests usos que ara podem imaginar i per als
altres que podem imaginar. Crec que és beneficiós, de totes
maneres. S'està una miqueta lluny, generalment, quan els
al•lots no discapacitats, és a dir, els que nosaltres deim
normals, van a passar unes colònies, les passen,
generalment, fora de la ciutat, la ciutat és el que angoixa, el
que estreny, passar-les a un poble allà on puguin veure
coses que habitualment no es veuen dins una ciutat pot ser
beneficiós. Aquesta és la intenció que nosaltres creim que
és bona i que pot ser positiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Hi
ha hagut una apreciació, Sr. Conseller, de la seva
intervenció que m'ha preocupat. Ha parlat que estaven
dissenyant això amb l'UNAC. En principi, no tenim res en
contra que es posin en contacte amb l'UNAC i es dissenyin
polítiques. Però li voldria recordar que el disseny de la
política ha de ser una responsabilitat de la Conselleria i s'ha
de fer juntament amb totes les entitats que treballen dins el
camp dels minusvàlids per fer una vertadera política de
minusvàlids, no fer una política unilateral només amb una
part, encara que sigui àmpliament majoritària, de l'entitat...
en aquest cas l'UNAC, o agrupació d'entitats que treballen
en aquest camp. N'hi ha altres, i aquestes altres també han
de ser consultats. Esper que reculli aquesta precisió que li
faig que crec molt important.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La seva observació està recollida
perquè, efectivament, UNAC és Unió d'Associacions i
Centres. Crec que agrupa el 80 o 90% del sector dels
disminuïts psíquics, però n'hi ha altres. Una cosa és que la
gestió la dugui l'UNAC i una altra cosa és que sigui
absolutament lliure, el seu accés, per als discapacitats de la
Comunitat Autònoma i, com li dic, amb reciprocitat amb
altres països de la Comunitat Econòmica Europea, o altres.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2248/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversió a ses Garrigues d'Amunt de Sencelles.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió a ses Garrigues d'Amunt de Sencelles. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Esper que
amb aquesta pregunta sortim de la garriga. Aquesta hauria
d'haver estat la primera de les preguntes que hem fet, però ja se
sap que el nombre de registre a vegades no obeeix  l'ordre lògic.
És a dir, hi ha hagut una inversió, ens ho ha confirmat avui al
matí el Sr. Conseller, de més de 158 milions de pessetes, a què
s'havien de destinar? Precisament al que demana aquesta
pregunta, perquè aquesta obra important no es pot utilitzar per
atendre, per instal•lar, una comunitat terapèutica per a
drogodependents. Què és el que no ha funcionat d'aquestes
previsions? M'agradari que ens donàs una resposta convincent.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que no ha deixat de funcionar ni
ha funcionat res, sinó simplement, unes previsions de
toxicomania en uns moments que tota la societat s'abocava cap
a l'atenció del toxicoman va fer que es preveiessin uns recursos
que mentre es construïen, varen passar alguns anys, evidentment,
es va veure que els recursos cap a toxicomania començaven a ser
sinó excessius, almenys sobraven una miqueta. És a dir, a Ses
Sitjoles hi havia capacitat suficient, i no anava augmentant any
rera any com per preveure un recurs nou. Com que aquest recurs
s'estava construint i estava pràcticament finalitzant, llavors
vàrem haver de pensar quina era la necessitat major que pot tenir
aquesta comunitat autònoma ja que havíem fet una construcció.
La necessitat major, després de recapacitar bastant, destinada a
acció social, vàrem pensar que seria positiva per als
discapacitats, fonamentalment els psíquics. Per aquest motiu la
vàrem reconvertir d'una cosa que es transformava en menys
necessària en una cosa que és transformava en més necessària.
Hagués pogut ser alcoholisme, hagués pogut ser una altra cosa,
però nosaltres creim que haguéssim continuat cometent un error
dins alcoholisme, i no obstant això els discapacitats psíquics no
només existeixen sinó que augmenten, afloren, més que
augmentar, afloren cada vegada més, per una part. Per altra part,
com vostè sap molt bé, s'ha duit una política general en aquest
país, als darrers anys, de treure-los dels seus domicilis, donar-los
sortida  i aflorament, i per això han aflorat. Per tant, ara els hem
de donar una sortida cada vegada més especialitzada, i cada
vegada fins i tot hem de pensar en els aspectes lucratius
d'aquestes persones (...) Ses Garrigues d'Amunt per a la formació
i per l'esplai, per a la diversió d'aquestes persones. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller, es varen destinar més de 158 milions de pessetes,
supos que amb tota la bona fe del món, això no ho
discutesc, per atendre el tema dels toxicòmans. Però recordi
que aquests 158 milions de pessetes per un error, supos que
fet amb bona voluntat, però un error molt gran, varen
impedir una actuació adequada a determinats centres
d'atenció a toxicòmans. Si aquests recursos s'haguessin
destinat als toxicòmans que avui en dia estan marginats i
ocupen centres autènticament tercermundistes dins l'illa de
Mallorca, avui, tal vegada, no tendríem determinats
problemes. Però aquesta és una qüestió de què, en tot cas,
parlarem un altre dia perquè crec que ho paga. Hi ha
toxicòmans que necessiten inversions milionàries per anar
als centres allà on la seva condició de marginat els ha duit,
i crec que és una assignatura pendent que encara tenim les
institucions, estic parlant de toxicòmans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que, a vegades, confonem
terminologies. Jo més que toxicòmans diria que és
marginació en general. La marginació en general sempre
tendrà un problema. L'habitacle que es pugui dedicar a
aquestes persones mai podrà ser els recursos que estiguin
fora d'una gran ciutat, al contrari que aquests que estam
plantejant en aquests moments, són persones que pul•lulen,
es remenen, estan dins la gran ciutat, no estan precisament
allunyats dels nuclis urbans. El que nosaltres hem plantejat
és un altre tema completament distint. Crec que veurà com
aquest dispendi, a través dels anys, perquè un dispendi de
158 milions de pessetes pretenem que almanco duri 25 o 30
anys, donarà un servei que resultarà que ens riurem de la
inversió pel benefici que donarà a molts de discapacitats
psíquics. Jo sé segur que vostè i tots els grups parlamentaris
estan a favor que es fessin actuacions d'aquesta índole.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2043/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a possibilitat de consultar la documentació referida a la
contractació de les obres d'electrificació de la zona rural d'es
Puntarro, en alguna dependència de la Conselleria
d'Agricultura a Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a possibilitat de consultar la documentació referida a la
contractació de les obres d'electrificació de la zona rural d'es
Puntarro.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Estam disposats a ser caparruts com a
una banya, Sr. Conseller d'Agricultura, mentre no es corregeixi
l'actitud del Govern que obliga als interessats en consultar la
documentació referida a la contractació d'obres per part del
Govern o de les seves empreses públiques que obliga sempre a
desplaçar-se sempre a les dependències del Govern a l'illa de
Mallorca. Les característiques de territori discontinu de la nostra
comunitat haurien d'obligar al Govern a un tractament diferent
posant a cada illa la documentació corresponent, almenys pel que
fa a les obres que es refereixen a aquella illa en concret. Aquesta
vegada ens referim, vostè ho sap, a les d'electrificació des
Puntarro, a l'illa de Menorca, i a l'anunci del BOCAIB núm. 38
de 26 de març del 96. No troba, Sr. Conseller, que tenim raó?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Agricultura, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, vostè té tota la raó.
El projecte de l'electrificació des Puntarro es podia consultar a
Menorca, hi havia un exemplar a la Delegació insular de
Menorca, el que passa és que no es va fer constar a l'anunci. És
una errada que hem de reparar en el futur. El fet és que es podia
consultar. Gent que va cridar va ser informada que ho podia
consultar a la Delegació insular de Menorca on hi havia un
exemplar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Puc donar l'enhorabona al
Conseller. És un cas insòlit: un conseller que reconeix que
s'ha equivocat i dóna la raó a un diputat. Per tant, Sr.
Conseller, estam satisfets. Intentarem..., seguirem les
contractacions que fa el Govern en aquesta matèria i
esperam que les altres conselleries segueixin el seu
exemple.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I.4) Pregunta RGE núm. 2226/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a joves menorquins que
han pogut gaudir de les instal•lacions d'es Torretó,
Biniparratx i sa torre de Son Ganxo entre novembre de
1995 i abril de 1996.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a joves menorquins que han pogut
gaudir de les instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa
torre de Son Ganxo entre novembre de 1995 i abril de 1996.
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. Sra. Consellera de
Governació, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
joves menorquins que han pogut gaudir d'aquestes
instal•lacions són tots, menorquins i menorquines, com
formula la pregunta. Igualment en podien haver gaudit tots
els joves de l'illa de Mallorca, juntament amb els de les illes
d'Eivissa i Formentera. Els menorquins, repetesc, són tots,
tots els joves podien haver gaudit de les instal•lacions que
vostè ha mencionat a la pregunta. Igualment, en podien
haver gaudit altres joves de l'Estat espanyol receptors o
coneixedors d'aquestes instal•lacions mitjançant una carta
(...) que es varen lliurar 10.000 exemplars per informar de
les disposicions d'aquestes instal•lacions. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera. Sr. Diputat, vol tornar fer ús
de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Perquè vegi que estic content de la
resposta que he rebut a aquesta pregunta, i si els Estatuts
d'Esquerra Unida m'ho permeten, esper que accepti aquesta rosa
que fa honor al dia d'avui. Esper també que els diputats i
diputades d'aquest parlament no se sentin gelosos, però he fet
nombres i m'era impossible regalar una rosa a cadascun i com
que el Govern representa a tota la Comunitat Autònoma, esper
que aquesta rosa sigui rebuda per tots en general amb el mateix
motiu. No obstant li he de dir...., no li duc un llibre com ha fet
avui al matí el nostre company, el Sr. Ramon Orfila, li aconsell
que vagi al servei de préstec de les biblioteques públiques on
podrà triar el que vostè més li agradi.

En tot cas, li he de dir que aquesta pregunta està formulada a
partir d'unes queixes que va fer la Delegació d'Escoltisme de
Menorca fa una setmana queixant-se que durant el període
d'aquest hivern les instal•lacions del torretó de Biniparratx i de
Son Ganxo han estat tancades, i els joves de Menorca no han
pogut gaudir d'aquestes instal•lacions, a pesar d'haver-ho
demanat. Vostè em diu que no, que han pogut gaudir durant
aquest temps d'aquestes instal•lacions. Jo m'assabentaré de quina
ha estat la realitat per veure quina de les dues parts té motiu en
aquesta queixa o en aquesta resposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2044/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a cost del suplement Diari de l'Escola.

Passam a la següent pregunta que formula el Diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a cost del suplement Diari de l'Escola. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La Conselleria de Cultura, Educació
i Esports patrocina l'edició d'un suplement, que amb el títol Diari
de l'Escola, s'inserta periòdicament a les pàgines d'un diari
publicat a Mallorca, arribant així a tots els seus lectors. Quin és
el cost, Sr. Conseller, de l'edició de l'edició i confecció del
suplement Diari de l'Escola?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Cultura, té vostè la paraula.. Prec, per
favor, a les senyores i als senyors diputats i als membres del
Govern, que estiguin atents a aquesta sessió i si han de
parlar d'alguna cosa, per favor, no es despistin ni
interfereixin en la sessió. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. Present. Li present excuses.
Nosaltres, Sr. Orfila, no som els titulars del Diari de
l'Escola. Em sembla, pens que som els patrocinadors, però
no els titulars. Com que demana..., a la sol•licitud que es va
fer..., els titulars, vàrem parlar d'uns 31.315.000 pessetes
com a preu del Diari de l'Escola, però ja li dic que és el que
em sembla. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És evident que el Conseller no ha
entès la pregunta. Què costa al Govern, exactament, la
confecció i la distribució d'aquest suplement?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Havia entès perfectament la pregunta. Vostè demanava
quin era el cost del Diari de l'Escola. Ara, el patrocini costa
exactament..., de la partida 13.101, 45.51.00.77000 del
pressupost de l'any 96, el patrocini es fa efectiu per
quadrimestres vençuts a 4.333.000 pessetes. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2227/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a població de conills a
l'illa de Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a població de conills a
l'illa de Menorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda
formulada amb els seus propis termes.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, hem amollat 200
exemplars.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President.

I.7) Pregunta RGE núm. 2045/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a objectiu de la publicació del suplement Diari de
l'Escola.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a objectiu de la publicació del suplement "Diari de
l'Escola". Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una volta hem pogut conèixer que el
patrocini del Diari de l'Escola costa cada any 13 milions de
pessetes a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
forçosament hem de demanar al Sr. Conseller quin és el seu
objectiu. Quin és l'objectiu d'aquest patrocini?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, 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.
Orfila. Efectivament, té el patrocini. Els objectius són que dins
la política de normalització lingüística ja vàrem dir, ja vàrem
anunciar que hi hauria unes quantitats, unes despeses,
precisament, per als mitjans de comunicació social. En aquest
cas, nosaltres creim que el Diari de l'Escola, els diaris en general,
dóna informació que crea opinió. Aquesta opinió desenvolupa
l'esperit crític que fa que els ciutadans siguin més actius i això és
bo per a la democràcia. Vull dir que com a material didàctic té
uns valors importants. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és un objectiu
lloable, informació que crea opinió, enhorabona. Però, la
Conselleria ha tengut en compte que el diari en que s'inserta
aquest  suplement es distribueix, quasi exclusivament, a
l'illa de Mallorca? Em pot ben creure, Sr. Conseller, que
consider molt interessant que es distribueixin els mils
d'exemplars del Diari de l'Escola que es reparteixen a
Mallorca. Però, sap vostè, Sr. Conseller, que d'aquest diari
sols se'n venen un parell de centenars a Menorca i una
quantitat semblant a Eivissa? Vol dir açò que l'objectiu que
ens apuntava, potenciar la informació que crea opinió,
només és desitjable per als joves estudiants o per als joves
a qui va dirigit de l'illa de Mallorca, i els menorquines,
eivissencs i formenterers no entren dins els mateixos
objectius de la Conselleria? Ha pensat en algun moment, Sr.
Conseller, amb la possibilitat de cercar un sistema que
permeti la utilització d'altres mitjans de comunicació que
tenen una massiva distribució a les illes de Menorca,
d'Eivissa i Formentera?

Li dic amb tota la sinceritat del món, hi ha una situació
d'un cert greuge comparatiu a les illes menors respecte a
aquesta classe d'actuacions, Sr. Conseller. Jo sé que, a
vegades, a partir d'instàncies que nosaltres hem presentat
s'han corregit determinades actituds del Govern. Nosaltres
l'instam que aquesta vegada ho faci perquè el crear
consciència de país Balear, Sr. Conseller, només es farà a
partir d'aquest respecte que necessita ser exquisit per la
circumstància especial pel fet que estam a un territori
discontinu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, de totes maneres dins la
política lingüística referida, en aquest cas, als mitjans de
comunicació social, premsa escrita, aquesta és una de les
coses. Per tant, esper que amb la seva suggerència amb i el
nostre propi programa d'actuacions tenir en compte tota la
realitat de Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 2228/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a si subvencionarà el Govern balear
el desplaçament dels pagesos de Mallorca per a l'adquisició dels
productes fitosanitaris per a patates oferts per l'empresa Serveis
de Millora Agrària, S.A.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a si subvencionarà el Govern balear el
desplaçament dels pagesos de Mallorca per a l'adquisició dels
productes fitosanitaris per a patates oferts per l'empresa Serveis
de Millora Agrària, S.A. 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:

Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

No, Sr. Portella, perquè els productes fitosanitaris per a
patates es poden comprar a magatzems de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa. Per tant, no fa falta subvencionar-los. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo faig aquesta pregunta
perquè vaig llegir un anuncia a la premsa insular, publicat per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i Semilla, productes
fitosanitaris per a patates, un anunci que diu: "l'empresa Serveis
de Millora Agrària, Semilla, com a adjudicatària en caràcter
obligatori d'una campanya organitzada per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, posa a disposició dels pagesos de Mallorca
productes fitosanitaris amb les següents condicions...". Jo vaig
demanar..., ja hi tornam ser, aquí només pensen amb els pagesos
de Mallorca, amb les patates de Mallorca. Jo li vull mostrar
aquesta patata, és una patata menorquina, igual que les de
Mallorca, més o manco, és petita, és humil, però tan bona com
a una altra, un poc picada perquè no ha tengut productes
fitosanitaris per ben cultivar-la. És una patata collida a l'hort
que..., jo mateix l'hem poguda sembrar i collir. Encara que el Sr.
Ramon Orfila dubti d'aquesta funció dels dissabtes capvespre.

Jo li dic açò perquè em va semblar molt estrany que
només es volguessin subvencionar productes per patates
mallorquines o per pagesos mallorquins, i vaig dir ja hi
tornam a ser. Vaig llegir l'anunci i un poc més avall vaig
veure que aquests productes fitosanitaris es podien trobar a
magatzems de Mercadal, Ciutadella, Alaior i Maó. Vaig
pensar que si els pagesos mallorquins s'han de desplaçar a
Menorca per comprar productes fitosanitaris, el Govern
haurà de subvencionar els viatges d'aquests pagesos. En tot
cas, per açò li he fet la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Vostè sap, sr. Portella, que això
va ser una errada a la capçalera de l'anunci. (...) hi havia
magatzems col•laboradors de les tres illes per a l'adquisició
de patata, el que passa és que als anuncis de Menorca i
d'Eivissa, com supos que a vostè li consta, a la capçalera es
parlava de pagesos de Mallorca, quan s'hauria d'haver parlat
de pagesos de Menorca i de pagesos d'Eivissa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2046/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a possibilitat de consultar la documentació
referida a la construcció de l'estació depuradora d'aigües
residuals de Santa Gertrudis en alguna dependència del
Govern a Eivissa.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a possibilitat de consultar la documentació referida
a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de
Santa Gertrudis en alguna dependència del Govern a
Eivissa. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta molt semblant a
la que hem fet anteriorment al Conseller d'Agricultura,
aquesta vegada dirigida al Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació Territorial, per tant, queda formulada amb els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té vostè
la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat. És una qüestió que ara fa una
setmana ja vàrem reproduir respecte a l'Ibavi. Quan hi ha un
projecte tècnic que s'expressa en un projecte redactat, en
memòries de mesuraments, de qualitats, estam parlant d'una
documentació molt àmplia. Per altra banda, partim de la base que
a Eivissa, en aquest cas en particular, no hi havia cap empresa
classificada. Tenim l'ús i costum, no només a l'Ibasan sinó també
a l'Ibavi (...) centrar una copisteria la documentació, els
interessats cridant a la Conselleria, a l'Ibasan o a l'Ibavi demanen
informació i previ pagament a una central poden obtenir aquesta
documentació. No obstant, si es tracta d'un tema de sensibilitat,
vull dir que em vull obligar a dipositar un exemplar de
documentació sempre, sigui Consell Insular o (...) el Govern.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Crec que avui estam en un dia
especial, deu ser la primavera, però aquesta actitud oberta de
respondre a peticions molt concretes crec que honora les
respostes que hem escoltat. Per tant, Sr. Conseller, he d'agrair-
li..., vostè té anomenada precisament de ser una persona sincera,
oberta, i crec que val la pena que s'estudiï la possibilitat de
depositar encara que sigui un exemplar a cadascun dels consells
insulars. Açò facilitaria les coses i almanco aquesta sensació de
greuge comparatiu, que per tot i en tot hi ha que desplaçar-se a
Mallorca, deixaria d'exisitir, la qual cosa seria positiva per tots.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I.10) Pregunta RGE núm. 2229/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a obres d'adequació de la Sala
d'Audiències del Claustre del Carme per a utilització de la
delegació del Conservatori de Música Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a obres d'adequació de la Sala d'Audiències
del Claustre del Carme per a utilització de la delegació del
Conservatori de Música de Menorca. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Portella, no hi ha cap
partida pressupostària dins l'exercici del 96 per aquesta (...).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. esperava
sentir aquesta resposta perquè així com aquests darrers
mesos s'ha dit que hi havia una partida pressupostària, que
el Govern balear ajudaria i feria (...) conveni amb
l'Ajuntament de Maó obres de rehabilitació i d'adequació de
la Sala d'Audiències del Claustre del Carme per a l'ús del
Conservatori. En aquests darrers dies ens havien arribat
rumors per part de l'Associació de Pares d' Alumnes del
Conservatori i altres organismes que enguany el Govern
balear no invertiria en aquest tema. Ens ho acaba de
confirmar el Conseller i nosaltres hem de lamentar que
després de cinc o sis anys d'una reivindicació ben justa
encara estem esperant que aquesta reivindicació tengui
compliment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portella, mentre
vostè estava esperant, hem gastat 46.151.982 pessetes en el
Claustre del Carme. També li diré que acceptam l'oferta de
l'Ajuntament de Maó, esperam poder-ho fer però no amb
aquesta partida pressupostària perquè quan es varen
planificar els pressuposts no estava contemplat. Però sí que
es farà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2047/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a objectiu de la publicació del
butlletí informatiu Solcs i Ones núm. 19.

Passam a la següent pregunta que formula el Diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectiu de la publicació del butlletí
informatiu Solcs i Ones núm. 19. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quin és l'objectiu de la publicació del
butlletí informatiu Solcs i Ones, núm. 19, de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, corresponent al mes de novembre de l'any
95?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. A preguntes òbvies, respostes òbvies,
per tant, m'imagin que alguna cosa m'espera a la rèplica. Els
objectius propis de tot butlletí informatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li diré amb tota la
sinceritat del món, no val la pena gastar-se mig milió de pessetes
per fer una cosa com aquesta. Hauria pogut entendre que, atesa
la novetat de l'equip de govern, del nou equip de direcció de la
Conselleria, s'inclogués una breu salutació del conseller, però,
han vist la revista? S'inicia amb un anunci que sembla redactat
per l'oposició, diu: "a ca nostra tenim de tot i molt".
Immediatament i com per donar proves que tenim de tot i molt,
entrevista a Marià Socias i a cada un dels directors generals de
la Conselleria. Vostè creu, Sr. Conseller, que els pagesos han
llegit les set denses pàgines a les quals es transcriu la seva
primera compareixença en el Parlament on, per cert, han suprimit
amb molta cura aquella frase, que es va fer tan famosa, dient que
no sabia exactament quants pagesos hi havia a les Illes. Açò sí,
de fotos, no n'hi falten: Marià Socias amb les mans plegades i a
techicolor, Marià Socias assegut amb el Sr. Reus, Marià Socias
dret, Marià Socias amb el Sr. Rotger, Marià Socias fent netes les
ulleres, Marià Socias assegut, Marià Socias despentinat, Marià
Socias, Marià Socias, vuit.

Creu sincerament, Sr. Conseller..., vostè no fa massa ens va
dir que l'objectiu de la revista Solcs i Ones era incrementar
l'esperança dels pagesos, vostè creu, Sr. Conseller, que amb
aquesta revista s'ha incrementat l'esperança dels pagesos o, al
contrari, amb la seva lectura hauran perdut la poca fe que els hi
quedava. Sr. Conseller, canviï el contingut de la revista, i ja que
em va nomenar assessor àuric de la seva conselleria la setmana
passada, accepti que l'ajudi i que li expliqui continguts que
segurament la farien molt més interessant que, al manco, els
d'aquest número. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, com sempre accept el
seu oferiment. Qualsevol dia, aquí en el Parlament, ens
poden seure. També li vull dir que crec que era important
donar a conèixer el nou equip de la Conselleria després de
vuit anys d'un mateix equip, o pràcticament el mateix equip,
i crec que era important donar a conèixer aquest equip de la
Conselleria, tant al conseller com als directors generals.
També intentar donar a conèixer un poc quin era el
programa o el pla d'actuacions que teníem pensat per
aquests anys. Això és, en definitiva, el que vàrem intentar
fer a través d'aquest butlletí informatiu. Cregui'm, Sr. Orfila,
que jo don per ben gastats els doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2230/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a obertura
de les instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa torre de
Son Ganxo, a Menorca, entre novembre de 1995 i abril de
1996.

Passam a la darrera pregunta que formula el Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a obertura de les
instal•lacions d'es Torretó, Biniparratx i sa torre de Son
Ganxo, a Menorca, entre novembre de 1995 i abril de 1996.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, com és natural,
està relacionada amb una pregunta anterior i està feta a
partir d'una entrevista amb la delegació d' escoltisme de
Menorca que em va explicar una sèrie de qüestions referides
a aquestes instal•lacions. La pregunta és molt senzilla, quant
dies han estat obertes aquestes instal•lacions durant aquest
hivern?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Governació, té vostè
la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si em
permet, Sr. President, abans de contestar voldria agrair al Sr.
Portella el detall que ha tengut cap a la meva persona, que supos
que se senten també... es fa extensiu als altres membres del
Govern, però la beneficiada he estat jo, i li agraesc..., s'apunti a
una nota que aquest govern i aquesta consellera li deuen un
llibre. I si vol que sigui com la cançó també li donaré una besada,
recordant aquella cançó de Nino Bravo, Un beso y una flor.

A part d'això, ara si no he perdut el fil li contestaré la
pregunta. En relació a la pregunta anterior, les instal•lacions
estaven a disposició de tots els joves de totes les illes, si bé hem
de dir que les instal•lacions són de temporada i quan romanen
obertes tot el dia sencer o tota la temporada sencera és de juny
fins a setembre ambdós inclosos, si bé tots els altres dies que no
hi ha personal durant totes les hores del dia, les claus estan a
disposició de qualsevol que les hagi d'emprar a l'Oficina
d'Informació Juvenil de Menorca.

(...) vostè ha puntualitzat i ha fet més referència a una
instal•lació en concret, la de Biniparratx, sí que li vull dir que
érem conscients que era difícil que la utilització d'aquesta
instal•lació els mesos d'hivern i l'any 94 es va construir un refugi
en el campament de Biniparratx. Aquest refugi consta de
dormitori comú, cuina amb gelera i rentadors, banys que
disposen d'aigua calenta. Això perquè fos possible que
s'emprassin durant tots els mesos. No tenim personal aquests
mesos que no són de temporada perquè, com comprendrà,
sortiria quasi més barato que els joves s'anessin a un hotel de
cinc estrelles que anar a les instal•lacions de Joventut, ara bé, les
claus estan a disposició i si es necessita un cap de setmana es
posa el personal que és necessari perquè funcioni aquest cap de
setmana o els dies que demanin el grup de gent. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. He entès
perfectament la resposta. La transmetré a les persones que es
varen queixar d'aquesta situació. En tot cas, ja que vostè ha tret
la qüestió de la reparació o millora de les instal•lacions, he de dir
que una de les altres qüestions plantejada a una pregunta per
escrit és que sembla ser que aquest hivern es faran reparacions
a la torre de Son Ganxo i no tant al campament de Biniparratx,
els grups juvenils de Menorca consideren més urgent una
actuació de millora al campament de Biniparratx que no a la
torre de Son Ganxo. En tot cas, que serveixi com a informació
suplementària o complementaria d'aquesta intervenció perquè
vostè ho tengui en compte.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, agraesc l'interès que
demostra com a intermediari d'aquestes associacions
juvenils però també si li pot donar la informació, ells ho
saben, que estan a disposició..., que sempre que vulguin no
hi ha cap problema per mantenir directament converses amb
nosaltres i recollirem les prioritats que ells ens marquin. Ha
estat una prioritat, no perquè ens convingués sinó perquè
creiem que la torre de Son Ganxo era una instal•lació que
havíem de prioritzar degut a l'enclavament que té i a les
condicions que reuneix. També ens era econòmicament més
assequible per deixar-ho en bon estat. Recollim les seves
peticions, i estam a disposició de tots els col•lectius juvenils
de Menorca i de la resta de les illes, poden venir
directament a parlar amb nosaltres. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 1313/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política
del Govern respecte del repartiment de les transferències
corrents i de capital i les subvencions amb càrrec a la secció
11, Presidència.

Esgotat el primer punt de l'ordre del dia, passam al segon
punt que fa referència a interpel•lacions. La primera és la
núm. 1313/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a política del Govern respecte
del repartiment de les transferències corrents i de capital i
les subvencions amb càrrec a la secció 11, Presidència. Per
fer la defensa de la mateixa, té la paraula el seu portaveu, el
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Vicepresidenta del Govern. Per segona vegada, el meu grup
parlamentari interpel•la el Govern en matèria de la seva
política respecta al repartiment de les transferències corrents
i de capital i les subvencions amb càrrec al pressupost de la
Presidència. I ho feim assumint una de les més importants
funcions dels parlamentaris: dur a terme el control de les
actuacions del Govern, seguir el nivell de compliment dels
objectius que el Govern s'ha marcat, fiscalitzar la utilització
dels doblers públics, vetllar perquè a l'actuació del Govern
no s'hi trobin elements afavoridors d'interessos particulars
o partidistes, ni actituds discriminatòries. En resum, que la
utilització dels doblers públics i la priorització en la seva
despesa respongui a criteris de rendibilitat social com a
objectiu preferent.
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Aquest diputat que els parla ha duit a terme tota una sèrie
d'iniciatives parlamentàries, en representació del Grup
Parlamentari PSM, de seguiment de les despeses duites a terme
des de la Presidència del Govern, que hem estudiat
detingudament, arribant a la conclusió que és absolutament
necessari un canvi de política al respecte, perquè de l'anàlisi de
la documentació que tenim es dedueix que no existeix un criteri
clar establert per regular aquestes despeses. L'única política que
s'aplica des de la Presidència del Govern al respecte és la política
de la repartidora, consistent en tenir un calaix de sastre on tot hi
té cabuda, d'on es poden treure fons mentre en quedin, poden
servir per tapar qualsevol forat, mai es trobarà un criteri polític,
un objectiu social que les condicionin, fins i tot, a vegades, es
produeix una superposició amb les actuacions d'altres
conselleries.

Passaré a qüestions concretes, Sra. Vice-presidenta, em pot
explicar, per exemple, quin sentit té que se subvencioni des de la
Presidència del Govern l'organització per part de l'Associació
Taujà d'una fira agrícola i ramadera? No té la Conselleria
d'Agricultura una partida destinada a ajudar a les celebracions de
fires d'aquestes característiques? El Sr. Socias, absent, deu ser
conscient que li fan el pont? O es que realment aquesta fira
agrícola i ramadera també està subvencionada per la Conselleria
d'Agricultura i estam davant aquest cas de superposició abans
esmentat? Hem de pensar que a partir d'aquest fet qualsevol que
organitzi una fira agrícola-ramadera podrà rebre les 500.000
pessetes (...)? Entra, Sra. Vice-presidenta, dins les activitats de
foment de l'associacionisme el subvencionar associacions
canines, com s'ha fet l'any 94? Els clubs de pesca són
competència de la Presidència o ho és només el Güell Pesca Club
que també va rebre 100.000 pessetes? No seria més lògic que
haver-les demanat, i que s'haguessin concedit, des de la
Conselleria d'Esports? Miri, Sra. Vice-presidenta, la subvenció
a la Federació Balear de Trote, i ho dic així perquè així consta a
la relació que m'han fet arribar, la podria entendre, però continu
pensant que si hi ha una conselleria que gestiona l'àrea d'esports
és a ella a qui correspondria atorgar una subvenció com aquesta.
L'ornitologia, Sra. Vice-presidenta, és competència de la
Presidència? Quin sentit té que siguin vostès qui subvencionen
les despeses del Certamen d'Ornitologia Balear i no la Direcció
General del Medi Ambient o la Direcció General del Medi
Natural? Sap el Conseller d'Esports que des de la Presidència
subvencionen equips de futbol amb 100.000 pessetes, Sra. Vice-
presidenta? Algú ha comparat, des d'aquesta tribuna, l'exercici de
la política amb l'art teatral. Deu ser aquest el motiu pel qual la
Presidència ha subvencionat el taller a les escola de teatre? Creu,
el Conseller de Cultura, que aquesta és una competència de la
Presidència del Govern? Fins i tot, Sra. Vice-presidenta, han
arribat a subvencionar la festa del sol d'una associació de pares
d'alumnes d'un col•legi concret o les activitats extra-escolars d'un
altre col•legi públic. I jo em deman que tenen les dues
associacions de pares d'alumnes que han rebut subvencions de la
Presidència per dur a terme cursos i activitats que tenguin les
altres associacions de pares. Clar, pot ser tenen el que és més
important en aquests casos: informació i línia directa. És a dir,
saben que poden demanar aquests ajuts i saben que se'ls
concediran. La qual cosa confirma que és ben cert allò que
informació és poder.

I els altres, els que encara no ho saben, podran demanar
ajuts a partir d'avui? Perquè, Sra. Vice-presidenta,
possiblement vostè no ho farà però aquest diputat que els
parla està ben disposat anar pel món predicant l'Evangeli, i
el Sr. Soler li pot explicar que evangeli vol dir bona nova,
no voldria que s'escandalitzés, explicar la bona nova que la
Presidència del Govern subvenciona APA, i clubs de pesca,
i clubs de futbol, i fires agrícoles, i trobades
ornitològiques... Riurem molt, Sra. Vice-presidenta, perquè
vostè sap que açò és la capsa de Pandora i que quan s'obri
la veda de les subvencions no quedarà cap ni una de les
quasi 3.000 associacions legalitzades a les Illes Balears
sense demanar les seves ajudes. Vés que els dirà: "ara, mira
que en tenen de mala sort", quan ells no ho sabien, venga
repartidora, i justament quan se n'han temut s'han acabat els
duros. No troba, Sra. Vice-presidenta, que riurem? Li
repetesc que aquest humil diputat farà d'evangelista.

I parlant d'evangelis, un servidor de vostè sempre havia
sospitat que malgrat el que diguin la Constitució i l'Estatut,
a les Illes teníem un govern confessional. Encara em record
com, en un lapsus freudià, un diputat menorquí va afirmar
a l'anterior legislatura, aquí en el Parlament, que la política
industrial del govern era una política demòcrata-cristiana.
La qual cosa quasi va provocar un infart al Sr. Jaén i als
seus companys liberals que sempre han defensat el caràcter
lid de l'Estat. Però vet aquí que estudiant les subvencions de
la repartidora, perdó, les subvencions de la Presidència del
Govern semblen confirmar-se les nostres sospites: estam
davant un govern, no ja demòcrata-cristià, sinó demòcrata-
catòlic, apostòlic i romà. M'explicaré. Llegiré, Sra. Vice-
presidenta, unes quantes subvencions..., clar que vostè les
sap, és qui les ha concedides, però com que la resta dels
diputats no les saben crec que val la pena que les coneguin,
actes processionals de la Setmana Santa a Palma, 300.000;
trobada de confraries, no de pescadors, 400.000; restauració
de l'orgue de la parròquia de Lloseta, 125.000;  confraria de
la Sang, 200.000; col•legi Agustines, que tenen aquestes
mongetes, 340.000 per una banda i 244.000 per l'altra;
parròquia Virgen del Carmen, 65.000; festes de la Beateta,
200.000, Santuari de Lluc, 100.000; i fins i tot una tal sor
Pilar que reb 100.000 pessetetes més. Sra. Vice-presidenta,
em vol explicar els criteris per repartir aquestes
subvencions? Per favor, no em digui que es tracta
d'actuacions de foment de l'associacionisme, en aquest cas,
perquè em faria riure. És la institució, l'Església, amb més
solera, més antiga, 2.000 anys d'existència, la institució més
consolidada, amb presència a tot el món, amb una seu
oberta a cada poble, com a símbol de la seva fortalesa, tu ets
petrus, se'n recorda?, i el nostre govern la subvenciona com
a forma de fomentar l'associacionisme, quasi res, Sra.
Estaràs, quasi res. S'han fixat amb el detall? Cada any reben
ajuts les mateixes parròquies, les mateixes confraries, les
mateixes beatetes, les mateixes processons. I les altres, Sra.
Estaràs? Les altres no ho sabien i, per tant, no ho van
demanar. No els hi havia arribat la bona nova, l'Evangeli.
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Però aquest diputat, novament, es farà ressò d'aquesta
possibilitat. De fet, ja he començat a fer-ho. He escrit, Sra. Vice-
presidenta, amb el seu permís, a totes les parròquies de l'Esglèsia
catòlica de l'illa de Menorca, anunciant que el Govern reparteix
doblers per restaurar orgues, per dur a terme activitats, per
organitzar processons, i ara ho farà amb les de les altres illes. Per
cert, em du un feiner tot açò, són centenars. I escriuré a tots els
convents de monges explicant que hi ha un principi democràtic
que es diu "igualtat d'oportunitats" i que si les monges agustinas
del Amparo poden rebre just per remodelar el menjador..., les
franciscanes, les carmelites, les dominiques, les filles de la
Caritat, les de la Consolació, i les del Sagrat Cor, les clarisses,
teresianes, concepcionistes, també tenen el mateix dret. -Les he
dites totes, Sra. Cirer?- També tenen el mateix dret, i si sols les
falta informació, aquest humil diputat se'n farà responsable que
puguin accedir a la informació i a tot allò que els faci falta.

Per cert, Sra. Vice-presidenta, les notícies de la capacitat i la
disponibilitat subvencionadora de la Presidència tenen molt poc
abast. Em pot dir quina explicació té el fet que de les 19
associacions de veïns que han rebut subvencions de la
Presidència no n'hi ha ni una d'Eivissa- Formentera ni de
Menorca. Com s'explica que cap associació de la tercera edat de
Menorca hagi rebut cap ajut, i tampoc cap a Eivissa, exceptuant
les seves respectives federacions, mentre que a Mallorca se'n
concedien 37. Com s'explica, Sra. Vice-presidenta que sumades
les subvencions concedides per la Presidència a entitats culturals,
associacions diverses i a determinats ajuntaments, el total de les
que arriben a Mallorca es de 61 milions de pessetes mentre que
a Menorca arriben 800.000 i, atenció, a Eivissa ni un cèntim. Ho
senten, senyores i senyors diputats de les pitiüses? Ni un cèntim
per fer cantar a un cec (...). Açò sí, aquest any hem avançat, i la
més sorprenent de les subvencions concedides l'any 93 -se'n
recordarà vostè, Sra. Vice-presidenta- la destinada a exterminar
una maleïda formiga blanca que amenaçava enderrocar un
convent de monges. I Déu n'hi do, ho devia ser forta, va costar 15
milions de pessetes exterminar aquesta formiga. Aquesta ha
desaparegut, però tenim curiositat per conèixer si té les dades
concretes d'aquesta operació d'extermini i les pot fer arribar.
Entre altres coses, Sra. Vice-presidenta, per valorar si el Govern
ha donat compliment a allò que preveu la Llei de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, i en aquest cas està claríssim
que les formigues blanques eren animals que vivien a l'entorn
humà del convent, per tant, la seva eliminació s'havia de fer de
formar indolora, em referesc a la Llei de protecció dels animals.

Ara, sèriament, Sra. Vice-presidenta, és necessari canviar
aquest estil de fer les coses. No es pot funcionar així. Es
tracta de fixar criteris subvencionadors, quina cosa és
subvencionable i quina no ho serà. Marcar prioritats i
procurar en darrer lloc que tots els que tenen dret a
beneficiar-se dels ajuts de la Presidència hi puguin optar. És
a dir, comptin amb la necessària informació com per poder-
ho fer. El contrari crea greuges comparatius i se sospita, pot
ser fonamentada només en l'estadística, que es produeix un
cert favoritisme en la concessió. Perquè no volem que sigui
així, hem presentat aquesta interpel•lació, perquè, Sra.
Estaràs, no és bo donar aquesta sensació que es fan parts i
quarts. No és bo que els ciutadans se sentin tractats de
forma diferent, (...) preocupar a vostès, com ens preocupa a
nosaltres, comprovar que sempre són els mateixos els que
reben els ajuts, pot ser perquè són els únics que ho
demanen, però aquí està el bessó de la qüestió. Per quin
motiu, troba vostè, que no ho demanen els altres? No pensa
que en la situació que es troben associacions i entitats és,
com a mínim, poc lògic que sols una ínfima minoria
d'aquestes 3.000 associacions existents legalitzades a les
Illes es preocupin de sol•licitar els ajuts del Govern? S'han
preocupat des de la Presidència d'investigar els motius?
Gràcies, Sra. Vice-presidenta, i disculpi el to d'alguna part
de la meva intervenció. De fet, és cert, utilitzant el recurs de
la ironia, però sense cap ànim d'ofendre. Vostè em coneix
prou bé com per (...), sin acritud, que va dir aquell, i aquest
serà el caràcter que tendrà la moció següent que hem de
presentar. Que amb salut ens tornem veure, Sra. Vice-
presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, la Vice-
presidenta del Govern balear, Sra. Rosa Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila. En primer
lloc, vull dir que em satisfà plenament tornar intervenir en
aquest tema, una vegada més, perquè així segur que aquesta
informació que tant el preocupa que arribi a tots i a
cadascun dels ciutadans d'aquestes illes, per ventura
mitjançant aquestes intervencions hi arribarà. Més de deu
vegades hem parlat d'aquest tema en comissió, ara a plenari,
també fora de la cambra i, per tant, crec que és una bona
oportunitat per tornar repetir, si cal, una altra vegada el
mateix.
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Vull dir, en primer lloc, que dins Presidència hi ha una sèrie
de subvencions (...) que podríem dir que són el 95,43% de les
subvencions que reparteix el Govern d'aquesta comunitat
autònoma, els crèdits consignats a aquesta secció 11 són
subvencions que tenen un procés reglamentari, regulades a un
decret, regulades a un ordre i, per tant, segueixen els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat. Tan sols, la part restant són
subvencions que no tenen aquest procés reglamentari i que es
regeixen per emergències socials, per emergències de tipus social
o de tipus cultural, que després explicarem com es reparteixen.
Crec que de la poca o molta experiència que puc haver tret de
distintes institucions on he estat, no hi ha cap institució, fins i tot
allà on vostès tenen tasques de responsabilitat, que no tengui
subvencions que es reparteixin amb criteris d'emergència. Vull
recordar que fa poc mesos s'aprovà el pressupost d'una institució
important, i també hi havia doblers de lliure disposició per part
del president o per part del responsable polític. Se suposa que si
un polític està al front d'una institució, serà responsable de com
ha de donar aquests doblers, sempre hi ha d'haver partides que
tengui un president d'una comunitat per poder fer front a aquestes
emergències. Vostès, que governen institucions d'aquesta
comunitat, ho saben.

Una vegada he dit això, tornam al debat. Per dir-ho en
números rodons, dels 241 milions de pessetes destinats a ajudes
públiques que té (...) d'aquesta comunitat autònoma, destinat a
corporacions, institucions sense fi de lucre, ONG, foment de
l'associacionisme, etc., només hi ha 30 milions, com he dit el
95,43% que se gestionen com a ajudes singularitzades, ajudes
puntuals per cobrir aquestes situacions urgents de caràcter social
o de caràcter assistencial, ... obligat a qualsevol administració,
que jo conegui, i que pugui dur a terme amb eficàcia la seva
responsabilitat. La resta, 211 milions, exactament, com he dit
abans, el 95, 43 % es tramiten a través de procediments
reglamentaris.

Començarem, 120 milions d'ajudes al Tercer Món que es
tramitin segons el Decret 29/96, de 26 de febrer, que aprova
aquest programa d'ajudes de cooperació per al desenvolupament
i solidaritat amb el Tercer Món, crec que no importa parlar del
decret perquè està a l'abast de qualsevol. 19 milions de pessetes
d'acord amb el que disposa el Decret 13/94, de 27 de gener,
mitjançant el qual es regulen les ajudes públiques per aquelles
comunitats balears a l'exterior i entitats associatives, el que vostè
ha nomenat foment de l'associacionisme, que significa incentivar
tots aquells moviments veïnals, de tercera edat, de qualsevol
tipus, perquè pugui tenir una repercussió, si cal, més forta dins
la societat. Aquest decret marca una sèrie d'interessos preferents
com el tema de la dona, el tema de tercera edat, el tema de
veïnats, etc, però tampoc crec que calgui..., perquè està regulat,
com vostès saben, per aquest decret a l'article 5 i al 25. 72
milions de pessetes d'aquestes subvencions es dediquen a
subvencions a distints municipis de la Serra de Tramuntana,
també regulat a través d'una ordre de dia 7 de març, que aproven
aquestes bases reguladores. El decret marca exactament quins
han de ser els criteris de concessió. Per tant, el 95,43% de
subvencions es donen d'acord uns criteris que marca la legislació
vigent i d'acord amb una normativa molt estricte, molt concreta,
a l'abast de qualsevol.

Quant als criteris territorials, que vostè també ha criticat,
vull dir-li que de les subvencions que dóna la Presidència
del Govern, l'any 94, de les 136 ajudes iniciades en favor
d'entitats associatives, 99 varen ser resoltes favorablement,
11 ajudes varen ser traslladades a distintes conselleries
perquè no ens diguessin que superposàvem, i únicament 11
ajudes varen ser denegades. De Menorca, em vàrem denegar
una perquè la petició era per a una activitat teatral que no es
va dur a terme. No podem donar una subvenció per a una
activitat si aquesta activitat no es du a terme. En relació a
Menorca, Eivissa-Formentera, l'any 94 es donarem ajudes,
a Menorca, concretament, a la Federació de tercera edat de
Menorca, a la Federació pitiüsa d'associacions de tercera
edat d'Eivissa, al Club de jubilats i pensionistes de
Formentera, no em vàrem denegar cap a les illes menors. En
relació a les dades de l'any 95, vostè sap que les peticions de
les illes menors varen augmentar molt, i cada any que passa
com que la gent s'atraca a l'Administració, per aquesta labor
d'apropament d'administrat a administració es fa cada
vegada més real, més peticions hi ha. No tenc cap dubte que
la seva labor també té part d'aquest creixement. També vull
dir que hi ha l'Associació de gent gran de pensionistes de
Ciutadella, o l'Associació de majors de (...) d'Eivissa, la
Federació pitiüsa de tercera edat, el Club de jubilats de
Formentera, l'Associació de tercera edat de Sant Joan de
Labritja, la Federació d'associacions de tercera edat de
Menorca, l'Associació menorquina d'ex-combatents de la
guerra civil i veterans de la II Guerra Mundial, etc. És a dir,
que les peticions van pujant.

El que no pot fer vostè, Sr. Orfila, es confondre
subvencions d'acord amb uns processos reglamentaris, amb
uns decrets publicats, tothom té accés al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que està a l'abast de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per tant,
qualsevol ciutadà el coneix, sap que existeix, hi ha uns
terminis, ho pot demanar. Igual que nosaltres, els consells
insulars quan obrin un termini, si l'obrin, perquè moltes
vegades no obrin un termini, els ciutadans tenen la
possibilitat de saber que hi ha aquella publicitat i la
possibilitat de concórrer-hi. Només he dit que la Presidència
del Govern només té un tant per cent molt petit per
subvencions, concretament el 4,57%, per qüestions de
necessitat, per qüestions de caràcter assistencial o de marcat
accent social, que no tan sols es reserva com a responsable
el Govern d'aquesta comunitat sinó que es reserva qualsevol
institució que vol fer feina amb eficàcia. Vostès, que
governen allà on governen, ho saben molt bé. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Per fixar les
posicions dels grups, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Mixt donarà suport a
aquesta interpel•lació i, en conseqüència, a la següent
moció. Nosaltres pensam que Presidència ha de tenir unes
partides, però tal volta no tan elevades. El que demanam per
als propers pressuposts és que aquestes partides regulades
per decret..., al Grup Mixt veuria bé la creació d'un fons
interterritorial o intermunicipal per tal de compensar un poc
a aquests municipis que econòmicament estan en pitjor
situació que altres. Per tant, Sr. Orfila, li donam suport (...).
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per força
hem de mostrar el nostre acord amb l'exposició que ha realitzat
el portaveu del Grup Nacionalista. Després d'escoltar la forma
que ha donat a la seva exposició, hem de lamentar (...) les notes
que hem pres abans de la sessió, donar-li més transcendència que
la que el diputat portaveu interposant ha donat a la seva.
Suposam que és perquè l'humor és el darrer que queda quan una
qüestió es dóna per impossible.

Per una banda, no és nou que diguem que l'activitat
repartidora de subvencions de Presidència és més semblant al
funcionament d'una regadora, que rega flors i plantes preferides,
que no a una altra cosa. El problema que ha plantejat el Grup
Nacionalista és que la regadora només rega segons quines flors,
segons quines plantes i segons quin jardí, preferentment el jardí
de Mallorca mentre té abandonats plantes i jardins de Menorca,
Eivissa i Formentera. Aquesta discriminació en l'activitat
subvencionadora de Presidència també és present a altres camps
de l'acció de govern. Fins i tot, camps més importants que el
camp que tractam avui. Difícilment, trobam nosaltres, es pot
construir un projecte de país balear amb actuacions d'aquesta
casta, amb una actitud que no obeeix tant a una voluntat política,
nosaltres no creim que obeeixi a una voluntat política, com a un
defecte de funcionament com ha expressat l'interposant, a una
falta de sensibilitat de ser una comunitat interinsular. El
President del Govern al discurs institucional que va executar amb
motiu de la Diada autonòmica a Ciutadella va dedicar una
especial atenció a la qüestió de país balear, en aquest projecte en
el que han d'estar presents totes les illes. Va dir que les figures
de la cultura i de les arts són un vincle d'unió de les illes, i que
ens hem d'esforçar per construir i omplir de contingut la teoria de
balearitat. Açò difícilment serà possible si es mantenen vicis com
el que acompanya la distribució geogràfica de subvencions,
perquè són aquestes qüestions i no altres, no discursos i grans
figures culturals, les que capten les persones d'unes illes,
Menorca, Eivissa-Formentera i també Mallorca. Són aquests fets
els que alimenten una sensació d'illes (...), Menorca, Eivissa-
Formentera, respecte al tracte que reb l'illa de Mallorca. I mirau
que em sap greu fer una intervenció d'aquest tipus, em sap greu
però és així.

A la interpel•lació s'ha exposat la prova dels nombres, la
diferència entre illes quan al repartiment geogràfic de les
subvencions atorgades per fomentar el associacionisme. Un altre
tema és la finalitat i el caràcter d'aquestes ajudes, més lligades a
la idea de clientelisme polític que no a mesures de foment de
participació de la societat en activitats configuradores de
societat. Però el tema, avui, és el de la discriminació insular. El
Sr. Ramon Orfila ha expressat perfectament, referint-se a dades
de 1994, la gran diferència existent entre unes i altres. Esquerra
Unida també, perquè ho va demanar, té a disposició les dades del
1995 i certament no han millorat gaire (...) o no han millorat
gens. Seran estudiades i veurem si l'evolució que ha dit la Sra.
Vice-presidenta és positiva o no. Trobam que no.

Sense deixar de dir que el foment de la participació ciutadana
és una altra cosa distinta al repartiment de subvencions, no
hi ha dubte que aquestes no són justes. El Govern ha
respost, li ha respost Sr. Orfila, que tots els procediments es
fan d'acord amb el decret, amb la norma, que les
convocatòries que es publiquen, ha dit la Sra. Vice-
presidenta, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma
-més tard tendrem una altra moció que fa referència a la
llengua-, i que el BOCAIB assegura la igualtat de tracte. Ho
diu el Govern i queda ben tranquil. A part que consideram
que la promoció de la participació ciutadana amb aquestes
partides esquifides que s'hi dediquen haurien de passar als
consells insulars respectius, perquè la proximitat geogràfica
és bàsica en aquesta acció, no és suficient complir la norma,
no basta que una convocatòria surti al BOCAIB perquè
sigui pública, s'ha de donar a conèixer per altres mitjans, des
de la correspondència directa als interessats, fins a la
publicitat de caràcter insular, local. Amb l'afició que té el
Govern balear a la publicitat institucional, com a mínim ha
de resultar estrany el secretisme que acompanya el procés
de concessió de subvencions, com bé ha explicat el grup
interposant.

Esquerra de Menorca, amb la modèstia dels nostres
mitjans, hem intentat aquests mesos -miri quina casualitat-
contrarestar aquesta política i hem iniciat un sistema per fer
arribar a les entitats culturals menorquines, entitats culturals
i esportives, fotocòpies de les convocatòries que apareixen
al BOCAIB. Si vostè les fa arribar a les parròquies i
nosaltres les feim arribar a les entitats ciutadanes i culturals,
ja ho tenim tot repartit i el Govern deixa de fer una acció
que li correspon a ell i que hauria de tenir vergonya de no
fer, i per altra banda ens dona a nosaltres camp per poder
actuar d'una forma positiva i que aquestes entitats se
n'adonin de qui els defensa, en aquests moments. Però bé,
si no és així estan condemnades al silenci del BOCAIB.

Allò que sí volíem apuntar, en honor a la veritat, és que
no és només la presidència del Govern balear, que és un
calaix de sastre; totes les presidències de les institucions -
com bé ha dit la Sra. Vice-presidenta- que coneixem
nosaltres tenen aquest calaix ample on hi cap de tot i on hi
van els peticionaris quan troben barra de ca per les
conselleries o regidories corresponents. Açò passa a totes
les institucions que coneixem: ajuntaments, governs,
consells insulars... És un vici d'un sistema antic que s'hauria
de rectificar, però com que nosaltres estam aquí, en el
Parlament balear, i interpel•lam o participam en la
interpel•lació que ha interposat el Grup Nacionalista en el
Govern balear, hem de dir que sí, que és un vici que s'ha
d'erradicar i per açò estam totalment d'acord amb l'exposició
que ha fet el portaveu del Grup Nacionalista. (...)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria celebrar el to
festiu i sempre gratificant del Sr. Orfila en la presentació de la
seva interpel•lació, interpel•lació que, malgrat aquest to, amaga
un rerafons que a mi em sembla que és seriós i preocupant. 

La legislació en matèria de subvencions ha sofert una
modificació en els darrers anys, primer a través de les
legislacions de pressupostos generals de l'Estat, que sotmetia a
totes les subvencions, a tota l'acció subvencionadora de
l'Administració central als principis de legalitat, de concurrència,
d'igualtat de tractament, de publicitat, de normativa regulada,
etc., que li va costar a la Comunitat Autònoma fer seus,
interioritzar, li va costar dos o tres anys, malgrat que des de les
files de la oposició se li reclamava la incorporació d'aquesta
normativa. 

Finalment s'ha aconseguit, però s'ha aconseguit només la
formalitat. És vera que, com deia en Romanones, feis la llei i
deixau-me a mi fer el reglament; no basta que estiguin fets
decrets i ordres de convocatòries per assegurar i garantir que les
subvencions que atorga una administració es fan amb criteris
objectius, es fan prescindint de qualsevol preferència, de
qualsevol intent de penetrar, dominar, subjugar les persones i els
col•lectius subvencionats. Per tant, a mi, de la relació que ha fet
el senyor Orfila, em recorda un vell concepte que existia en els
antics pressupostos que es deia la partida de culto y clero; existia
en els pressuposts decimonònics una partida de culto y clero on
hi havia aquestes coses. Em sembla que el pressupost de
presidència té una vocació de recuperar la partida de culto y
clero, no sabem si inspirat pels nous aires de la nova presidència,
aquesta partida encara serà insuflada amb més potència, amb
més vocació religiosa o, pel contrari, tornarem a una reconducció
laica del pressupost de la Comunitat Autònoma que és com toca.

Ens preocupa l'ús partidista de les subvencions. Avui surt als
diaris una denúncia feta pel Grup Municipal Socialista de
l'Ajuntament de Palma de l'ús del pressupost de la Comunitat
Autònoma per subvencionar de manera indirecta una associació
veïnal, hom diu que lligada al Partit Popular, per fer uns estudis
que tenen un dubtós encaix en allò que serien els objectius d'una
associació veïnal pròpiament dita i sense acreditar la
professionalitat i la seriositat que això requeriria. Això és el que
ens preocupa, no tant que el 95% estigui reglat i el 5% s'escapi
a la regulació, sinó que el 95% reglat també està sotmet, en
definitiva, al control polític del Govern i a una acció de control
de la societat mitjançant el pressupost de la Comunitat
Autònoma, i en aquest sentit estudiarem atentament la moció
subsegüent a aquesta interpel•lació i és molt probable que ens
trobem dins un esperit comú per donar-li un suport. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per part del Grup
Parlament Popular té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, després
d'escoltar la intervenció de la Vicepresidenta ens ha quedat
clar, i crec que ha quedat clar a tots els membres d'aquesta
cambra, que hi ha uns criteris perfectament regulats per a la
distribució d'aquest tipus de subvencions, perquè la mateixa
Vicepresidenta ens ha fet una relació de disposicions que
regulen la distribució i concessió d'aquest tipus d'ajuts. Una
altra cosa és que es puguin millorar i perfeccionar les vies
d'informació per tal que totes les entitats o persones que
puguin accedir a aquest tipus de subvencions o d'ajuts hi
tenguin un accés amb igualtat d'oportunitats. Açò creim que
sí, que podria ser millorable, però en qualsevol cas, sí ens ha
quedat clar, després d'aquesta intervenció que hem sentit per
part del Govern, que no existeix arbitrarietat en la concessió
d'aquestes ajudes, tal com es vol fer veure per altra banda,
i repetesc que creim que està perfectament regulat en les
corresponents disposicions quins són els criteris per
distribució d'aquests ajuts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I torn de rèplica per part del
grup proposant de la interpel•lació. Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, Sres. i Srs. diputats, Sra. Vice-presidenta,
tot té explicació, tot és justificable; però la veritat és una i
les xifres, les dades que els he donat són claríssimes i no es
poden refutar de manera simple. Hi ha dos fets que
caracteritzen el conjunt de les subvencions concedides per
la presidència del Govern, almenys les que hem estudiat, 93
i 94; primer, el caràcter universal de les mateixes, tant hi
caben els ajuts al tercer món -i d'això no n'hem parlat, Sra.
Vice-presidenta- com a comunitats balears a l'exterior -i
tampoc no n'hem parlat- perquè aquests formen dos grups
molt més reglats, com el batibull de les subvencions que
abasten tots els camps d'actuació possible, de tal manera que
des de la presidència s'envaeix el camp de determinades
conselleries i dóna la sensació d'aquell calaix de sastre del
qual parlaven al principi, en el qual es pot trobar qualsevol
cosa, des de les diades de trot a festes de la Beateta, passant
per les aules de teatre o les subvencions a equips de futbol.
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I la segona característica és que sempre són les mateixes
entitats les que reben els ajuts de la presidència, i ho
comprovarem quan parlem de les del 1995 que ja estam estudiant
i que també donen un joc increïble; sempre les mateixes i a més
a més circumscrites quasi sempre a l'illa de Mallorca en la seva
major part. I m'ho explicava el president d'un consell insular, i no
de Mallorca, que aquí és vicepresidenta; a la seva illa les entitats,
les associacions, no acudeixen al govern; aquests, al seu entendre
-ja ho he explicat moltes vegades- és el govern de Mallorca, o
almanco el govern que és a Mallorca, que està a Mallorca, que no
es lo mismo pero es igual, que diu la cançó de Silvio Rodríguez.
Allà acudeixen a demanar al Consell Insular i allò que no cobreix
el Consell Insular no ho cobreix ningú.

Per què succeeix açò? Miri, Sra. Vice-presidenta, em pot
explicar per quin motiu les confraries de Setmana Santa d'Eivissa
i Menorca no demanen subvencions? per què no llegeixen el
BOCAIB? clar, perquè no ho saben; a ningú li sobren doblers;
per quin motiu cap parròquia de Menorca els demana
subvencions per adobar un orgue -i em cregui que em sembla la
subvenció més interessant que han donat en la seva vida,
pràcticament? I no val l'explicació, que em digui que les de
Mallorca, les entitats, les associacions, llegeixen el BOCAIB per
berenar i les de Menorca o no el reben o no saben que existeix.

Pensa, Sra. Vice-presidenta, que és lògic, per exemple, que
l'Ajuntament de Petra rebi 200.000 pessetes per organitzar una
excursió de gent gran i al cap de poc temps en torni rebre
100.000 més per una altra excursió? per quin motiu? és un cas
d'emergència social dels quals parlava vostè? no troba que quan
se'n temin els altres ajuntaments hi haurà bufetades per
organitzar excursions, si les paga el Govern? per quin motiu
pensa que els altres ajuntaments no ho han demanat? no ho
saben, quan ho sàpiguen, corregudes, Sra. Vice-presidenta! Per
quin motiu subvencionen amb 200.000 pessetes les fetes de Sant
Mateu de Bunyola i no les de Sant Martí del Mercadal, que és el
meu poble, i les de Sant Bartomeu de Ferreries, un poble amb el
qual em sent molt lligat? I consti que no tenc res contra Bunyola,
sinó tot el contrari, però no és lògic, no és lògic de cap manera;
i tampoc em poden dir que siguin qüestions d'emergència social.

I, Sra. Estaràs, tots sabem com funcionen aquestes coses.
Determinades persones d'aprop del govern acudeixen a la
conselleria que sigui demanant ajuts per fer alguna activitat; la
conselleria corresponent els diu que no té un duro i acudeixen a
la presidència i la resposta és visible: venga, te'n donaré 200.000,
però no ho comentis massa, que són com a voltors i si acudeixen
tots a demanar no n'hi haurà per tothom; i aquest és el motiu pel
qual la vice-presidència ni en vol sentir a parlar, de donar
publicitat a aquestes possibilitats d'ajuts per a entitats i
associacions. I mirin que en gasten de doblers en publicitats de
totes castes, mirin que en tenen, de pàgines a revistes i diaris i
programes de ràdio concertats, anunciant panades, de tot i molt,
però d'açò ni una paraula, mutis i a la gàbia, no sigui que se'n
temin els altres i siguem tants a repartir que no ens toqui quasi
res per barba. I és açò el que volem canviar, Sra. Vice-
presidenta, que se'n temin tots els interessats del que el Govern
ofereix i si són massa els que ho demanen, o bé incrementam les
partides o fixam d'una vegada per totes unes prioritats que són
les que defineixen les polítiques. Allò altra, allò seu és la simple
repartidora, que  no arriba a tothom però que sempre, sempre,
arriba als que tenen més a prop, i a les dades em remet.

I miri Sra. Vice-presidenta si és cert el que li deia al
principi respecte del caràcter no ofensiu, irònic sí però no
ofensiu, de la meva intervenció, que no vull acabar sense
regalar-li un llibre, a tenor del dia en què ens trobam avui,
i els seus -són dos, que n'hi regalaré, Sra. Vice-presidenta-
els seus llibres són un poc especials i he hagut de rastrejar
a fons les llibreries de vell per trobar els títols adequats. El
primer és un fulletó editat per PPC -potser n'ha sentit parlar:
Propaganda Popular Católica, fa anys valia 2,50- i que fa
al•lusió a algunes de les subvencions de què hem parlat; el
seu títol és, el seu títol és, Sra. Vicepresidenta, La parroquia
es tu casa, amb el nostre desig que a partir d'ara siguin totes
les parròquies que tenguin coneixement d'aquestes
possibilitats d'ajut i que, amb un sentit molt més ecumènic,
com un clar producte del Concili Vaticà II, totes les entitats,
associacions o esglésies, sigui quina sigui la seva confessió,
es puguin beneficiar de les subvencions de la presidència.

I el segon llibre vol fer també referència a una de les
crítiques que han motivat la nostra interpel•lació, i és la
sensació que tenim, Sra. Estaràs, que amb les seves
actuacions sempre garnen, granen, que diuen a Mallorca,
cap allà mateix, i amb el desig que ho corregeixin li he
enviat la vida de Fray Escoba.

(Rialles)

Que li facin molt de profit, Sra. Vice-presidenta, i no
tengui por, no tengui por, Sra. Vice-presidenta, d'obrir les
portes a tothom amb les seves polítiques subvencionadores.
Vostè ja ho sap, que amb aquesta i amb moltes qüestions,
com més serem més xalarem, i encara que sigui una qüestió
que just toqui de prop les subvencions de la presidència, em
permeti, Sr. President, Sres. i Srs. diputats, que remeti
igualment un llibre al Molt Honorable President del Govern.
Vostès saben que aquest humil diputat reivindica des de
sempre una política d'adquisició de sòl forestal a les illes
menors; idò bé, amb el desig que dugui a terme aquesta
política d'una vegada per totes li vull regalar, Sr. President,
aquest llibre Robin de los bosques...

(Rialles)
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...amb l'esperança que s'estimi més ser conegut com a Soler
de los bosques que no com a Cristóbal sin tierra. Gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta interpel•lació,
té la paraula la Vice-presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Agaf de la paraula una al•lusió que ha
fet un membre d'aquesta cambra de la normalització lingüística:
Cristòfol sense terra, Sr. Orfila. 

A partir d'aquí, contestaré, intentaré continuar l'ordre marcat
pel diputat que m'ha fet la interpel•lació. Em diu obrir portes a
tothom. Més obertes, mai. No tenim por d'obrir res. Ho
normativitzam pràcticament tot. Tenim obertes les portes. Posam
terminis que van del gener a l'octubre perquè a cap ciutadà li
pugui passar aquest termini i pugui venir i pugui demanar el que
estimi oportú i nosaltres puguem fer, dins els límits de les nostres
consignacions pressupostàries, l'esforç. Terminis més grans, Sr.
Orfila, impossible.

En relació al tema actes religiosos, quan vostès agafen un
llistat i veuen que hi ha actes religiosos és perquè la major part
d'ONG i la major part d'ajuts al Tercer Món són perquè vénen a
través d'associacions religioses i d'entitats religioses i no convé
oblidar als diputats d'aquesta cambra que son, pràcticament la
major part d'organitzacions religioses, les que fan una tasca
important en el Tercer Món; per tant, jo no em permetria, com
aquí s'ha permès, fer befa i mofa d'aquestes associacions.

Continuam. Amb el tema d'allò que vostè em diu
d'emergència social. Li he dit que hi havia un 4,57% de
subvencions que no estan regulades perquè qualsevol president
de qualsevol institució pot, per raons de necessitat o per raons de
caràcter assistencial o d'emergència social, donar una subvenció,
i vostè treu coses de lloc. Un orgue de Lloseta, hi havia una
emergència en aquell moment, social, i el President la va
considerar, però no en diu d'altres que pot ser li convinguin: el
Correllengua, la Plataforma de Joves per la Llengua també va ser
subvencionada perquè va ser considerada pel President d'aquesta
Comunitat com una emergència i es va dedicar també un ajut. No
sé per què no treim el que ens convé i el que no ens convé no ho
treim. 

I li record que altres institucions d'aquesta Comunitat
autònoma -i estic convençuda que de la resta d'Espanya, però en
fi, com que coneixem la realitat balear parlam de la realitat
balear- hi ha disposicions per part dels titulars de la institució de
12 i de 15 i de més milions i de lliure disposició, i no expliquen
a qui ho donen perquè el President ha considerat que sigui així,
i són institucions en què vostès tenen responsabilitats importants
i, per tant, no anem a fer crítica del que un mateix accepta en
determinats indrets i hem de ser coherents. Si ho accepta en
determinats indrets, no ho puc criticar en altres.

Dit això, també vull dir que en relació a distints temes de
subvencions que hagi pogut donar per estudis el Govern, en
relació a Fepae hi ha estudis. També hi ha distints
responsables polítics que no han estat del Partit Popular que
han governat ajuntaments molt importants -tenim l'illa de
Mallorca- que determinades federacions importants
representatives d'aquesta Comunitat li han donat més de 100
milions, i jo que sàpiga Presidència del Govern no ha donat
mai 100 milions a cap federació. Per tant, en fi, aquí un ha
saber quin mal pateix ell per veure si recepta el mateix mal
als altres. 

També vull dir que carregam, i carregam amb publicitat,
amb concurrència, amb objectivitat en el 95,43% de
subvencions que donam i només repeteix un 4,57%. Pensin
vostès que allà on hi ha tasques de responsabilitat en què
vostès són socis o vostès tenen alguna cosa a veure aquesta
proporció es manté o si aquesta proporció és superior.

Per tant, regulam amb uns decrets molt clars que estan
a l'abast de tot el món, estan a l'abast de qualsevol dels
racons de les Illes Balears, que estan obertes les portes a tot
el món, que a més a més és una tasca important la que fan
els senyors diputats de poder comunicar a qualsevol
associació que tengui aquella emergència social, en el cas
de subvencions no regulades, que tengui aquella...
diguéssim que pugui estar emmarcada dins un dels decrets
que regulen aquell foment de l'associacionisme, aquella casa
regional, aquella comunitat a l'exterior, perquè no tenc cap
dubte que aquesta tasta del foment de l'associacionisme no
ve només perquè la Vice-presidenta i la comissió
avaluadora marqui unes regulacions, sinó que és una funció
que crec que n'han d'estar mentalitzats tots i cada un dels
ciutadans d'aquestes illes, i tenc entès que aquí els
representam tots, siguin d'una ideologia o de l'altra, així que
rep a bé que vostè faci la difusió a parròquies, que vostè em
faci la feina i li agraesc molt perquè jo el que vull és que
com més gent ho sàpiga, més complirem els objectius que
s'ha marcat aquest Govern, que és el govern de tots i que no
és el govern d'un parell.

Al mateix temps, vull dir que el foment de participació
ciutadana no és un moviment que es faci per repartir, sinó
que hi ha unes comissions avaluadores en què la majoria de
persones que formen part d'aquesta comissió són tècnics i
no hi ha cap subvenció que es doni que no passi per aquesta
comissió avaluadora i són normalment els tècnics els que
fan una proposta que normalment els polítics no canvien.
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I dit això, simplement vull dir-li que agraesc la seva
col•laboració, que no hi ha cap tipus de secretisme, des del
moment que hi ha unes publicacions i un butlletí, i que, a més a
més, que tots aquells que ho puguin fer extensiu ben arribats
siguin i que al mateix temps, a partir d'aquí, vostè, totes aquelles
subvencions que arribin a aquest Govern amb petició, tant a
aquest Govern com a un ajuntament com a un consell insular,
estic segura que els polítics que estan al front, a través dels
tècnics respectius, sabran valorar les necessitats, sabran valorar
els criteris i, en conseqüència, donaran o no donaran la
subvenció. 

És molt fàcil, per un debat polític a un ajuntament, a un
consell insular, fins i tot en aquest Parlament, agafar aquest tema
recurrent i demagògic que normalment se sol treure de lloc.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vice-presidenta. 

II.2) Interpel•lació RGE núm 1587/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política del Govern
per tal de protegir els elements  patrimonials de les carreteres de
les Illes Balears que tenen un especial interès paisatgístic i
turístic.

I passam a la segona interpel•lació, que du número de registre
1587/96, que formula el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a política del Govern per tal de protegir els elements
patrimonials de les carreteres de les Illes Balears que tenen un
especial interès paisatgístic i turístic. Per fer la defensa, té la
paraula el Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Sres. i Srs. diputats, aquests darrers s'ha
convertit en una idea acceptada de manera general l'afirmació
que els espais insulars tenen una gran fragilitat i que, com a
conseqüència sempre convé que siguin considerats com a un
recurs limitat i exhaurible. En el cas de les Balears, a més a més
hi ha un factor afegit que encara incrementa, i l'incrementa de
manera desorbitada, aquesta condició de fragilitat, el turisme. El
turisme sempre és un gran consumidor de territori i sobretot quan
el seu desenvolupament, com ha estat el nostre cas els darrers
trenta anys, s'ha fet a partir d'unes actituds de voracitat
descontrolada, sense pensar que els excessos del present sempre
acaben essent maldeventrades pel dia de demà.

La balearització del nostres espais insulars no va reduir-se
únicament a la urbanització descontrolada de gran part de les
nostres cales també va implicar la pèrdua d'una gran quantitat
d'elements patrimonials de valor etnogràfic o històrico-artístic de
notable interès. Les noves construccions als nuclis urbans,
l'obertura de noves vies de circulació o l'ampliació de les
existents, la proliferació d'urbanitzacions a les zones costaneres
i també a l'interior han tengut un preu des del punt de vista del
patrimoni, un preu que cadascú valorarà com a més alt o més
baix segons el seu criteri.

La desaparició de múltiples elements ha representat un
empobriment del medi urbà i rural del nostre país. Cadascun
d'ells, bé individualment o com a conjunt, era un punt
d'informació viu i socialment present sobre la nostra societat
preturística. Amb la perspectiva conservacionista d'avui en
dia podem pensar que la continuïtat de la seva existència
hauria permès que ara poguéssim disposar d'uns espais més
densos en atractius culturals i paisatgístics. 

Però no és des d'una posició de nostàlgia des d'on hem
d'enyorar els béns patrimonials perduts, és des de la creença
que si els haguéssim sabut conservar ara tendríem el mateix
nivell de vida que tenim i a més a més un entorn d'una
major qualitat estètica i cultural, un entorn que tendria com
a un element de valor afegit els béns patrimonials d'una
societat rural ben genuïna que sobreviuria incrustada dins
una altra que ja és urbana i cosmopolita. Sembla evident que
l'interès d'aquest patrimoni, fins i tot a hores d'ara, tendria
també un evident valor turístic. Dels errors passats, però,
molt més que derivar-se'n laments, convé que se'n
desprenguin lliçons, i la pregunta seria la següent: aquests
darrers anys s'ha continuat la tendència de les darreres
dècades fent-se malbé més elements del nostre patrimoni
comú o, contràriament, hem començat a rectificar, tant
l'administració com els ciutadans? En definitiva, hem
continuat perdent alguna cosa cada vegada que el territori ha
estat objecte de transformacions o alteracions? 

Podria semblar que no, si ens deixàssim seduir per la
melodia agradable que aquests darrers temps sentim sonar:
turisme cultural, el medi ambient i el patrimoni històrico-
artístic com a recurs turístic, l'interès dels paisatges que
tenen elements que els donen una identitat genuïna,
desenvolupament sostenible... Si totes aquestes formoses
paraules fossin veritat, semblaria que ja havia arribat a la fi
el malson d'una societat balear que s'havia cregut que per
construir un futur de progrés material, a la força havia de
fer-ho sobre les runes del passat. Els fets dels darrers anys,
però, no permeten ser tan optimistes; ni la consciència
social està encara compromesa de manera general i suficient
en la defensa del patrimoni, ni tampoc l'administració fa tot
quant tendria el deure de fer. 

Concretem una mica més el tema: quina ha acostumat a
ser els darrers anys l'actitud de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori en relació als elements
patrimonials a l'hora d'afrontar la intervenció en carreteres?
Per les notícies que en tenim i que hem pogut documentar,
sembla ben clar que la norma habitual era que la redacció
dels projectes de construcció o reforma de carreteres es feia
sense tenir en compte l'existència de possibles elements de
valor històrico-artístic. La Comissió de Patrimoni no tenia
ocasió de poder intervenir perquè no acostumava a ser
informada amb antelació dels projectes; en tenia notícia a
través de la premsa, possiblement quan alguna entitat cívica
posava al descobert els problemes, i tot això succeïa en
departaments que eren d'un mateix govern, que tenien el
mateix color polític. 
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Els fets demostren que durant molt de temps, i encara que ja
estàs en vigor la Llei de Patrimoni i que en el si de la Conselleria
de Cultura hi hagués una ponència tècnica i una comissió de
patrimoni, els responsables de la Conselleria d'Obres Públiques
tenien una al•lèrgia absoluta al Servei de Patrimoni, en
menyspreaven el seu paper i, per això, n'ignoraven l'existència,
de la Comissió de Patrimoni. I no estic parlant per parlar. He
pogut documentar tot un seguit de casos concrets d'aquests
darrers anys que demostren que allò que habitualment succeïa
era que Patrimoni tan sols se n'assebentava per la premsa, dels
projectes d'obres públics, quan ja estaven redactats i eren a punt
de ser executats, evidentment. I quan Patrimoni, complint amb
els deures que li marquen les lleis, demanava a Obres Públiques
els projectes, únicament rebia respostes imprecises o dilatòries,
o una documentació que després resultava que no s'acabava
d'ajustar del tot a les solucions duites a terme. I aquesta
desconfiança i manca de coordinació -val a dir que gens
innocent- es donava entre dues administracions, ho repetesc, la
Conselleria d'Obres Públiques i la Comissió de Patrimoni, que
eren part d'un mateix govern.

Un cas puntual ens pot servir de perla d'aquest collar de
poques avinences: el Director General de Cultura del Govern
balear, amb data de 27 de novembre del 1991, va  demanar a la
COPOT que li transmetés el projecte de construcció de la via de
circumval•lació d'Alcúdia; dos mesos després la resposta de la
Conselleria va ser que no podien perquè encara el projecte estava
en fase de redacció. Idò bé, han hagut de passar quatre anys
perquè el projecte esmentat arribàs a Patrimoni, ara ja transferit
al Consell Insular de Mallorca, i si hi ha arribat és perquè des de
la Comissió Insular de Patrimoni Històrico-artístic aquest passat
mes de gener se n'havia reiterat la sol•licitud. Un retard de quatre
anys, només, i, evidentment, la carretera gairebé ja era acabada.

Un cas semblant va ser el de la carretera Andratx-Estellencs.
També el Director General de Cultura del Govern balear, que era
a la vegada el President de la Comissió de Patrimoni, va
sol•licitar a la Conselleria d'Obres Públiques el projecte
d'agençament que s'hi volia executar. Idò bé, dos anys després
encara no l'havien rebut. L'any 1991 -un altre cas- el President de
la Comissió de Patrimoni va sol•licitar també el projecte de la
carretera de Valldemossa, que podia posar en perill la
conservació de l'anomenada sèquia de la vila; encara no hi ha
hagut resposta. Precisament poc abans de la transferència de les
competències en patrimoni als consells insulars, el setembre del
1994 en concret, el mateix President de la Comissió de Patrimoni
va remetre un llistat d'assumptes pendents a la Conselleria
d'Obres Públiques amb la voluntat de tractar-los conjuntament.
La reunió ni tan sols va arribar a ser convocada formalment.

Tots aquests antecedents defineixen a les clares quin ha
estat al llarg dels anys anteriors l'actitud de la Conselleria
d'Obres Públiques respecte dels elements patrimonials
afectats per les seves intervencions i respecte també de
l'entitat que havia de tenir cura de la seva preservació, una
actitud de menyspreu i de recel, així de senzill. Sempre ha
semblat que la tutela de les comissions de patrimoni era una
nosa que, fos com fos, s'havien de llevar de damunt. Amb
aquesta mentalitat i amb aquesta conducta no és d'estranyar,
lògicament, que a les Balears, també els darrers anys, en la
majoria dels casos fer carreteres o eixamplar-les hagi
implicat la desaparició o desvirtuació no justificada
d'elements patrimonials d'interès etnogràfic o històrico-
artístic de major o menor valor, evidentment. En qualsevol
cas, l'inventari de pèrdues no seria ni molt manco anecdòtic.

Dins aquest context, tot quan ha passat amb les obres de
la carretera Deià-Sóller en relació als elements patrimonials
dels seus voltants és coherent amb la lògica d'actuació
mantinguda els darrers anys pel Govern balear en la seva
política de carreteres. En tot el procés d'aquesta carretera hi
ha hagut la voluntat de prescindir o de minimitzar els
factors patrimonials. En un principi no s'hi va adjuntar
catàleg d'elements patrimonials. Tampoc no es va
incorporar ningú de la Comissió de Patrimoni a la Comissió
de Seguiment. Quan aquesta Comissió de Seguiment va
comptar amb un representant de la Comissió de Patrimoni
únicament es va reunir en tres ocasions. Evidentment això
ha donat com a resultat que el projecte i sobretot l'execució
d'aquest projecte en el primer tram de dos quilòmetres i mig
s'hagi fet, i així hi ha un cert consens social que ho admet,
contra el patrimoni.

Ara bé, en aquesta ocasió, com que els atropells han
estat propis d'una superproducció en cinemascope, hi ha
hagut reacció, i calenta, ha estat aquesta reacció. Les
característiques excepcionals dels paratges per on transcorre
la carretera i l'abundància d'elements patrimonials que
s'estan sacrificant, ha provocat un qüestionament
generalitzat del projecte del Govern, i molt més encara de
l'execució que n'han fet en el primer tram de dos
quilòmetres i mig. Fins i tot el mateix Govern balear ja se
n'ha adonat que havia fet matx. Després de molt de temps de
defensar el projecte i les obres amb prepotència, ara sembla
com si haguessin començat a perdre el remuc. Ja reconeixen
que les rectificacions seran necessàries. Tan sols els fa falta
tenir el coratge suficient per declarar en veu alta que no
l'encertaren i tot seguit rectificar, això sí, rectificar de bon
de veres.
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Per totes aquestes raons, és evident que es fa absolutament
necessari introduir una variació en la política de carreteres que
ha vingut practicant fins ara el Govern balear en relació als
elements patrimonials que queden afectats quan aquestes obres
d'eixamplement o de realització de noves carreteres són duites a
terme. Totes aquestes qüestions, evidentment, seran objecte
d'una moció i també em reserv tota una sèrie d'aportacions més
per a la contrarèplica que al final faré. Moltes gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Govern, té la paraula el
Conseller d'Ordenació del Territori, Sr. Reus.

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

Sr. President, senyores, senyors diputats. Sr. Diputat, primer
li vull dir que està vostè d'enhorabona, perquè té una estimació
al seu càrrec magnífica. Ha fet una defensa de les competències
de l'àrea de patrimoni que realment els seus funcionaris poden
estar molt contents.

Jo crec que vostè desconeix quin és procediment per a
tramitar una carretera, és a dir, que hi ha unes fases de declaració
per part del Govern d'utilitat pública. Unes fases d'informació
pública. Una avaluació d'impacte ambiental que passa per una
comissió. Hi ha processos i formes per poder endevinar realment
si hi ha un perjudici a un concepte tan ample com vostè defineix
que és patrimoni i el paisatge. 

Jo voldria distingir, potser, aquests paràmetres. Paisatge és un
concepte i potser patrimoni és un altre, no ho sé. Potser vostè ho
fa un tot sol. Pel que fa a paisatge he de dir que recentment hem
enquestat 140 entitats distintes, una enquesta que també ha
abordat molts de ciutadans, i per a la gent que circula per les
carreteres els impactes paisatgístics més importants amb
diferència, avui en dia, és el que fa referència a tanques
publicitàries. És l'impacte número u. El segon impacte visual
quant a paisatge per un senyor que va amb el seu vehicle per la
carretera, són les naus industrials aïllades. El tercer són les
pedreres. El quart són les línies elèctriques. No surt a l'enquesta,
amb deu camps, cap menció a allò que puguin ser elements
relatius a allò que vostè parla com a patrimoni, com puguin ser
marges, com puguin ser masses forestals, arbòries, etc., no ho sé.
El que li puc dir és que quan feim una carretera, evidentment,
tenim una base informativa important relativa al medi, tenim
sensibilitat suficient per saber realment un cost-benefici en
mesurar una actuació per preservar no un BIC, sinó una massa
arbòria, per preservar un entorn singular i així ho feim.

Voldria demanar, Srs. diputats, a veure si, per favor, han anat
ara darrerament a veure qualque dia la carretera que va
d'Esporles a Banyalbufar, o Estellencs-Banyalbufar. No ho sé,
perquè jo estic un poc sorprès. Hi ha debats constantment amb la
Deià-Sóller. No obstant feim en la Deià-Sóller el mateix que es
va fer ara fa un temps a Banyalbufar, a Estellencs i a Esporles-
Banyalbufar. I, sincerament, crec que el resultat és òptim perquè
no hi ha hagut aquest debat social, no hi ha hagut aquesta
crispació ambiental. No ho sé.

I es diuen moltes coses. Ara de sobte tots vostès han
après -tots vostès, no, hi ha gent que ho sabia, evidentment-
però molta gent a Mallorca ha après el que són les esquenes
d'ase i, mecachis en la mar, tothom en vol. Ara de sobte si no
posam esquenes d'ase és que és un desastre, i no obstant és
curiós que vostès han d'anar a fer una volta amb el cotxe i
anar des de Valldemossa a Deià, un paratge privilegiat on
ningú no discuteix i esquena d'ase n'hi ha poqueta. Vostès
vagin, per favor, també a Banyalbufar-Estellencs; estic
parlant d'uns trajectes, diguem, paisatgístics, que a Balears
tampoc no n'hi ha tants, perquè sortint d'aquí hem d'anar
quasi quasi a Menorca, hem d'anar potser a Maó-Fornells,
(...) Migjorn, hem d'anar potser a la part d'Artà, a la part, si
vostès volen de Santanyí... No tenim uns entorns
paisatgístics,  no hi ha tanta esquena d'ase.

També per altra banda vostès fan uns debats tremends
que ens assenyalen com a models enginyers del segle
passat, enginyers que varen fer obres per passar carros,
enginyers que no sabien el que era, no ho podien endevinar,
el que era passar cotxes de forma constant, vehicles pesats,
etc., etc. 

Ara aquí es qüestiona, hi ha molt de debat, es qüestiona
que avui en dia el formigó no faci falta i que hem d'anar a
paret seca tradicional. Una carretera de muntanya, si vostès
pugen, (...) sempre hi haurà a un costat un mur de contenció,
i per l'altra banda cap avall un mur de suport, fet com? vaja,
amb formigó, i per altra banda sempre hi haurà una mesura
de correcció pel que fa a impacte que serà un revestiment,
revestiment que es fa amb mesures de qualitat, les millors
possibles. 

Però hem de veure una cosa: el Govern balear, aquest
Parlament, quan aprova un pressupost gràcies a Déu que té
una sensibilitat per assignar partides de pressupost a temes
com puguin ser drogaaddicció, a temes com puguin ser
assistència a menors, etc., etc., perquè jo, si tengués tots els
doblers del món podria fer coses perfectes, superluxoses.
Saben vostès què val posar un metre lineal d'esquena d'ase?
Val exactament 25.000 pessetes, de 25.000 a 28.000
pessetes. Fer Deià-Sóller amb esquena d'ase és una inversió
de 125 milions de pessetes addicionals. Què és molt guapo?
D'acord que sí. Què costa mantenir el centre infantil de
Nazaret? Què costa el programa anual de drogaaddicció?
No ho sé, són unes comparances un poquet dures, però
m'han de creure, jo dia a dia he de fer un balanç en el sentit
que els recursos no basten.

Estam actuant, el Govern balear, amb mesures d'ordre,
sempre. Avui en dia, a la conselleria, feim una despesa
anual que ronda els 420 milions de pessetes, 100 obres
preventives quant a conservació d'ix elements, obres de
reposició de molts de marges que ni tan sols són nostres: hi
ha moltíssims de marges a carreteres, de paret seca antiga,
que vostès diuen que són meravellosos i jo també, perquè
els estim, que realment el seu propietari no està en
disposició de fer aquesta recuperació i, no obstant, com que
afecten el paisatge i la seguretat, el Govern balear entra a
reposar aquests elements patrimonials, com diu vostè.
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Quan actuam avui en dia en obra nova, evidentment empram
el formigó; jo voldria trobar un enginyer de camins a la
Conselleria que fos tan boig que firmàs un projecte assegurant el
que són mesures completes de garantia constructiva sense emprar
el formigó, com ara aquests supermoderns que volen cases sense
ferro perquè són més ecològiques. Jo a vegades no sé si som
ecològics o som cursis, no ho sé jo, qualque vegada ja. El que
voldria dir és que potser és culpa meva o culpa d'altra gent, no ho
sé, que ens falta aproximar-nos tots al problema. 

Jo ara fa una quinzena, un grup d'amics meus, gent que té una
gran sensibilitat pel paisatges, pel medi ambient com jo mateix,
em qüestionaven la Deià-Sóller. Aquell dia vàrem tenim el
reflex, vàrem tenir temps d'agafar un cotxe i anar a veure-la. I
m'han de creure, que gent que no tenc perquè pensar que siguin
d'esquerres o dretes, gent independent per complet que tenen
estima a allò que és nostre varen dir: Tomeu, aquí evidentment
s'ha de fer alguna cosa, però ho heu de fer bé. Només deman -i
sempre ho dic així- que anam avui a veure l'obra Deià-Sóller, és
impossible comprendre el final d'aquesta obra. Un qualsevol que
la veu no es pot fer idea mai de quin serà el final. Només faig
una lectura; vagin per favor vostès un dia qualsevol, no sé, vagin
a veure Esporles-Banyalbufar, Estellencs-Banyalbufar, que és el
darrer que hem fet amb aquesta tipologia constructiva, que són
obres d'artesania, obres que realment hi ha un projecte global
però es prenen mesures d'ordre damunt l'obra, a la vista d'una
circumstància que realment pugui apreciar. És un tema que
vostès, evidentment, han de dir: idò mira, Tomeu, el projecte
hauria de ser més realista, en principi. És impossible, això no
funciona així, són tipologies constructives que impliquen gestió
d'obra a pie de tajo, com se'n diu. 

Amb la Deià-Sóller hem tengut una desgràcia, una desgràcia
enorme: vàrem adjudicar, com sempre adjudicàvem, a l'oferta
més baixa, a una empresa que estava classificada, on realment
nosaltres intuíem que aquest preu era insuficient, però no obstant
mai no havien romput, fins fa ara dos anys -un any i mig,
perdonin- els criteris d'adjudicar subhastes a la més baixa.
Aquesta empresa va suspendre pagaments, no per culpa de
l'administració, sinó per culpa de deutors d'aquesta empresa que
no varen cobrir els seus pagaments. A partir d'aquí hi ha hagut un
gran problema, un problema que ha acabat com ha acabat.
L'obra, aquest moment, no els puc dir a vostès: vostès em
creguin que aquesta obra acabarà bé; feim l'esforç perquè acabi
bé, però a mi quan em demanen que siguem tan esplèndids al
nivell d'obra, jo sempre ho dic: què he de deixar de fer jo o el
Govern per donar uns acabats tan perfectes? idò jo he de saber
que ho he de fer bé, amb una mesura d'ordre. I, per favor, vostès
ho pensin, sempre a la balança hem de posar un element positiu
com puguin ser les esquenes d'ase, que ningú coneixia i avui en
dia és un bé consagrat, respecte d'altres paràmetres. 

Jo amb aquests doblers, per exemple, podria entregar, en
aquest moment, de l'ordre d'uns 24 o 25 habitatges socials
de franc. Està bé també, ho comprenguin i, per altra banda,
sincerament, hi ha una tabulació de BIC, hi ha una
informació constant entre administracions, a mi em sap molt
de greu que aquesta comunicació que hi ha d'haver entre les
comissions de patrimoni històrico-artístic i el Govern balear
no hagin funcionat. Em vull brindar a això. No obstant crec
que tenim un inventari de béns i que respectam per complet,
quan feim els projectes, aquests elements.

I també em creguin una cosa, ho he de dir ben clar, jo he
tocat amb les mans una inflació enorme a Balears de BIC.
Avui en dia em fa l'efecte que hem de fer una menció tot
respecte del que és un BIC, perquè caiem en un error de
base que qualsevol coseta, qualsevol coseta és un BIC i, a
partir d'aquí, arribes a perdre la concepció, arribes a deixar
de donar el valor que ha de tenir un BIC a molts d'elements.
Dit això, només recordar que jo vull ser almanco tan
estimador d'això com vostè, almanco, més no, almanco. Si
qualque vegada hi ha fallades o errors, això es dóna sempre
que un fa feina i, per altra banda, han de comprendre vostès
que arribar a segons quins nivells d'acabat són temes que es
poden fer, sempre que actuem d'una forma prioritària en
aquesta política, però polítiques pens que n'hi ha d'altres tan
importants com aquesta, perquè a part d'ambientalistes i
paisatgístics, hem de cobrir també demandes de primer
ordre com puguin ser infància i d'altres. 

Només dir això i saber que és un tema perdut perquè
vostès ho tenen molt clar, això ho empren constantment
com a una arma de batalla. Ara fa una setmana aquí hi va
haver un debat. Un diputat nostre ja n'està avorrit, perquè
realment és una constant i, mirin, la política és això: parlar
a vegades dels mitjans i expressar unes idees amb un
convenciment molt determinat. Qualsevol persona amb
coneixement de causa i amb bona voluntat no faria
afirmacions tan clares com es fan en aquesta casa. Dit això
res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Grups que vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, no hi ha dubte que seran moltes les vegades que
haurem de discutir en aquesta cambra qüestions
relacionades amb la política de transports. El model del
nostre Govern no és, òbviament, el mateix que defensam Els
Verds des de l'òptica de l'aposta per a la vertadera
sostenibilitat. 
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Avui, però, ens toca parlar d'un aspecte parcial ben
interessant: el de la destrucció d'elements del patrimonis cultural
que suposa sovint la construcció de noves vies de transport.
Sembla ser que la sensibilitat dels nostres governants no canvia
a la mateixa velocitat amb que canvia el seu discurs. En el cas de
la relació entre construcció de carreteres i respecte cap al medi
ambient en tenim exemples ben clars i ben actuals. La carretera
de circumval•lació a Alcúdia està suposant la destrucció d'una
valuosa zona humida. Aquesta qüestió ja ha estat denunciada i
sembla que no hi ha voluntat política per intervenir. 

Una cosa semblant succeeix amb el patrimoni arquitectònic.
Darrerament hem tengut una sèrie d'exemples: en primer lloc el
cas de la reforma de la carretera Deià-Sóller que, a més d'un gran
impacte paisatgístic, suposa la desaparició de molts d'elements
de cultura tradicional que mereixerien tot l'esforç de conservació
com són els antics marges de construcció artesanal. En segon
lloc existeix el projecte de desdoblar fins al Campus la carretera
de Palma a Valldemossa, projecte que suposaria la destrucció de
la Sèquia de la Vila, conducció d'aigua d'origen medieval. En un
altre ordre de coses, recordem la intenció de l'Ajuntament de
Palma, del mateix color polític que el Govern, d'esbucar els
antics edificis de l'estació del ferrocarril. Podríem adduir altres
exemples, però amb aquests ja n'hi ha prou perquè es faci ben
palesa la necessitat de canviar la línia d'actuació. 

Pensam que seria molt incorrecte dir que els exemples
esmentats no tenen el valor suficient per merèixer una
conservació que suposaria alterar les previsions en matèria de
construcció d'obres públiques. Els béns d'interès cultural no són
només els quatre o cinc grans monuments que criden l'atenció
dels turistes. Tot allò que és un rastre del passat, com són els
pocs exemples d'arquitectura industrial d'abans d'aquest segle o
les poques restes de conduccions d'aigua medieval o tot allò que
és mostra de la nostra riquíssima cultura popular com són els
marges ha de ser conservat.

Els responsables polítics tenen l'obligació de satisfer les
nostres necessitats de transport, igual que les d'aigua o les
d'energia, respectant el patrimoni natural i el patrimoni cultural.
La destrucció és sempre irreversible, i moltes vegades el temps
ens fa veure com a greus errors irreparables el que en un moment
determinat semblaven pèrdues de poca importància, necessàries
per a determinats projectes. Avui ningú no enderrocaria les
murades de Palma. Hem d'evitar haver-nos de penedir demà de
les insensibilitats d'avui. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per expressar
que Esquerra Unida comparteix la preocupació i l'orientació
política que hi ha darrere la intervenció del Sr. Damià Pons
i de la interpel•lació que avui ha presentat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. 

Nosaltres pensam que dins les Illes Balears,
afortunadament, hi ha vies de comunicació que són no
només vies de comunicació, sinó també importants miradors
del paisatge rural i natural balear, que la seva conservació
té un interès, entre altres coses, al marge del cultural, té un
interès també turístic, fins i tot, i que la seva preservació és
un aspecte més, probablement no el més fonamental, però
sí un aspecte més d'allò que podríem dir una concepció de
desenvolupament sostenible de la nostra comunitat. 

Esquerra Unida participa de la preocupació que aquí s'ha
expressat per part d'altres diputats que han parlat sobre
determinades obres que s'han fet o es planegen fer a
determinades carreteres d'aquestes característiques com és
la de Maó-Fornells o la de Deià-Sóller. Sobre la carretera de
Deià a Sóller és evident que hi ha hagut una rectificació per
part del Govern, però jo vull dir al Sr. Reus que la desgràcia
no ha estat només el fet d'adjudicar l'obra a una empresa
com Bayopsa que després ha fet suspensió de pagaments,
primer perquè no és una desgràcia, és un acte conscient per
part del Govern, malgrat que, lògicament, aquesta empresa
no era adequada pel tipus de projecte que va presentar, la
baixa temerària que va presentar, però que comptava amb el
beneplàcit del Govern fins al punt que no només se li dóna
l'adjudicació sinó que fins i tot s'avala el projecte amb una
empresa participada amb doblers públics d'aquesta
comunitat.

Però la desgràcia no és aquesta. La desgràcia és que el
primer projecte de la carretera Deià-Sóller és un projecte
que tenia molt poc a veure amb tota aquesta filosofia
artesanal que avui ha expressat el Sr. Reus. Era un projecte,
el famós projecte dels viaductes, que va posar els pèls drets
a la immensa majoria dels ciutadans d'aquesta illes i, a partir
d'aquí començam a parlar de la carretera Deià-Sóller, a
partir d'aquí es fan una sèrie de coses, hi ha una sèrie de
rectificacions, hi ha totes les vicissituds amb l'empresa
adjudicatària, però aquí hi ha el mal. La desgràcia ve d'una
concepció inicial absolutament equivocada i que no té res a
veure amb aquesta, insistesc, filosofia artesanal que ara,
afortunadament per sempre i esper que d'una manera
sincera, sembla ser que fa seva el Sr. Reus.
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Vull dir també que la nostra preocupació i la nostra
identificació amb aquests plantejaments ens ha duit, el dia 11
d'aquest mes, a presentar una Proposició no de Llei ja amb un
esperit absolutament constructiu que esper pugui ser debatuda
aviat en aquesta cambra, on demanam la presentació per part del
Govern d'una llei de carreteres paisatgístiques de Balears per part
del Govern que, precisament, permeti adoptar mesures en concret
i positives de cara a la preservació d'això que ara mateix, enmig
d'aquest debat d'aquesta interpel•lació, tots sembla que tenim clar
que volem preservar. Llavors el Sr. Reus ens ha fet un mig
catàleg de carreteres paisatgístiques, és a dir, no n'hi ha tantes
com sembla, n'hi ha per aquí, per allà...; bé, facem el catàleg
d'aquestes carreteres i abordem quines serien les mesures de
preservació necessàries on, des del punt de vista d'Esquerra
Unida, lògicament, hauria de ser absolutament prioritària la
seguretat de la gent que utilitza aquestes vies de comunicació,
lògicament, i, immediatament després, el respecte al paisatge i
als elements patrimonials de la mateixa carretera o dels voltants
de la carretera llevant, per tant, o relegant a un quart nivell, a
bastant distància, qualsevol dels altres paràmetres que potser en
altres tipus de carretera tenen més importància.

Per tant, insistesc, esperam amb atenció les mocions que es
puguin derivar d'aquesta interpel•lació i, així mateix, reiter la
nostra identificació amb l'esperit que l'anima. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr.President, Senyores diputades, senyors diputats. El Sr.
Pons del PSM ho té una mica difícil perquè la cultura dins
aquesta casa ha estat històricament poc estimada; contràriament,
el tema de les carreteres ha estat una filla predilecta de l'ex-Molt
Honorable. La cultura fa oi; mai, mai varen dir les carreteres, les
obres públiques fan oi, no. 

Això, per tant, recordant una expressió que vaig emprar dins
aquest Parlament i que algú no va sentir perquè encara no era
diputat o conseller, la repetiré: quan hi ha hagut conflictes, i n'hi
ha hagut molts, molts, entre el tema d'obres públiques i el tema
de patrimoni, com deim en bon mallorquí no hi ha hagut brega;
no hi ha hagut brega perquè els de patrimoni -els anteriors, no el
Sr. Pons, evidentment- no s'han presentat, no han existit, i que,
per tant, hi ha hagut una política amb un cert aire de brutalitat i
cutreria que se n'han duit per davant tot el que s'ha posat per
davant. S'ha negat a excavar. Van a fer una autopista o una
carretera nova, no, fora excavacions. Llavors, alerta! per devers
Manacor dins una finqueta hi podria haver tres trossos de
ceràmica, i han armat cual Pelayo en Covadonga amb aquest tema
perquè darrerament s'han tornat ecologistes, a certs llocs, però els
mateixos que aixecaven la veu per devers Manacor amb motiu
que estava a 400 metres d'una basílica paleocristiana, no han
modificat l'acord de fer prèviament excavacions si hem de
continuar, per exemple, l'autopista d'Inca, que s'ha de continuar
almenys fins a Son Fuster.

Per tant, ho té, Sr. Pons, realment molt difícil. I ho té difícil
jo li diré per què. Perquè aquí no es governa, aquí es va a
una política de poder. Interessa sobretot, observi per allà el
galliner popular, a veure qui se'n durà el gat a l'aigua. Les
converses que hi ha no són del que vostè parla, són del que
els interessa, a veure qui comandarà per aquella part de la
dreta.

I dins una política de poder patrimoni no existeix.
Existeixen les carreteres per Obres Públiques? Home!
existeixen perquè, ha mirat el pressupost que té Obres
Públiques, pel 1996? Jo li recordaré: 9.500 milions, quasi un
17% de tot el pressupost de la Comunitat autònoma. Però no
només és el desequilibri pressupostari. És que a la cultura li
han pegat puntada de peu i l'han enviada mal dotada als
consells a fi de que acabi d'asfixiar-se i de fracassar. Això
és el que s'ha fet. Això és molt simptomàtic i, per tant, fer
carreteres que tenguin en compte si hi ha un marge, si hi ha
uns paretons amb unes formes determinades, si hi ha un
pontarró, si hi ha unes evacuacions d'aigües, si hi ha un pont
antic, tot això no interessa. Exemples en podríem treure a
balquena. Un dels darrers exemples de cutreria és el cas del
pont Trencat de l'enllaç d'Alaró amb l'autopista d'Inca.
Claríssim. Com es pot posar un pont històric davall un
enllaç? En fi, jo m'he passejat per Europa i aquestes
innovacions, aquests avantguardismes enginyerils no els he
vist, evidentment, enlloc.

Hi ha una cosa clara: allà on hi ha hagut els gran
escàndols ha estat dins les carreteres, no a dins cultura,
perquè a cultura s'hi destinaven pocs duros i hi havia poc a
arreplegar. Recordem ponts que han caigut i fins i tot un
túnel que se n'ha duit per davant tot un president de la
Comunitat Autònoma. Per tant, el falcó de les obres
públiques, de les carreteres, que era el Sr. Sáinz,
evidentment es menjava a la primera volada, a la primera
grapada la cadernera que aleshores era la Sra. Munar; no hi
havia, com he dit, brega.

Vostè crec que fa un plantejament, Sr. Pons, que
canviem, que hi hagi un respecte, que Patrimoni intervengui
abans que els desastres es produeixin. Li garantesc que
fracassarà rotundament, perquè les coses per aquí han
canviat només en part, però substancialment continuen
igual. Faran excavacions o prospeccions arqueològiques
abans de fer prolongacions d'autovies, noves autovies o
noves carreteres? Em sembla que no he sentit cap
compromís. Res de res. Seran respectuosos amb els valors
de les mateixes carreteres? perquè no es tracta només del
que les enrevolta, sinó que hi ha carreteres -la més
emblemàtica, vies de comunicació, en aquest cas, seria la
històrica, probablement anterior fins i tot a l'època romana,
del Barranc de Biniaraix. Faran aquestes actuacions? jo estic
absolutament convençut que no.
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I se li ha retret que vostè parlàs que en el passat hi havia uns
enginyers que eren més sensibles. Li he de donar totalment la
raó. M'he permès fer una mínima nòmina i, francament, em fa
autèntiques rialles, per no dir una altra cosa més forta, comparar
els responsables actuals de dins la Conselleria en matèria de
carreteres amb els noms que tenc aquí: el Sr. Vicenç Mut, el Sr.
Martín Gil de Gainza, l'autor de la carretera de Lluc i enginyer
que tenia, l'any 1737 quan va morir una de les biblioteques més
grans de Mallorca -els enginyers eren persones de cultura, en
aquell temps; el Sr. Emili Pou i Bonet, de l'Acadèmia de San
Fernando i fundador del Foment de la Pintura i l'Escultura;
Eusebi Estada Sureda, també de l'Acadèmia de San Fernando;
Bernat Calvet i Girona, un eivissenc; Miquel Forteza Pinya,
l'hem conegut: poeta, traductor, assagista i enginyer; Antoni
Parietti Coll, també l'hem conegut: promotor cultural a part
d'enginyer, fundador del Cercle de Belles Arts, de l'Orquestra
Simfònica, etc.

S'imaginen ara un d'aquests personatges que roden per dins
la Conselleria creant orquestres simfòniques, cercles de belles
arts, foments de pintura i escultura? S'imaginen fundant entitats
com ara ARCA, quan són els seus enemics mortals, que els han
de denunciar públicament, han de publicar llibres, han de fer tota
una moguda immensa perquè una simple carretera respecti els
mateixos valor que té com a via de comunicació o respecti els
que té al costat, sinó com a via pròpia? I, per tant, creim que tots
els elements negatius, avui, no en el passat, s'associen amb el
tema d'actuacions dins la Conselleria, de cap manera se'ls vincula
a un respecte a la cultura.

Corrupció com al túnel de Sóller i altres han estat dins la
Conselleria. Destrucció de paisatge. Tema de la carretera Deià i
Sóller, dins la Conselleria. La cutreria, no tenc altra paraula. El
tema del pont Trencat aquest, és evident. Negació a respectar o
descobrir les restes que senzillament es puguin descriure, no es
que es puguin respectar perquè l'obra s'ha de fer, negació a tirar
endavant amb prospeccions i excavacions prèvies a tot això.

I, finalment -acab, Sr. President- crec que no es pot dir que
les qüestions que interessen a Mallorca siguin, senzillament, els
impactes visuals, etc., etc. Això, evidentment, hi és, però, com
pot preocupar a un mallorquí uns elements patrimonials que ja
han estat destruïts, que una nova carretera o una ampliació o una
modificació els ha arrasat, perquè els mallorquins, recordin bé,
reclamen xarxes i itineraris per a bicicletes, recorreguts per
senderisme, etc., etc., en definitiva, la utilització de vies del
nostre territori que siguin respectuoses, que no tenguin un gran
impacte ambiental i que ells les volen gaudir. Jo crec que amb
això, Sr. Pons, és una iniciativa positiva perquè treu, posa
damunt la taula una situació realment alarmant, que aquesta
situació ha de canviar, però em sembla que mentre no es canviï
la majoria d'aquest Parlament ho tenim, els que estimam la
cultura, realment molt difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. José
Maria González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, simplemente quiero decir que
suscribimos completamente las palabras del Conseller en
esta interpelación. No encontramos que haya que añadir
nada más. Pasamos por completo, por supuesto, de la
literatura que se ha desgranado en esta tribuna y que, desde
luego, no se corresponde en absoluto ni con la realidad ni
con la funcionalidad de las cosa y simplemente quiero decir
que esperamos con verdadera atención la moción, supongo
que de carácter arqueológico que nos presente la oposición
en las próximas semanas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari proposant, Sr. Pons té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. diputats, és evident
que el Sr. González com a portaveu del Partit Popular ha
recuperat el seus bons moments dels inicis en què es va
parlar, en aquesta cambra i al Consell Insular, de la carretera
Deià-Sóller. Em felicit perquè crec que veure'l en forma és
un motiu de satisfacció per a la resta dels parlamentaris

En relació a la intervenció del Conseller, jo diria que la
intervenció del Conseller Sr. Reus, jo crec que ell ha parlat
en la línia de les actuacions de la Conselleria dels darrers
anys. Crec que no ha estat capaç, supòs que no ha volgut
esser-ho, de plantejar-se en cap moment si tot aquell enfilall
d'informacions concretes que no consistien en defensar les
competències d'uns suposats funcionaris, sinó que consistien
en defensar allò que diu la llei, que Patrimoni té alguna cosa
a dir sobre les carreteres que puguin afectar els béns
patrimonials, el Sr. Reus no ha volgut revisar amb un cert,
jo diria, esperit autocrític, cap de les actuacions que ha
tengut el Govern sobre el binomi patrimoni-carreteres
aquests darrers anys.
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Repetesc, vostè ha parlat en la línia de les actuacions de la
Conselleria dels darrers anys i no ha recordat gens ni mica que,
fa tan sols tres o quatre dies, el seu Govern i vostè i el seu
President varen presentar una cosa que s'anomenen hipòtesis de
model territorial de Balears. Recentment el Govern balear ha
presentat el seu document-hipòtesi de model territorial de
Balears; tots ens n'hem pogut informar sobradament a través de
la premsa. I en aquestes hipòtesis s'hi considera que els elements
patrimonials de caràcter etnogràfic ara existents han de ser
objecte de preservació i protecció. Bones intencions, que si es
duen a terme -li puc ben assegurar- mereixeran la nostra
felicitació. Estaria bé, però, que no esperassin l'entrada en vigor
d'aquest nou model territorial per començar a tenir ja ara cura del
patrimoni històrico-artístic. La carretera Deià-Sóller els ofereix
una magnífica possibilitat per poder fer-ho. Ara ja poden
demostrar amb fets que realment volen fer allò que a les seves
hipòtesis presenten com a convenient. Si rectifiquen, perquè
acabin reconeixent que així ho exigeix la bona salut del
patrimoni que hi ha als voltants de l'esmentada carretera, serà
quan donaran credibilitat a les idees i a les intencions que en
matèria de patrimoni expressen a les hipòtesis.

A les hipòtesis esmentades es parla de tot això: de la
dinamització i regeneració econòmica del territori a través, entre
d'altres coses, de la protecció, restauració i divulgació del
patrimoni cultural, i també parlen d'aquest patrimoni cultural
com d'un actiu bàsic del model territorial. I encara més,
insisteixen a presentar propostes de conservació de patrimoni
integral i de creació d'una xarxa de parcs etnogràfics. És evident
que si el Govern vol esser mínimament coherent, entre els seus
propòsits i les seves realitzacions no hi pot haver discrepàncies.
No és de rebut que a la vegada que té previst en un futur
immediat crear una xarxa de parcs etnogràfics pugui permetre
que es facin malbé i de manera irreversible una bona part dels
elements que en formarien part, d'aquests parcs etnogràfics. Quin
sentit tendria crear una xarxa d'aquesta classe de parcs en el Pla
de Mallorca, per exemple, i desmuntar i eliminar la que ara
mateix en gran part ja existeix a la Serra de Tramuntana?
Coherència, només la coherència donarà credibilitat a les
intencions, prou atractives, que el Govern ha presentat aquests
dies passats.

 I l'exercici de la coherència ja és ben hora que comenci. És
urgent que el Govern balear accepti que la política de carreteres
no es pot desplegar donant l'esquena als elements patrimonials
ni tampoc als serveis que les administracions insulars, en aquests
moments, tenen establerts perquè vetllin per la protecció i
conservació del patrimoni. És hora de rectificacions, i una bona
mostra que n'hi ha la voluntat seria si el Govern comencés a
actuar en sintonia amb els propòsits que s'han manifestat a les
esmentades hipòtesis, i com que les rectificacions han de
començar a qualque lloc, a qualque lloc concret, no dubtin que
la carretera Deià-Sóller és la que més ho reclama en aquest
sentit, i en tot el sentit global de la relació d'aquest binomi
carreteres-patrimoni que jo he intentat plantejar anirà a la moció
que pròximament presentarem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyores, senyors diputats, aquests debats
em tenen un poc avorrit, sincerament. Jo confiava tenir un
debat parlant de paràmetres tècnics en construcció de
carreteres, en tipologia de muntanya, en tipologia (...), però
és un debat, no sé, amb un perfil antic, un perfil que potser,
Sr. Pons, vostè ara en partir cap a Campanet agafarà per
Alaró i Lloseta i arribarà per darrere; en arribar encendrà
una espelma i tocarà el guitarró, no ho sé. Em creguin que
arribam a un punt que entre lo cutre -aquí s'ha dit- i lo cursi
hi ha d'haver un punt d'equilibri, per l'amor de Déu. 

Nosaltres intentam fer de les Illes un model, un model
d'equilibris, però el que és important és discutir els temes
amb coneixement de causa. Jo d'història en sé molt poca,
però tenc un equip d'enginyers magnífic, que actuen sempre
amb criteris de màxim equilibri entre el que són els
beneficis viaris i beneficis ambientals. No tenc cap dubte
d'això. Sempre ho hem fet el millor possible i sempre
mesuram el que és posar uns doblers per fer una cosa luxosa
en (...) viari o cobrir una altra demanda. Per favor,
comprenguin que no hi ha recursos abastament per fer-ho
tot perfecte. 

Que jo sàpiga no hem fet res mai que hagi estat un
atemptat ecològic, ambiental o patrimonial. L'altre dia a
primera pàgina del diari: el Govern balear arrasa l'Albufera
d'Alcúdia. No sé quants de metres i no sé quants de pins. Al
final són 1500 metres quadrats de 14 milions que n'hi ha,
allà, i són 45 pins. I això és un drama! No ho sé, jo crec que
hi hauria d'haver un poquet de coneixement i jo ho repetesc:
gràcies, potser, a grups com vostès, a grups ecologistes
radicals, avui en dia, arribant a final del segle tots nosaltres
parlam d'ecologia i ho dic ben clar, no comencem a perdre
de vista que aquesta bel•ligerància constant -el respecte al
paisatge ho és tot, etc.- ens pot conduir a un absurd, a tornar
enrere. Nosaltres volem aconseguir unes illes competitives
quant a paisatge i medi ambient.

En temes arqueològics jo sempre respectaré el que
diguin els tècnics i ho manifest: a la Conselleria d'Obres
Públiques hi ha uns equips que tenen un rodatge de fa molts
d'anys, que tenen experiència suficient, coneixement i
estimació al que és nostre i que jo no sé si realment
participen amb ens culturals o no, però és gent formada i
qualificada i no puc admetre que es consideri que vells
temps, obres de l'any 1700 i busques o enginyers de l'any
1800 estiguin en condicions de comparar-se amb aquests
senyors. Ha canviat la tècnica i les demandes. Carreteres de
someres, avui en dia, no són comparables amb demandes
viàries importants. I jo ho manifest: les hipòtesis és un
consens, però el consens és cap a un punt intermedi, no cap
aquí o cap allà, un punt d'encontre entre lo cutre i allò que
és cursi. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4097/95, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a regulació de les
activitats dels vehicles tot terreny en els espais naturals de les
Illes Balears.

Passa, al següent punt de l'ordre del dia que fa referència a les
proposicions no de llei, i veurem la Proposició no de llei 4097/95
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a regulació de
les activitats dels vehicles tot terreny en els espais naturals de les
Illes Balears. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. 

Jo ja no sé si m'he de posar la cuirassa, perquè a la primera
rèplica segurament ens tornaran enviar una andanada de
qualificatius com a cursi i ecologista radical per defensar un
tema relacionat amb el medi ambient. Jo com a ecologista radical
no m'hi he definit mai, i molt manco a partir d'ara. Els únics que
he sentit definir-se com a ecologistes radicals precisament ha
estat l'equip de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, que quan entraren es presentaren com a ecologistes
radicals. Deuen ser, aquesta ideologia es deu haver plasmat en
aquell document tan cursi que el Sr. Pons feia esment fa un
moment, que parla de desenvolupament sostenible i d'altres
cursileries semblants. 

Som aquí, però, per parlar de l'activitat de vehicles tot terreny
dins espais naturals. No sé si en deuen parlar, les hipòtesis,
d'aquest tema, però, en definitiva, en el nostre grup ens preocupa
bastant. Ens preocupa tant que ja l'any 1990 vàrem dur aquest
tema al Parlament, per desgràcia amb un resultat no massa
satisfactori. Aquests darrers temps, però, el problema s'ha anat
agreujant. Insistírem, pens que era l'any 1992, presentant ja una
proposició no de llei molt semblant a aquesta. Naturalment va ser
derrotada, amb aquesta mostra d'equilibri entre la cutreria i la
cursileria, es va considerar que no era necessari regular l'activitat
dels vehicles tot terreny i, bé, així estam.

Quina és la situació? L'any 1992 denunciàvem que a
determinades zones protegides per la Llei d'Espais naturals,
qualificades com ANEI, concretament fèiem referència a les
dunes de la Mesquida a Capdepera, s'hi estaven desenvolupant
unes activitats anomenades esportives, que podien ser ral•lis,
motocròs i similars. No només això, sinó que aquestes activitats
ja tenien una explotació comercial. S'estaven i s'estan organitzant
excursions amb vehicles tot terreny, normalment en àrees de gran
valor natural i paisatgístic. Els parlàvem en aquell temps de Cala
Torta, d'Albarca, de Cala Agulla, de Sa Mesquida, excursions
anunciades amb profusió de publicitat a revistes, que esdevenien
autèntics combois, en algun cas de 50 vehicles, per dins zones
dunars. No cal dir els efectes que provocaven. Record que l'any
1992 fins i tot vàrem dur fotografies que demostraven l'erosió
d'aquelles dunes, l'obertura de nous vials, de nous camins, la
destrucció de vegetació, de plantes endèmiques, en molts de
casos.

Avui, per desgràcia, quatre anys més tard, aquestes pràctiques
s'han estès a altres zones de Mallorca -ens imaginam que
també de les altres illes- concretament dins uns espais
naturals encara, si fos possible, més emblemàtics, com són
els de la Serra de Tramuntana. De bell nou, excursions
organitzades en pla comercial per agències de viatges,
tenen, no només per aquelles zones de Capdepera sinó per
la Serra de Tramuntana, tenen els espais allà on es
promouen principalment. No només, però, hem de fer
referència a les activitats comercials, a aquestes excursions
organitzades amb finalitat econòmica. Podríem parlar avui
en dia, també, de motocròs, de molts de joves que utilitzen
la muntanya per fer aquesta activitat de motocròs; no és tan
important, però també es coneix com a mountain-bike o la
bicicleta de muntanya i també, a nivell particular, molts
d'automobilistes que utilitzen vehicles tot terreny per anar
a la muntanya. 

Dèiem que normalment aquestes activitats tenen lloc
dins àrees protegides i ens sembla que es contradiu l'article
3 de la Llei d'espais naturals, que estableix que aquests
espais no podran ser dedicats a usos que impliquin
transformació del seu destí o naturalesa, ni aquells que
lesionin els seus valors ecològics o paisatgístics. Són
dolentes, aquestes activitats? Evidentment, per elles
mateixes no. Però si no es regulen i es delimiten en unes
àrees adequades per a tals fins es converteixen en activitats
nocives. No és dolent que els ciutadans gaudeixin de la
natura sempre que amb aquest esbarjo no la facin malbé i,
evidentment, els espais naturals protegits no són els
adequats per aquestes pràctiques, ni tampoc aquelles àrees
que, encara que no tenguin la qualificació d'ANEI, pel seu
valor paisatgístic són més pròpies d'excursions a peu, de
caminades, que no d'activitats motoritzades. Segurament, si
vostès són afeccionats a l'excursionisme, en més d'una
ocasió s'hauran trobat amb algun motorista o amb algun
vehicle tot terreny per zones que no eren les més...

Es tracta, per tant, de regular aquest tipus d'activitat. No
demanam res nou. Altres comunitats autònomes ja ho tenen
regulat; per exemple, ja estava regulat l'any 1992,
concretament està regulat des de l'any 1989 mitjançant un
decret, a Catalunya, un decret de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el qual es regula la circulació
motoritzada per a la protecció del medi natural. Per
exemple, regula les competicions motociclistes com
motocròs, enduro o tot terreny, trial, regula també les
competicions automobilístiques com autocròs, ral•lis,
competicions de vehicles 4x4 i regula la circulació
motoritzada lliure, és a dir, per exemple la que faria
referència a recorreguts que hauran de transcórrer per
carreteres i pistes ja transitades; no s'autoritza, per exemple,
que vagin camp a través ni tampoc que es puguin practicar
competicions en llocs que no estiguin expressament
destinats per a aquest fi per la Federació catalana. En aquest
cas també intervenen els ajuntaments en els municipis allà
on s'estiguin desenvolupant aquestes competicions, que
també fins i tot entra en el detall de regular el tipus de
pneumàtics, els anomenats ecològics, quan aquestes
competicions transitin per determinats llocs. Altres
actuacions: per exemple, prohibeixen totalment la circulació
motoritzada lliure dins terreny forestal. Pensem també aquí
el problema dels incendis forestals. No vull dir aquí que
siguin ocasionats per activitats motociclistes, però també és
un perill que en ple estiu motociclistes transitin per espais
forestals. 
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És a dir, en definitiva, que aquesta regulació que ja existeix
a altres comunitats autònomes, demanam que també s'estengui
a les Illes Balears. Aquí sovint es braveja que tenim el 40% dels
nostres espais protegits; el que cal és passar de la figura legal de
la protecció a la pràctica de la protecció, com deia quan
començava, fer que aquestes hipòtesis no només siguin una
cursileria sinó que es converteixin en una pràctica política.
Esperam tenim més sort que l'any 1990, esperam tenir més sort
que l'any 1992 i que l'any 1996, ja en la maduresa d'edat i davant
aquestes declaracions d'intencions que va presentar el Conseller
d'Obres Públiques l'altre dia, s'aprovi aquesta proposició no de
llei i, en definitiva, el Govern balear reguli aquest tipus
d'activitats. Es concreten en dues propostes: la primera, instar el
Govern balear a dictar, a aprovar un decret regulador de
l'activitat turística dels vehicles tot terreny i instar la Direcció
General de Medi Ambient a prendre mesures necessàries per tal
d'impedir i sancionar infraccions a la Llei d'Espais naturals
relatives a les activitats motoritzades en aquests espais. Moltes
gràcies, Sres. i Srs. diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, té en primer
lloc la paraula el representant del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, Senyores diputades, senyors diputats. Una de
les dificultats amb què ens trobam a l'hora d'articular polítiques
de protecció o restauració de l'entorn, és que hem de recórrer
massa sovint al legislador per demanar-li un articulat complet i
detallista per regular, sancionar, prohibir, etc., activitats o
actituds que entre el sentit comú i el sentit de la mesura s'haurien
d'impedir de manera natural. 

De moment els vint anys de política ambiental han posat en
marxa els dos mecanismes següents: posar preu a tot -l'exemple
més clàssic és el que diu que si pagues pots contaminar- i/o
desenvolupar una llei. Ens trobam un cop més davant la
necessitat de normativitzar per protegir el medi ambient, en
aquest cas les activitats dels vehicles tot terreny en els espais
naturals de les Illes Balears. Demanam al legislador expert que
trobi la manera de prohibir els abusos dels vehicles tot terreny
sense impedir que un particular circuli per dins la seva finca per
fer una determinada feina. No hi veig alternativa: o queda
prohibit per llei o per decret o sempre hi haurà inconscients i
conscients sense escrúpols que no ens respectaran el paisatge. 

Aquest cas de les excursions amb tot terrenys i els danys
ambientals que causen resulta particularment irritant, es
tracta d'una autèntica perversió de la idea d'anar d'excursió.
Ni contacte real amb la natura, ni caminar, ni trencar el
ritme de vida viari, sinó cotxe, acceleració, destrucció de la
natura i un ridícul segell d'aventura. La resposta del Govern
balear davant aquest problema hauria de comptar amb una
altra línia d'actuació a més de la redacció i aprovació d'un
decret. Em referesc a una campanya de sensibilització
pública, per una part de caràcter general i, per una altra,
adreçada concretament als ciutadans que disposen d'aquest
tipus de vehicles, especialment aquelles empreses de lloguer
de vehicles, sense oblidar els ambients turístics on sorgeixen
les iniciatives d'anar d'excursió amb vehicles tot terreny. 

Tengui per segur el Sr. Sampol que Els Verds votarem
en el seu moment la moció corresponent a aquesta
interpel•lació perquè pensam que d'aquesta manera
ajudarem a protegir una mica més els nostres espais
naturals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, però vull comunicar-li que
podrà votar favorablement avui mateix, ja que es tracta
d'una proposició no de llei. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem
favorablement i avui mateix aquesta proposició no de llei.
Ens sembla una proposició no de llei assenyada, prudent i
amb un objectiu jo crec que fàcilment compartidor per
tothom, que és la protecció dels espais naturals que tenguin
un especial interès o, fins i tot, que estiguin recollits com a
tals a la Llei d'espais naturals.

Són unes mesures les que es proposen, a part de tenir un
bon fi, que són cada cop més necessàries per les raons que
aquí s'han explicat, perquè quantitativament cada vegada es
donen més atemptats contra el paisatge i contra el medi
natural d'aquestes característiques, és a dir, és un problema
que s'està simplement posant de moda aquesta activitat i la
seva comercialització no és més que el reflex i l'expressió
d'aquesta moda, i perquè qualitativament no només
qualsevol expert, sinó qualsevol ciutadà conscient es pot
adonar del mal que aquests tipus d'activitats, aquests tipus
de vehicles, fan sobre els sistemes dunars, sobre els camins
i caminois de muntanya i sobre la pròpia vegetació.
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És per tant amb bon fi, és necessari i, jurídicament,
perfectament possible -aquí s'ha dit; hi ha disposicions
normatives a altres comunitats autònomes que així ho
contemplen, i si és possible en termes generals a les àrees
d'especial interès paisatgístic o natural, és fins i tot quasi un
imperatiu legal en el cas dels ANEI en el sentit que nosaltres
pensam que elaborar les disposicions normatives que permetin
un adequat compliment de l'esperit i de la llei i de la lletra de la
Llei d'Espais naturals és, insistesc, un imperatiu de caràcter
jurídic i no només un objectiu políticament lloable. 

Per totes aquestes raons, donarem des d'Esquerra Unida el
nostre suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIEGUEZ I SEGUI:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Sampol, su
proposición es de esas que, como se suele decir a veces, se
defiende por si misma, incluso le diría que llega a solemnizar lo
que es obvio, pero se lo diría si estuviéramos en otra comunidad
autónoma, si estuviéramos en otro parlamento. En este, en el
llamado gobierno ejemplo del PP, su proposición tiene poco
futuro. Ya lo ha tenido en el pasado cuando se ha presentado
otras veces, ya he tenido este fatal destino y ha sido rechazada.
Y es que ustedes no han tenido en cuenta que en este tipo de
proposiciones se crea una balanza, una balanza que en uno de sus
platillos tiene la adecuada conservación de las áreas naturales y
en el otro la rentabilidad económica de las empresas. 

No es la primera ni será la última vez que se plantee en esta
Cámara esta alternativa; lo vemos a menudo, incluso esta misma
tarde lo hemos oído comentar varias veces. ¿Qué creen que va a
pesar más? El Sr. Sampol ya ha explicado con acierto los
motivos que justifican la aprobación de la propuesta debatida y
los representantes de otros grupos también han explicado por qué
es conveniente y por qué significa ayudar a respetar mejor la
naturaleza adoptar una proposición de ley como la que se
propone. Incluso hemos oído esta tarde, por parte del Conseller
de Obras Públicas, que también son ecologistas, y lo hemos visto
en la prensa. Todo el mundo está de acuerdo. En eso hay una
coincidencia total. El problema es ¿a qué precio? ¿a qué precio
todo el mundo está de acuerdo? porque para unos es el precio del
mantenimiento del medio ambiente en sus condiciones naturales,
que es alto, y para otros es bajo.

Pues bien, vamos a ver cuál es el precio, qué es lo que
hay en el otro lado de la balanza. Hemos dicho que es la
rentabilidad de determinadas empresas. Tenemos una
dualidad espacios protegidos, empresas protegidas. Si
quiere, Sr. Sampol, que su proposición se apruebe, tendría
que haber explicado a los señores del Grupo Parlamentario
Popular que, a veces, por ganar dinero a corto plazo se
fastidia el negocio a largo, que si arruinan completamente
lo que nos queda, pronto no quedará nada que justifique
abrir un hotel, a no ser que sea para hacer arqueología
turística y explicar a los visitantes que antes del período
solernario hubo una playa virgen en tal zona.
Desgraciadamente veo difícil que el Grupo Parlamentario
Popular dé su apoyo a esta proposición. Y es que en nuestra
comunidad hay un todo terreno más peligroso que esos que
aplastan las dunas; es un todo terreno que, en lugar de tener
un motor de 100 caballos bajo el capó, tiene bajo ese mismo
capó un grupo parlamentario de 31 diputados. A principio
de esta legislatura ese todo terreno cambió de chófer. El
nuevo chófer, cuando se subió al coche, nos dijo, entre otras
cosas, que sería más respetuoso con el medio ambiente de
lo que había sido su antecesor, etc., etc., etc. Y mientras, ese
todo terreno ha ido devastando uno a uno alguno de los
espacios naturales, ha pedido permiso al Tribunal
Constitucional para acabar con Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, permiso o recurso de inconstitucionalidad, a fin
de cuentas servirá para lo mismo; hace una semana atropelló
el Camí de Cavalls de Menorca y hoy, probablemente, el
todo terreno parlamentario decidirá que sus colegas a motor
sigan solazándose por estas áreas naturales. Por eso se trata
de tener un determinado concepto de territorio y de
defenderlo. 

Hipótesis del modelo territorial de Baleares. Hipótesis.
Lo hemos visto recientemente publicado en prensa.
¿Hipótesis o hipocresía? Quizá haya habido una
equivocación en la desinencia. Tanto es así que nadie se lo
cree; nadie se lo cree y en el mismo periódico donde sale
publicado el famoso artículo sobre estas hipótesis o
hipocresía del modelo territorial de Baleares se nos dice:
"son muchos los que creen que, finalmente, los objetivos
marcados se verán sumamente recortados a causa de las
presiones que algunos sectores económicos ejercerán
durante los próximos meses". Lo ha debido escribir alguien
que viene a menudo por esta Cámara, sin duda. Existe la
duda fundamentada, seria, por la experiencia parlamentaria,
de que esas hipótesis acabarán, como ya hemos dicho, no en
unas hipótesis de ordenación del territorio sino en una cierta
hipocresía. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar si
realmente hay una nueva frontera. Vamos a ver si el chófer
de este todo terreno parlamentario, este todo terreno de 31
diputados sigue exactamente por la misma ruta que el
anterior, si va a seguir arrasando dunas, salinas, etc., o si va
a salirse de las áreas especialmente protegidas por la Ley de
Espacios naturales o si el coche se le va a ir de las manos.
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En definitiva la cuestión es: ¿el beneficio de unas empresas
justifica la destrucción de zonas protegidas? Hay una frase,
escrita por el Presidente Sr. Soler en este artículo al que he hecho
referencia, que dice: "hay que desterrar definitivamente el
fatalismo histórico que representa el avance económico ligado a
la destrucción de recursos naturales"; más o menos quiere decir:
las necesidades económicas no justifican la destrucción del
medio ambiente. Por ahí va la nueva frontera. Hoy vamos a ver,
dentro de unos momentos, si la nueva frontera es papel prensa o
diario de sesiones. En pocos minutos sabremos, Sr. Soler,
cuantos diputados están de acuerdo con usted y con la nueva
frontera. Serán los que voten a favor. Nada más, Sr. Presidente,
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Catalina Palau.

Deman a les senyores i als senyors diputats que, per favor,
guardin silenci.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
començar dient al Sr. Diéguez que a Eivissa tenim una expressió
que sembla que en aquest cas li està molt ben aplicada, que diu
que quan un està una mica perdut i no sap massa bé per on va,
idò pixa fora del test.

(Rialles)

Jo no sé si he estat jo que m'he equivocat de proposició no de
llei o vostè, però no he aconseguit entendre massa bé el que
estava explicant, perdoni. 

Miri, d'entrada els vull anunciar el vot favorable del Grup
Parlamentari Popular a aquesta Proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i dir-los...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores i senyors diputats, els pregaria que
posassin atenció i deixassin parlar a qui està en ús de la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...que els motius que determinen la nostra postura ja han estat
exposats majoritàriament per alguns diputats, no per tots, que
m'han precedit en l'ús de la paraula. Veig que alguns tenien
l'astròloga una mica equivocada.

Efectivament, els darrers temps, la circulació
motoritzada no tan sols de tipus esportiu, com apunta la
justificació de la Proposició no de llei presentada, sinó
també i primordialment la de tipus turístic a través
d'excursions organitzades per agències turístiques i
empreses del sector, algunes ni tan sols legalitzades, han
pres un auge inesperat a les nostres illes. Inesperat i
preocupant, diria jo, per les greus conseqüències que pateix
el medi natural per l'exercici abusiu d'aquesta activitat. Avui
en dia ja resulta familiar, desgraciadament familiar, trobar-
se amb alguna excursió organitzada de vehicles tot terreny
travessant a tota velocitat els camins, les sendes rurals, els
boscos, les platges o les zones dunars sense cap tipus de
control ni esment a l'entorn. 

Aquestes excursions organitzades que les empreses
promotores promocionen amb denominacions tan cridaneres
com safaris o turisme d'aventura, únicament ens condueixen
a la degradació del medi natural i ocasionen greus perjudicis
a les zones afectades pel seu pas. És per això que la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi Ambient
del Govern balear ha intervingut en diverses ocasions per tal
d'impedir aquest tipus d'activitat a fi de preservar les àrees
naturals d'especial interès de la nostra comunitat autònoma.

Igualment, els plans especials de desenvolupament de la
Llei d'Espais naturals que s'estan redactant i també els ja
aprovats, estableixen explícitament la prohibició d'aquest
tipus d'activitat a les àrees naturals, i és més, actualment la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi Ambient
estudia una proposta d'ordenació d'aquestes activitats, però
que afecti no sols a les àrees protegides, com interessa a la
Proposició no de llei que debatem, sinó una regulació més
ampla, que abasti fins i tot l'àmbit del sòl rústic de la nostra
comunitat autònoma, ja que el mal estat que causen les
excursions massives de vehicles tot terreny no tan sols
afecten les zones protegides, sinó que el perjudici s'estén a
totes les zones rurals.

Ara bé, coincidiran amb mi, també ho havia assenyalat
el Sr. Sampol, que aquesta regulació no resulta fàcil, ja que
hem de guardar l'equilibri adequat entre l'interès per visitar
aquestes zones i l'interès general per preservar el medi
natural. I és que en principi no hauria de ser dolent el fet de
passejar i conèixer les nostres zones de l'interior, de gran
interès ecològic i paisatgístic. Fins i tot la mateixa
administració balear potencia rutes per recórrer els indrets
de major interès mitjançant la pràctica del senderisme o les
excursions que es practiquen per grups reduïts de persones
que circulen a peu o en bicicleta. Malgrat això, una activitat
que en principi és positiva esdevé perjudicial, fins i tot
perillosa pel mal ús o el descontrol amb què es realitza, com
és el cas de les excursions amb vehicles tot terreny. Per
això, tant el Govern balear com el partit que el sustenta
tenen especial interès en regular adequadament aquestes
activitats i per això s'han mantingut converses amb les altres
comunitats autònomes que ja han regulat aquestes
excursions, com són Canàries, Catalunya, la Comunitat
Valenciana, per conèixer de primera mà no només el tipus
de regulació que s'empra, sinó també la problemàtica que
sorgeix en l'aplicació pràctica de les esmentades normes, i
així pensam que ens podem beneficiar de les seves
experiències a l'hora de presentar un text legal que realment
solucioni la problemàtica que ocasiona aquesta activitat. És
a dir, per nosaltres -miri com s'havia equivocat- no és
suficient prohibir aquestes excursions a les zones
protegides, és precís, a més, una regulació adequada que
s'estengui a tot l'àmbit del sòl rústic de nostra comunitat. 
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S'ha d'involucrar també, d'alguna manera, a les empreses
organitzadores d'aquestes excursions en la responsabilitat dels
perjudicis ocasionats, i s'ha de buscar algun mitjà d'ajudes pels
petits ajuntaments que veuen els seus camins rurals degradats pel
pas d'aquests vehicles. S'ha d'establir un règim sancionador que
dissuadeixi els usuaris de cometre infraccions, i és per tot això
que es procedirà a la regulació dins l'ANEI dels vehicles de
motor de combustió interna de dues o més rodes i que realitzin
activitats lúdiques, turístiques, esportives, com són el trial o les
excursions amb vehicles tot terreny. Tan sols es permetrà la
circulació de vehicles relacionats amb la realització d'activitats
lligades a l'explotació tradicional agrícola-ramadera i de
manteniment de les seves infraestructures i de les xarxes de
camins existents. Es permetrà la circulació restringida a les
tasques de preservació de la natura i de la lluita contra els
incendis forestals. La circulació en bicicleta de muntanya o de
qualsevol altra modalitat només es realitzarà seguint els camins
de la xarxa viària rural tradicional, quedant prohibida la
circulació fora de la mateixa. 

En definitiva, es pretén una regulació que contempli les
múltiples derivacions i conseqüències que causa la pràctica
d'aquestes excursions de manera incontrolada. És evident, idò, la
decidida voluntat tant del Govern balear com del Partit Popular,
de regular les activitats dels vehicles tot terreny en els espais
naturals de les Illes Balears, i donat que ja es realitzen les tasques
precises per portar endavant aquesta regulació, nosaltres la
votarem afirmativament entenent-la no ja com una proposició al
Govern, sinó com un pronunciament del Parlament en contra
d'aquest tipus d'activitat que posin en perill l'equilibri natural de
les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentaria Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, encara que només sigui per agrair el
suport de tots els grups, inclòs el del Sr. Balanzat, que no dubt
que votarà avui mateix, i sobretot vull agrair l'apassionada
defensa del Sr. Diéguez que, gràcies a la seva vehemència, ha
aconseguit que el Grup Popular avui canviàs el vot. Sr. Diéguez,
li agraesc profundament.

De totes maneres, però, què deu tenir aquesta iniciativa,
que hagi merescut tants d'elogis? cosa falla, aquí. Segur que
ens haurem equivocat -no, no, no la retirarem. Sabem que
no és una iniciativa ni cutre ni cursi, però la rellegia el
temps que la portaveu del Partit Popular en feia aquesta
abrandada defensa, i he vist, he trobat la raó: és una
iniciativa intemporal, no marca terminis, i quan he
començat a sentir parlar que aquesta regulació era molt
difícil, que es quedava curta, que havíem d'anar més enfora,
que no només dins ANEI sinó també dins sòl rústic, he
començat a pensar muy largo me lo fiais i crec que no sabem
si ho veuran els nostres ull o, almanco, els ulls d'aquesta
legislatura.

És urgent, una qüestió bàsica, avui, ja, la prohibició
d'aquestes activitats dins ANEI. És relativament urgent la
regulació de l'activitat. Bé, els prenem les intencions, les
intencions que acompleixen tres de les quatre condicions
que ens ensenyaren al servei militar quan encara no estava
permesa l'objecció de consciència; ens deia, el sergent
instructor: per anar d'una mata a l'altra no heu de partir
sense pensar, sinó que us heu de fer quatre preguntes: a on
-això ho deia en castellà, però jo ho traduiré- a on, per on,
com i quan. Avui se'ns ha dit on, per on i com, però no se'ns
ha dit quan; esperem que sigui prest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I d'acord amb les
intervencions que s'han produït, es pot considerar aprovada
aquesta iniciativa per tots els membres de la cambra. Moltes
gràcies.

IV.- Informe Comissió de Peticions dels anys 1994 i
1995.

Passam al següent punt que és l'informe de la Comissió
de Peticions de l'any 1994 i 1995. Totes les senyores i
senyors diputats compten ja amb aquest informe i, per tant,
supòs que en tenen perfectament constància i si no hi ha cap
inconvenient, evitaríem la seva lectura. 

Senyores i senyors diputats, per favor.

Deman a la cambra si dóna la conformitat o
l'assentiment a l'informe de la Comissió de Peticions de
l'any 1994 i l'any 1995. No hi ha cap inconvenient. Per tant,
es dóna el seu consentiment.

V.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i General del Projecte de Llei RGE núm.
2785/95, de modificació de l'article 45 de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Jo voldria fer una advertència prèvia abans de passar al
darrer punt de l'ordre del dia, que és el debat del dictamen
de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Projecte de Llei de modificació de l'article 45, i és que
veurem totes i cada una de les esmenes o articles o
exposició de motius, si no n'hi ha, i que passarem
immediatament a la votació. Per tant deman a tots els
diputats i diputades que tenguin paciència, que quedin dins
la cambra, que així evitarem que haguem de repetir
votacions i que, per tant, acabem més prest.
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En el títol del dictamen no es mantenen esmenes. Per tant,
deman senyores i senyors diputats que votin a favor del títol del
dictamen si es volen posar drets, per favor.

Poden seure, moltes gràcies. Vots en contra? No n'hi ha.
Abstencions? No n'hi ha. 

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article únic es mantenen les esmenes següents: la número
de registre 3017/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Per defensar aquesta esmena té la paraula el seu portaveu, Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARUBIAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Demanarem la
defensa conjunta de la 3217 i la 3219, si no hi ha inconvenient
per part de la presidència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Es farà la defensa conjunta de les
esmenes 3217 i 3219. Una volta hagi intervingut el representant
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, intervendran els altres
grups en un torn de rèplica. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILLARUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc ens congratulam
de discutir aquest projecte de llei. A la fi el Govern balear i el
Grup Parlamentari Popular reconeixen la conveniència de
modificar la Llei de la Funció Pública a fi d'exigir el
coneixement de la llengua catalana per a l'accés a l'administració.
Pel nostre grup, com hem expressat sistemàticament en aquesta
cambra, es tractava d'una necessitat ineludible. 

Idò bé, el que proposam en aquesta esmena, acceptada per
tots els grups de la cambra, fins ara tan sols tret del Grup
Popular, és senzillament extraure les conseqüències lògiques
d'haver acceptat la premissa anterior, perquè és evident que els
mateixos arguments que han seduït el Govern i el PP per avançar
en aquest sentit per a l'Administració autonòmica, són idèntics a
les administracions de tot el país.

Analitzem-ho. Certament la clau per entendre la necessitat
d'aquesta modificació la trobam en la doble oficialitat lingüística.
No ens estendrem, per coneguts, en l'article tercer de la
Constitució i de l'Estatut; tan sols ens interessa ara destacar una
obvietat: l'oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears no
es predica a l'Administració autonòmica, sinó que és d'abast
territorial i afecta especialment a les administracions públiques,
a totes les administracions públiques, com ens recorda la Llei de
Normalització lingüística i ha declarat així el Tribunal
Constitucional. 

La primera conseqüència d'aquesta oficialitat del català
a les Illes Balears és el dret d'ús que en tenen tots els
ciutadans i ciutadanes. Pel que ara ens interessa ens
centrarem en l'esfera pública, perquè en l'esfera privada, els
particulars, més enllà del dret a no ser destorbats en el seu
dret i no produir-se discriminacions, gaudeixen, òbviament,
d'una llibertat amplíssima. Per nosaltres resulta bastant
irrellevant allò que facin els ciutadans en los círculos íntimos
y con sus amistades, ni el que fan lingüísticament ni el que
fan en altres aspectes íntims de la seva vida. Allò que ens
preocupa és la vessant pública, evidentment, i les normes
que surten publicades en els butlletins oficials. 

Idò bé, la conseqüència que se'n deriva per a les
administracions d'aquest dret d'ús dels ciutadans és
l'obligació d'adreçar-hi en la llengua que ells triïn, i això per
la pròpia essència de l'administració pública, com a
servidora dels interessos generals i dels ciutadans en un
estat social i democràtic de dret. Evident. Per si hi havia
dubtes així ho diu i així ho posa per a totes les
administracions la Llei de Normalització lingüística.
Òbviament, perquè la administració estigui en disposició de
complir aquesta funció, els seus treballadors han d'estar
capacitats lingüísticament, han de saber les dues llengües
oficials. Però a més d'aquest ús garantit als ciutadans, s'ha
de poder exercir amb normalitat, sense entrebancs, sense
que se'ls pugui exigir traduccions ni els suposi cap mena de
violacions o d'inconvenients en els procediments. L'ús
normal no pot exigir epopeies de militància lingüística com
succeeix avui en massa ocasions, on vas a una administració
o hi crides telefònicament i et pots trobar que et demanin,
moltes vegades -normalment molt educadament, altres no
tant- que t'expressis en castellà o han de demanar a un altre
funcionari que t'atengui. Fins i tot, allò desitjable seria
evitar qualsevol tensió i, avui per avui, és innegable que el
ciutadà se sent incòmode si es veu obligat a sofrir allò que
s'ha vengut a anomenar bilingüisme passiu. Evidentment, la
manera més lògica de fer el dret plenament efectiu és que
tots els treballadors coneguin adequadament les dues
llengües. Però en matèria lingüística dedicam massa
esforços en lluitar per les evidències.

Després del debat sobre el dret d'igualtat (...) a la funció
pública o la lliure circulació dels espanyols que al•legava el
Govern del PSOE contra les lleis de normalització
lingüística que s'anaven aprovant, va quedar prou aclarit,
des de fa com a mínim cinc anys en la sentència del
Tribunal Constitucional 46/91, que en virtut del principi de
subjecció especial que lliga els treballadors públics amb
l'administració, és absolutament legítima, lògica,
proporcionada, idònia, justificada, aquesta exigència de
competència lingüística per treballar a l'administració, per
a l'accés, ja que resulta imprescindible perquè aquest
treballador pugui exercir adequadament el seu treball i, per
tant, entra de ple en els principis de mèrits i capacitat que
exigeix la Constitució. És el funcionari qui s'ha d'adaptar al
ciutadà i no al revés. Ningú no parla de discriminació per
l'exigència de titulacions acadèmiques malgrat molts de
ciutadans no les tenen. 
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Darrerament, dins els procés de la Unió Europea, s'ha avançat
molt en la igualtat d'accés al treball de tots els ciutadans
europeus, un avanç que ha suposat, fins i tot, la possibilitat
d'accés a la funció pública de ciutadans europeus. Ara bé, a
ningú no li ha passat pel cap considerar el fet que aquests
ciutadans hagin d'acreditar el coneixement de la llengua oficial
de l'Estat com a un obstacle a la igualtat en les condicions
d'accés ni a la lliure circulació dels ciutadans europeus. Som
conscients que des de posicionaments que minusvaloren
l'oficialitat de la llengua catalana encara hi ha molta gent que li
costa fer el mutatis mutandis respecte de la llengua catalana a les
Illes Balears. 

Però les conseqüències de l'oficialitat no s'acaben aquí, sinó
que més enllà de la llengua escollida pel ciutadà, qualsevol
manifestació en llengua catalana produeix plens efectes jurídics
sense necessitat de traducció, i ha de ser emprada preceptivament
per l'administració i si això és així per a les dues llengües
oficials, el català, tot i l'oposició en el seu moment d'AP en
aprovar-se l'Estatut, encara hi té un (...) perquè és l'única llengua
pròpia de les Illes Balears, i aquesta declaració, evidentment, ha
de tenir els seus efectes jurídics, bàsicament la preeminència
d'ús. La llengua pròpia ha de ser la preferida per totes les
administracions públiques de les Illes Balears si no hi ha
demanda expressa dels ciutadans, i essent així, com poden les
administracions de les Illes Balears posar-se pals a les rodes
reclutant treballadors que desconeguin aquesta llengua pròpia?
és absurd.

En aquest punt hem d'insistir, com fa la sentència del
Tribunal Constitucional 46/91, que les administracions estan
sotmeses sempre al principi d'eficàcia en la seva tasca. Ja és prou
dificultós viure en un règim de doble oficialitat com encara
haver-ho de fer amb personal que només coneix una de les dues
llengües. A més a més, les administracions públiques també
tenen l'obligació de remoure tots els obstacles que dificultin
l'exercici efectiu dels drets, article 9 de la Constitució i un seguit
d'articles de la Llei de Normalització lingüística, pel que fa a
aquesta matèria. Assumit això, les lleis preveien la progressiva
capacitació lingüística del personal, però no hi ha dubte que
l'exigència prèvia del coneixement com a motiu d'admissibilitat
en el moment d'accés és una passa decisiva per a la normalització
lingüística de la funció pública balear i no gens traumàtica,
sobretot si la comparam amb les hipotètiques sancions per no
haver superat els cursos que fins ara es preveien.

Hi insistim. Tots els arguments dits fins ara són predicables
de totes les administracions públiques i no just de
l'autonòmica. Per tant no veim el motiu pel qual el Grup
Popular no pot acceptar la nostra esmena. Però és més. Hi
volem afegir dos arguments de caràcter general per
convèncer-los que ens votin aquesta esmena. En primer lloc,
perquè la normalització de la llengua catalana a les Illes
Balears és un objectiu que l'Estatut d'Autonomia encomana
als poders públics de la Comunitat autònoma. En segon lloc,
perquè d'acord amb els articles 23 i 103 de la Constitució,
és la llei la que regula l'estatut dels funcionaris públics i
l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit
i capacitat, la llei; i quina llei? la Llei de Funció pública,
evident. Els continguts bàsics els estableix la llei estatal, i
sobre el contingut lingüístic la llei autonòmica. Aquesta
reserva de llei és especialment delicada ateses algunes
sentències del Tribunal Suprem on qüestionava que els
ajuntaments poguessin en bases de convocatòria exigir
aquesta exigència de coneixement de la llengua catalana.
Evidentment nosaltres no compartim aquesta tesi, però
creim preferible que tengui cobertura legal.

Per acabar, analitzarem succintament les institucions que
nosaltres proposam incloure. En primer lloc, el Parlament
de les Illes Balears. La institució que ha d'aprovar aquesta
llei és lògic que es posi al capdavant en la línia que la
modificació proposa i dar llum incloent els seus treballadors
dins l'abast de l'article 45. De fet, la Llei de Funció pública
s'aplica allà, en el Parlament; per què no estendre aquesta
aplicabilitat, aquest apartat? A més entenem que establint
l'exigència d'acreditar els coneixements de llengua catalana
escaients en el procés de selecció és una mesura més pròpia
d'una llei de funció pública de la Comunitat autònoma que
no del reglament de la cambra. La mateixa argumentació val
pel comissionat del Parlament, la Sindicatura de Comptes,
la Sindicatura de Greuges i el Consell Consultiu, així com
també el Consell Assessor de Ràdio-Televisió Espanyola, ja
que les respectives lleis reguladores no contemplen aquests
extrems, precisament perquè consideren que són més propis
d'una llei de funció pública.

Especialment important -i vaig acabant- és la referència
a les entitats locals. Precisament la Llei de Funció pública
diu que aquells aspectes no reservats a l'Administració de
l'Estat -i aquest no n'és- aquest desenvolupament s'establirà
pels òrgans competents de la Comunitat autònoma. Aquesta
matèria no és reservada a l'Estat, com dèiem, sinó que
s'accepta pacíficament que forma part de les competències
autonòmiques. De fet, l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia
diu, recull com una competència autonòmica, el
desenvolupament legislatiu, en el marc de la legislació
bàsica de l'Estat, del règim estatutari dels funcionaris de
l'administració de la Comunitat autònoma i, fixin-s'hi,
també dels funcionaris de l'Administració local; així mateix
ho reconeix la legislació bàsica local. A Galícia ho han
tengut molt més clar: la Llei 5/88 sobre l'ús de la llengua
gallega per a les entitats locals estableix en el seu article
segon que la Xunta de Galicia adoptará las medidas
oportunas para que en los concursos de acceso de funcionarios
a la administración local se garantice el conocimiento de la
lengua gallega. 
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Certament ens agradaria ser més agosarats i regular també a
l'Administració de l'Estat que bona falta ens fa. També faríem
extensiva l'aplicació de l'article 45 a la selecció de personal
d'empreses públiques o als consorcis promoguts pel Govern. Així
mateix, el coneixement de la llengua catalana s'hauria d'exigir als
concessionaris. També hauríem preferit no cenyir-nos a l'estricta
selecció, sinó tractar també del proveïment de les places i de les
diverses mesures possibles durant la permanència per fomentar
l'aprenentatge de la llengua catalana, la seva exigència per a la
mobilitat -vertical o horitzontal, en accessos i trasllats- en les
comissions de serveis, incentius econòmics, etc., però per avui
ens conformaríem que ens votassin a favor d'aquesta esmena. De
moment no entraré en la copulativa oral i/o escrita perquè sé que
és objecte d'una esmena específica. 

Respecte de la disposició derogatòria, tan sols vull dir que és
una fórmula d'estil clàssica, l'esmena 3219/95, però que,
evidentment, no en faré una defensa abrandada, sinó que creim
que milloraria tècnicament el projecte de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup que vulguin intervenir? Per
part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pascual té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Només per manifestar que, tal com els
mateixos criteris, la mateixa postura adoptada a la ponència en
comissió, el Grup Mixt votarà afirmativament aquestes dues
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, Sr. Portella té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. D'acord amb la presidència, senyores
diputades, senyors diputats, d'acord amb la presidència d'aquesta
cambra farem una sola intervenció per situar la posició
d'Esquerra Unida de les Illes Balears sobre totes les esmenes que
en realitat formen un conjunt i també sobre el conjunt del text
com ha quedat dictaminat per ser posat a votació, i amb una sola
intervenció em sembla que en sortirem, serà millor per tots.

Aquest hivern el Sr. José Maria Aznar va fer unes
declaracions de les quals ja no se'n recorda ningú: el govern
que jo presidiré prioritzarà la defensa del castellà. Aquelles
manifestacions se les interpretà com que aquella defensa
encesa aniria en detriment de les altres llengües oficials de
l'Estat espanyol. D'ençà les eleccions, com dic, ja no s'ha
parlat més, d'aquest tema; fins i tot hem sabut que en la
intimitat el Sr. Aznar utilitza el català per comunicar-se.
També és cert que el Sr. Anguita ha recordat que ell va
aprendre català en els anys d'estudiant a Barcelona i fins i
tot en Milikito fa anuncis en català. Estam d'enhorabona.

Amb aquesta modificació de la Llei de Funció pública
que avui s'aprovarà, el Sr. Aznar i el Sr. Anguita, per allò
del coneixement oral de l'idioma, podrien optar, si queden
sense feina, a cobrir alguna plaça pública oferta en aquesta
Comunitat.

Aquesta modificació escatimada d'un article de la llei de
funció pública (...) 45 ve, arriba, es precipita, després de
més de deu anys d'haver aprovat la Llei de normalització
lingüística. Deu anys després, la llei és un resum encara
d'incompliments, un floquet de bones intencions que sempre
ha xocat amb la decisió d'anteriors governs per mantenir-la
en una vitrina. No podem parlar ara d'un nou govern, hem
de parlar d'un nou president i hem de parlar d'un tímid canvi
d'actitud respecte de la nostra llengua. Hem de creure que
les decisions del Govern contràries a una política activa de
normalització de la llengua eren decisió d'una sola persona?
No, no hem de creure açò. Per açò, vull remarcar el mèrit de
l'actual president de prendre decisions en matèria lingüística
d'aquesta casta, i amb el mèrit, també el risc, el risc que
l'actual orientació torni a girar el present, per açò, a pesar
que hi ha elements en aquesta modificació que no ens
satisfan i que queden ben expressats en les esmenes que es
defensaran i que ja s'han començat a defensar, hem d'estar,
davant d'aquesta proposta, atents. Aquesta modificació de
la Llei de funció pública s'acompanya de moltes, de
nombroses manifestacions públiques també del president
d'aquesta comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo ho lament molt,  li hauria de deixar
continuar per aquest camí, però no estam en un debat ni de
presa en consideració ni de totalitat, sinó en el d'un
dictamen on hi ha unes esmenes concretes presentades, i
vostè ha de marcar la seva posició a les esmenes. Si vostè
ha volgut agrupar totes les esmenes, ha de prendre posició
a totes les esmenes, però no em pot sortir a tornar a fer un
debat en funció de la intensitat o la seva presentació. Per
tant, jo li deman, per favor, per no haver d'utilitzar la
prerrogativa del president de retirar la paraula, que se
cenyeixi a les esmenes que s'han mantengudes davant
plenari. Continuï.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo he entès que podia fer una
exposició global de tot el tema, esmenes incloses i del tema
en general, i per a aquesta exposició global m'havia
preparat.
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Amb l'antiga normal legal, la norma que ara rectificarem, el
coneixement del català era tingut en compte com un mèrit, no
com un requisit, per accedir a la funció pública, per açò mateix,
la llei mantenia i establia un mecanisme de reciclatge lingüístic
dels treballadors de la funció pública per accedir al coneixement
de les dues llengües, un reciclatge que, tot sigui dit, no s'ha
assegurat i no s'ha complit. El Govern, en aquest cas, està
rectificant a mitges i per açò mateix es proposen esmenes que
van en aquesta direcció. Jo crec que és bo rectificar, creim que
és bo rectificar i que dignificam l'ació de l'oposició si destacam
les rectificacions que orienten la política del Govern cap a
aquelles rectificacions seculars que s'han mantingut. Per açò,
nosaltres, davant d'aqueta indecisió que pugui parèixer establir
el coneixement oral i/o escrit del català, davant d'aquesta
indecisió de no arribar amb la llei a totes les administracions de
les Illes, mantenim el suport, hi mantenim el vot favorable, a
donar suport, com ja vam fer a la comissió respectiva, a la
comissió pertinent, a les esmenes que avui defensaran i han
defensat el Grup Nacionalista i el Grup Socialista. Un aspecte
que sortirà d'aquestes esmenes és que aquesta llei, aquesta
modificació, no té efecte sobre la política d'accés a la funció
pública en les corporacions locals, que són les institucions que
més poden fer per desplegar polítiques actives de normalització
lingüística. Es diu que no ens podem ficar en política municipal,
i açò no és cert, perquè de la mateixa manera que les lleis o
decrets de la Comunitat Autònoma, Parlament i Govern en
matèria, posem per cas, urbanística, obliguen les corporacions
locals, per què no ho poden fer lleis com aquesta de funció
pública? Si no és així, si l'àmbit de la llei es redueix a
l'Administració autonòmica, l'esforç que hi farem serà debades.
Per açò, donarem suport a les esmenes presentades pel Grup
Nacionalista i pel Grup Socialista, i esperam també que amb
aquestes postures que s'expressaran a través d'aquestes esmenes,
que segurament no s'aprovaran, amb el vot contrari del Grup
Popular -a la millor ens hi equivocam i ens hem de felicitar tots,
al final- es pugui arribar a iniciatives directes en els ajuntaments.
Hi ha molts d'ajuntaments governats per colors diferents on
encara avui és un mèrit accedir a la funció pública en els
ajuntaments, a treballar en les corporacions locals, i que també
seria compromís dels grups que presentam aquestes esmenes, o
com nosaltres que els donam suport, intensificar la feina, l'acció
en aquests ajuntaments que són, ho repetesc, de governs distints,
per influir-hi i aprofundir... I em permetrà el Sr. President que,
en honor al Dia del Llibre, faci una consideració final en aquesta
presa de posició i citi, per acabar, el Sr. Casamajor, que no
debades cita també aquella frase cèlebre d'un periodista quan
l'home va arribar a la Lluna: "Hoy es un pequeño paso para el
hombre y un gran paso para la humanidad", i la cit per fer-hi unes
petites variacions, perquè em sembla que és la reflexió que
podem fer conjunta davant d'aquesta proposta: Avui és un gran
pas per a una petita part del Partit Popular i una petita passa per
a la Comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva col•laboració, Sr. Diputat. Per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com va manifestar en comissió
ja el Grup Socialista, donarà suport a les esmenes
presentades pel Grup Nacionalista, i entenem que això és bo
perquè encara que hi pugui haver certes veus que diguin que
la llei, tal com està redactada, ja contempla la seva eficàcia
en les administracions locals, no així en les empreses
públiques, en el Parlament, en el Consell Assessor de Ràdio
i Televisió. Nosaltres creim que les esmenes que presentava
el Grup Parlamentari Nacionalista milloraven
substancialment el text, el feien més eficaç i impedien
posteriors problemes jurídics que puguin sorgir a l'hora
d'interpretar-les i conflictes amb aquestes pròpies
institucions locals que de qualque manera entenguin que
aquesta llei no va per ells. Per evitar això, jo crec que no
hauria estat debades fer una expressa referència a tota
l'Administració local i a aquestes altres institucions, que així
quedaran excloses d'aquesta llei. Per tant, nosaltres donarem
suport a les esmenes del Grup Nacionalista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Si m'ho permeten les senyores i els senyors diputats, i
d'acord com va el debat, faríem el debat de totes les
esmenes que han estat presentades una a una i després, al
final, faríem totes les votacions d'una manera conjunta, amb
la qual cosa crec que ordenaríem millor el debat

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Consumo el turno este y acudo a la tribuna para
exponer cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Popular, en un turno de fijación de posiciones, porque creo
que el debate ya se ha hecho suficientemente en trámite de
ponencia y de comisión. Y quiero iniciar mi intervención
agradeciendo a los grupos políticos la colaboración que,
como coordinador de la ponencia, en el trámite
correspondiente prestaron y por los acuerdos que se
alcanzaron, especialmente en la ponencia y con
posterioridad en la comisión. Este agradecimiento,
evidentemente, lo hago extensivo a todos los grupos
políticos y muy especialmente a aquellos que presentaron
gran número de enmiendas, no recuerdo en este momento el
número exacto, pero yo creo que pasaban de la treintena y
que al día de hoy, como hemos visto por los escritos de los
grupos políticos solamente se mantienen cuatro, eso quiere
decir que ha habido enmiendas,m bastantes enmiendas, que
se han incorporado al texto que el Gobierno presentaba y
otras tantas que, por las razones que fueren, se retiraron
porque tenían poca entidad o por las razones que yo en este
momento creo que no es el caso de debatir. Por tanto, los
números dan una idea del acuerdo alcanzado.
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Y dicho esto, tengo que añadir que es cierto que la parte
sustancial, la parte sustancial del proyecto del Gobierno es
aquella que se refiere a lo que dice el título del proyecto de ley:
Modificación del artículo 45 de la Ley de la función pública.

Yo creo que con las palabras del Sr. Alorda en su
intervención, todos podemos compartirlas, la inmensa..., yo diría
que casi la totalidad, porque se ha referido a doctrina, a
jurisprudencia, se ha referido, en fin, a legislación comparada y
a otros aspectos que son principios generales, que todos estamos
de acuerdo, todos estamos de acuerdo y por eso decía que lo
podemos compartir.

Como conocen sus señorías, el proyecto de ley, y se ha dicho
aquí, tiene un avance, hay un avance, se pasa de una
consideración especial en la selección del personal, de aplicar un
criterio que era el mérito, considerado, entre otro muchos, que el
aspirante podía aportar, se pasa a considerarlo como un requisito,
por lo cual la exigencia es otra; es, por tanto, un avance. Así yo
creo, lo he podido entender, lo he podido entender a través de la
opinión, como decía, del Sr. Alorda.

Yo tengo que señalar que de las enmiendas defendidas por él,
las dos enmiendas defendidas por él, por su grupo, la que tienen
mayor entidad... Ahora no recuerdo el número, pero, vamos, es
la que se refiere al artículo único, a esa modificación,
proponiendo un texto larguísimo, con dos apartados, que ahora,
después, si me permite, entraré en el detalle. Obvio, por tanto,
cualquier referencia a la otra enmienda, que ya le anuncio que le
vamos a apoyar, ya sabemos que lex posterior deroga lex anterior,
pero, en fin, usted insiste en este tema y al menos por esa
voluntariedad y esa insistencia, persistencia y casi acoso al grupo
mayoritario, pues bueno, al menos con ese mérito que usted ha
demostrado aquí de paciencia y aguante, de insistencia en el
tema, le vamos a aprobar porque creo que esa virtud que ha
demostrado requiere algún apoyo, y dejo, por tanto, la enmienda
esa y me refiero a la 3917. Es una enmienda que tiene un
alcance..., una enmienda de mucho alcance, ¿por qué? Porque
hace extensivo lo que el Gobierno en un momento no prevé.
Decía anteriormente que modificaba el artículo 45, usted también
pretende modificar el artículo 2, el ámbito de aplicación de la
ley, y eso el Gobierno no lo prevé, no lo prevé, pero es que le
diría más, yo creo que el tema de las corporaciones locales no
importa que expresamente se recoja en la ley, yo creo que eso
está claro y puede ser de aplicación, otra cuestión es que luego
eso unas corporaciones locales u otras lo cumplan con mayor o
menor acierto,m pero usted, en su enmienda, propone hacerlo
extensivo a varios organismos y entidades, la primera usted la ha
citado. el Parlament; bueno, yo creo que el Parlamento de las
Islas Baleares tiene un órgano de gobierno, que es la Mesa, y la
Mesa es la que decide cuáles son las bases de la convocatoria y
cómo debe  hacerla; también (...) extensivo a otros órganos:
Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Consell Consultiu,
Radio Televisión Española de las Islas Baleares -consejo asesor
que tiene un funcionario, una persona, vamos. Yo creo que a
veces estos detalles no merece la pena ni la discusión en este
aspecto. Yo creo que usted ahí hace una extensión que es
innecesaria; a nuestro juicio, son organismos autónomos que
deben tener plena capacidad para decidir, en función de esa
autonomía que tienen, cómo deben hacerlo. No pasa en ningún
sitio, como usted lo propone. Si usted, como persona interesada
en el tema, lo ha hecho, porque así tenemos la documentación
pertinente, habrá visto que ni en Cataluña, que ustedes siempre
ponen por referente en estas cosas, deja, excluye, excluye, pero
además lo hace de forma expresa, y los últimos apartados del
artículo, no sé de qué artículo, de un solo artículo de la función
pública, excluye al Parlamento, Sindicatura de Comptes, Síndic de
Greuges e incluso excluye a las empresas públicas, que
seguramente usted aquí no las ha puesto por..., no sé por qué, o
se le ha pasado no ha recurrido a eso.

En consecuencia, yo creo que, de las dos enmiendas que
usted propone, la de mayor alcance, evidentemente es la
primera, excede con mucho a las pretensiones del Gobierno
y a lo que nosotros consideramos oportuno en este
momento, amplía el ámbito de aplicación de extensión de la
ley y no podemos compartirlo. Y respecto a la segunda
enmienda que defendía, pues bueno, yo creo que tampoco
la entidad de la enmienda era tal para que fuese así.

No se ha referido usted, no sé si por falta de tiempo,
supongo que por limitación de tiempo, a una enmienda que
afectaba a la exposición de motivos, al párrafo sexto. Lo
hará usted después. Pues también yo le diré algo que
tampoco tiene mucha entidad, porque es discutir una
exposición de motivos que todos estamos de acuerdo que es
muy de (...). Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, tan sols vull agrair el suport dels distints
grups i lamentar naturalment la postura del Grup Popular,
tot i estar d'acord el cent per cent o gairebé el cent per cent
o el cent per cent de les persones amb el que s'ha dit, no hi
està d'acord. Ho veim especialment preocupant, però resulta
significatiu. Si, com hem dit i no s'ha desmentit, tots els
arguments que s'utilitzen per arribar a aquesta modificació
per a l'Administració autonòmica són d'aplicació a la resta
d'administracions, si no es dóna aquesta passa ampliatòria,
com deia el Sr. Jaén Palacios, és perquè s'afebleixen tots els
arguments que s'han utilitzat per donar aquesta passa;
d'alguna manera queden un poc desqualificats, queden una
miqueta, si no es considera que els ajuntaments i els
consells insulars requereixen d'aquesta regulació, aigualits,
i a posta no entenem aquests escrúpols. Esperàvem més,
realment, del gir copernicà que havien de suposar els
compromisos de l'era Soler, n'esperàvem més. No fa gaire,
la darrera vegada, que nosaltres presentàvem una esmena
molt semblant a la que ara ve amb el text, era el febrer del
95, però han passat moltes coses de llavors ençà, ha passat
la dimissió del Sr. Cañellas, i ens congratulam, evidentment
de l'avanç que aquesta llei ha arribat, però ha arribat en un
moment en què el PP arriba a reconeixements meritoris de
la plurinacionalitat de l'Estat, veim com el Sr. Aznar, per
mi, ja llegeix les rondalles i es compromet a la promoció
internacional de la llengua catalana. Avui se'ns mostra ben
insuficient no poder arribar on va arribar Galícia fa vuit
anys. Avui creim que el PP de Catalunya ens va per davant
i en aquest moment anam en el darrer tren. o fa quinze dies
es va aprovar a la cambra catalana una proposició no de llei
per unanimitat, per unanimitat, on es requeria la Generalitat
a impugnar aquelles bases de l'Administració de l'Estat que
no respectassin, que no exigissin, el coneixement de la
llengua catalana; aleshores, el PP va fer una defensa
abrandada, que era evident que l'Administració perifèrica de
l'Estat n'havia fet deixament durant massa temps, que era
obvi que, per servir als interessos generals, els funcionaris
de l'Administració de l'Estat havien de conèixer la llengua
catalana. Estam davant el PP de Catalunya i tots sabem com
s'ha significat. En aquest moment, vostès no ens accepten
aquests innocent esmena i mantenen, com han mantengut
fins ara, encara l'ordre Rotger i d'altres coses, n'esperàvem
més. Evidentment, presentarem aquest mateix text que s'ha
aprovat a Catalunya a veure què en pensa el PP a Balears.
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M'ha parlat el Sr. Jaén Palacios del Parlament, jo crec que és
evident que ho diu la pròpia llei, que allò que digui expressament
la Llei de funció pública és aplicable al personal del Parlament,
ho diu la Llei de funció pública, nosaltres l'únic que deim és que
ho demani expressament, que l'article 45 n'és d'aplicació.

I respecte de l'Administració local, allò que s'argumentava
normalment era el tema per exemple de l'autonomia. Jo li tenia
preparada una mostra de quin era el respecte aquest que hi havia.
L'article 99 de la Llei 7/85, de la Llei de bases de règim local,
referit a la selecció de personal, de funcionaris amb habilitació
nacional, que són d'alguna manera els més complicats a ficar
dins aquest encaix, diu: "Les corporacions locals inclouran en les
bases del concurs el coneixement de la llengua oficial pròpia de
les seves respectives comunitats autònomes amb els termes
previstos en la legislació autonòmica respectiva", la legislació,
s'entén, a major abundància, que si ho és per a funcionaris
d'habilitació nacional, molt més per als altres; repari-hi que diu
la legislació autonòmica, es reforça l'opinió que ha de ser per llei,
cosa que no creu el Govern, però sí que va creure que hi tenia
competència, tant és així que va dictar un simple decret on
prohibia els ajuntaments l'any 94 que hi posassin aquest requisit
com a exclusiu, com un requisit excloent dins la convocatòria, i
ha estat tan gelós d'aquesta competència autonòmica que quan es
va témer, el Govern, que dos ajuntaments (Inca i Ciutadella)
l'havien incomplert i havien exigit aquest requisit, va
impugnar..., els va advertir de l'al•legalitat de les seves
convocatòries. Certament, aquest decret, gràcies a Déu, el
setembre de l'any 95 ha estat canviat i permet que els
ajuntaments ho demanin, ho permet. Evidentment, el Govern ja
havia demostrat que si volgués, hagués pogut obligar a fer-ho.
Creim que aquest tema de l'obligatorietat, de la voluntarietat, ja
hauria de ser un tema superat, si s'ha superat per l'Administració
autonòmica, no entenem com encara ara no s'ha pogut superar
per la local i la resta de les administracions, que també són al
servei dels ciutadans, moltes vegades més a prop, com és
l'Administració local.

Li vull reconèixer, Sr. Jaén Palacios, que hi ha
arguments per a les dues posicions, per fer-ho a través
d'aquesta llei i per fer-ho a través d'altres. El que ens haurà
de reconèixer el Grup Popular és que l'interés que té el
nostre grup a ficar-ho en aquesta esmena és precisament
perquè la llengua catalana avanci i avanci aquesta
exigència, i evidentment hem de sospitar, i molt més
després com ho ha argumentat el Grup Popular, que els
motius que té el Grup Popular per no defensar la nostra
esmena són precisament els contraris; aleshores, no són
motius de tècnica jurídica ni d'autonomia, són motius
precisament que no es creuen que els arguments que
utilitzen per modificar la llei respecte de l'Administració
autonòmica sien prou importants, prou vàlids, perquè si ho
fessin, evidentment, els traslladarien immediatament a la
resta d'administracions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Que nosotros estemos de
acuerdo en su intervención, al principio, cuando recogía
preceptos generales, doctrina y jurisprudencia del Tribunal
Constitucional i normativa aplicada en esta comunidad, yo
creo que no dice ninguna barbaridad, es decir, yo me
sumaba y compartía con usted ese criterio, pero yo le he
dicho que el Gobierno lo que modifica es el artículo 45 y
usted quiere modificar también el artículo 2, pues bueno, el
título de la ley es el que es -Proyecto de ley modificación
del artículo 45- y usted aprovecha para incluir en esa
enmienda una especie de batiburrillo donde no sólo habla de
corporaciones locales, a nuestro juicio, innecesario, repito,
innecesario, porque es de aplicación, innecesario, sino que
usted comete una osadía política, usted es capaz aquí de
obligar al Parlamento a la aplicación de eso, pues no, señor,
ni el Parlamento ni la Sindicatura de Comptes ni el Síndic de
Greuges ni otros organismos ni entidades de carácter
público autónomos, con autonomía, están sujetos  a la Ley
de la función pública, y como siempre pone por referente
Cataluña, pues yo se lo recordaba, lea la Ley de la función
pública de Cataluña y verá como están excluidos
expresamente en un artículo, en unos apartados, bastantes
apartados, del artículo correspondiente. Muchas gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a l'esmena que ha presentat o que manté el Grup
Parlamentari Socialista, la 3211, també a l'article únic. Per fer-ne
la defensa, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Dia 10 d'ocutbre de 1995 el Grup
Parlamentari Socialista va presentar en aquesta cambra una
proposició no de llei per instar el Govern a modificar la Llei
2/1989, de 22 de febrer, modificada parcialment per una altra
llei, l'1/1995, de 28 de febrer. Jo vaig emprar, per defensar
aquesta proposició no de llei, allò que havia fet el Govern de
Galícia i el Parlament de Galícia en el mateix sentit.

La política lingüística era en aquesta comunitat, pareixia que
ho havia de ser, la joia de la corona, allò que els governs
anglesos de l'època victoriana deien en referir-se a l'Índia, la joia
de la corona i, per tant, perquè vàrem entendre que això era així,
la nostra era una proposició raonable, com així ha demostrat el
temps, era una proposició prou raonable. En aquell moment el
Grup Popular s'hi va oposar, i aquí hi ha el Diari de Sessions,
perquè estimava que ells no optaven per fer un requisit d'aquests
coneixements, sinó que bastava amb un mèrit. Jo no vull, perquè
la història és molt recent, tornar-ho a recordar, insistir massa en
tot allò que va passar en aquesta sala aquell dia i que fins i tot va
provocar, almanco així ho varen significar els mitjans de
comunicació, que el president Soler digués que si no el deixaven
fer la seva política, se n'anava. De totes formes, la proposició de
llei no va prosperar. Però, miracle!, ens trobam que, amb una
celeritat inusual, no havent-hi aprovat la nostra proposició no de
llei, una celeritat superior a la amb què va executar el propi
Govern per donar compliment a una proposició no de llei que
havíem aprovat una setmana abans, i aquesta sí que l'havíem
aprovada una setmana abans, recordaran aquella auditoria o no
auditoria, no sabem gaire bé què era, a la fundació Illes Balears,
idò aquí, no havent-hi aprovat la proposició no de llei, sí que el
Govern hi va presentar un projecte de llei, un projecte de llei fent
allò que el propi grup parlamentari havia dit que no s'havia de
fer; fins i tot es va demanar que es tramitàs per urgència i es va
habilitar un període extraordinari, del qual no s'ha fet ús, perquè
quasi quasi ja som a punt d'acabar el segon període de sessions
d'aquest any parlamentari i no s'ha fet ni en període extraordinari
ni tampoc  per urgència, no m'explica massa bé per què, però, de
fet, no hi havia gaires presses. Podríem dir a poc a poc, allò que
deia el Sr. Pere Sampol, no sabem quan, bé, a poc a poc, s'ha fet
a poc a poc, però podríem dir que hem arribat allà on volíem
arribar, tanmateix, però no exactament, no exactament hem
arribat allà on a nosaltres ens agradava, i la discrepància, i per
això hi mantenim nosaltres la nostra esmena, és, jo diria, ho deu
ser, la més petita i ínfima discrepància que hi pugui haver hagut
a un projecte legislatiu, ens barallam per dues lletres, ni tan sols
per una frase, per dues lletres, més aviat per una, perquè una ja
ens agrada, només n'hi ha una que no ens agrada. Per tant, no sé
si el Ginness recull rècords de mínima discrepància, però aquesta
en deu ser una.

A pesar de tot, nosaltres creim que és important aquesta
discrepància, és petita però molt important, perquè, aquesta
fórmula de i/o, hem de reconèixer que és antiestètica, com
es llegeix això d'i/o? A mi no m'agrada. A la literatura -avui
que és el Dia del Llibre- no n'hi ha d'i/o, a la nostra
literatura. El Sr. Cela, a qui han donat el premi (...) no
empra l'i/o, és a dir, és literàriament lletja, i jurídicament?
Jurídicament, jo diria que és incorrecta, és flàccida, les
normes han de ser amples, és bo que les lleis siguin amples,
però no és bo que siguin dubtoses, perquè hem de recordar,
i jo no hi voldria perdre gaire temps, tot allò que diu el
Tribunal Constitucional en la seva sentència, que també ha
servit perquè Galícia fes la seva modificació i nosaltres
també en féssim la nostra, diu que en determinats casos sí
que hi pot haver discriminació per raons lingüístiques,
quan? Quan hi hagi una inadequació entre el nivell de
competència i el lloc de feina, però i si nosaltres, per a un
lloc de feina, només demanam un requisit oral i no escrit i
aquella persona que hi vol accedir justament té problemes
d'expressió oral en la nostra llengua, com aquí hi ha diputats
que la tenen, no està, aquest senyor, en desavantatge en
aquest cas davant aquest lloc de feina que se li ofereix?, no
podrà ser això objecte de recursos d'inconstitucionalitat?
Anem-hi alerta, anem-hi alerta, perquè els drets fonamentals
són unes coses que els tribunals tenen molt en compte, i
nosaltres no volem això, fins i tot hem intentat per les vies,
diguem-ne, extraparlamentàries arribar una fórmula
consensuada, però tampoc això no ha estat possible, això
tampoc no ho volgut el partit..., jo ara anava a dir Josep,
com en diuen pel carrer, que ara a partir d'ara els diran
Josep, no, no, PP, PP, PP, continuaran dient-se PP, perquè
mantenir el text com vostès ho han fet a mi em pareix que
és no voler arribar al bessó de la qüestió. I tant l'esmena del
Grup Nacionalista com la nostra jo crec que anaven en la
línia de millorar el text, de fer-lo més clar i de permetre el
seu desenvolupament a tot el territori sense problemes.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Pel Grup Parlamentari Mixt... Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, ja s'ha produïda la intervenció,
per tant, per part del Grup Parlamentari Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com ja he avançat, el nostre grup no
només hi està d'acord, sinó que aquest i oral/i escrita formava
part de la nostra anterior esmena; no hi hem entrat perquè hi
havia una esmena ex professo per a aquest tema. D'entrada, no
ens agrada, com al mateix esmenant, estèticament, l'ús de barres
dins un text legal, però, entrant en el fons de l'assumpte, amb allò
que podríem estar d'acord és que sí ens enfrontam al dilema de
si és possible trobar places que siguin exercides per analfabets;
certament, d'aquest escrúpol podríem participar, però creim que
està prou salvat per l'apel•lació explícita que l'article fa al
principi de proporcionalitat. Hi ha, evidentment, una crida
explícita a la proporcionalitat de l'exigència que creim que queda
plenament salvada..., qualsevol escrúpol que es pogués tenir.

Dit això, és que no podríem compartir, i després de l'anterior
esmena -"moix escaldat, d'aigua freda tem"-, en base a aquest
subterfugi, a aquesta barra, a aquesta barra entre l'i i la o, com a
mínim, s'aprofitàs per no tenir el mínim d'exigènica lingüística
que calen a aquestes places, perquè no s'entenés la lectura, no
se'n sapigués parlar, etc. Recordem que la fórmula que la
sentència del Constitucional ha declarat constitucional és oral i
escrita, amb la fórmula copulativa; recordem també que l'actual
redacció de l'article 45 diu que quan se superin les proves
selectives, s'haurà d'acreditar el coneixement de català oral i
escrit, ara diu oral i escrit, tot i que, si no ho fan, com sabem,
s'hauran de passar uns cursos per demostrar, una vegada passats
aquests cursos, que es domina la llengua catalana oral i escrita,
això en la situació actual; recordem fins i tot que l'article 57,
quan parla de la provisió, del proveïment de les places, diu que
s'haurà de demostrat el coneixement oral i escrit, creim que quasi
quasi una passa enrera que es fa des de l'article 45. Voldríem
pensar que en principi és innocu que quedi aprovat o no; ara, pel
que dèiem de la importància de l'actitud, de la importància de la
voluntat que hi posa l'impulsor de la normalització lingüística
perquè aquests sigui efectiva i vists els recels i atesa la postura
que pren el Partit Popular i el Govern en aquesta mena
d'esmenes, com dic, que en principi haurien de resultar innòcues,
evidentment la defensarem i estarem per votar-la a favor i
veurem amb suspicàcia que el Grup Popular no l'admeti. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. La enmienda ya es conocida, la hemos
comentado no extraparlamentariamente, porque el salón de
pasos perdidos también es un espacio del territorio de este
parlamento, y hemos tenido la ocasión de comentar todo el
trámite que ha tenido el proyecto de ley, en la ponencia y en
la comisión. Por eso, me refería que en las enmiendas,en esa
totalidad de treinta y tantas enmiendas al proyecto, había
dos fundamentalmente que eran las que contenían mayor
entidad, porque afectaban al contenido del artículo único y
no a la exposición de motivos, prolija, con detalles, que el
Gobierno nos remitió.

Yo no quiero que haya recelos por parte de la oposición.
Ya lo he dicho antes, hay un salto cualitativo, se quiera o no
se quiera, hay la consideración del conocimiento de la
lengua propia de esta comunidad no como un mérito más
que el aspirante a una plaza aporta, sino como un requisito,
y esto viene por la sentencia que ustedes comentaban del
Tribunal Constitucional de año 91, de 28 de febrero, y esa
sentencia reconoce, como aquí bien se ha dicho, la
exigencia de la proporcionalidad, es decir, que lo que se
requiere es que las características del puesto de trabajo a
desarrollar estén en consonancia con el perfil, digamos,
lingüístico que ese puesto de trabajo requiere o exige, y esto
es un paso más, se quiera o no se quiera. Yo puedo
comprender, porque lo puedo comprender, si estuviera en su
posición, que ustedes juzguen que ese paso que da el
Gobierno y el Grupo Popular con este proyecto de ley es un
paso insuficiente, a su juicio, eso lo puedo entender;
nosotros pensamos que en estos momentos, en estas
circunstancias, es un paso adelante y es un paso más en este
proceso de normalización, se quiera o no se quiera.

Sr. Crespí, el quid de la cuestión es esa, de su enmienda,
la disyunción que usted expresaba con la conjunción y con
la barra, en sentido de signo de puntuación que antes hacía
la referencia el Sr. Alorda, y sí, nosotros entendemos que la
redacción es una redacción bastante clara, porque clara lo
es, se podrá discutir si es una redacción más o menos
acertada jurídicamente, pero que clarísima, lo es, porque en
unos casos puede ser que el conocimiento de la lengua, es
decir, la comprensión y expresión, que son los dos términos
que hay en el conocimiento oral, y la comprensión y
expresión escritas, pues a veces se exigirá y a veces, no.

Pero yo, para su satisfacción, diría, o para evitar esos
fantasmas, yo diría que ustedes conocen que la Junta
Avaluadora del Català ya tiene aprobados y publicados por
un decreto los cinco niveles de conocimientos del català, y
el primero de ellos son conocimientos orales, es el diploma
A, el primer nivel, y el siguiente ya son orales y escritos, el
B, el gobierno tenía intención, cuando desarrolle esta ley,
que así lo hará, por decreto, incluir esas referencias a esos
niveles de la Junta Avaluadora del Català.
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Yo quiero, porque ustedes también lo están haciendo, me
parece que es un trabajo de todos, que la mesura y la prudencia
políticas son dos virtudes que el Gobierno, cualquier gobierno,
debe atesorar, y en este tema de lengua, que es un tema de
crispación social, porque ustedes lo han visto en otras
comunidades y aquí ha habido algún atisbo de ello, pues que eso
no se produzca, porque nadie es partidario, al menos nadie en su
sano juicio, de guerras lingüísticas, y nosotros estamos porque el
Gobierno continúe en esa labor, acorde a las circunstancias que
los tiempos demanden.

Yo lamento no haber llegado a ningún otro acuerdo, pero
comprendan también ustedes que hemos hecho un gran esfuerzo
por incorporar enmiendas que, sin duda,han mejorado el
proyecto que el Gobierno presenta. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Prudència, això és el que ens demana el portaveu del Grup
Parlamentari, bé, prudència per tot, prudència i coherència. Miri,
llegiré una norma del govern del qual vostè ara defensava la seva
(...) que afecta professors d'educació física, de tecnologia
administrativa, de perruqueria, matemàtiques, física, i això per
poder fer classes en català, que aviat serà un requisit quan a tots
els centres es vagi generalitzant aquest ensenyament. Dades,
vostè sap molt bé que per obtenir aquest certificat corresponent,
aquesta habilitació, hi ha dos nivells de llengua, el primer nivell
diu: "Primer. Punt 3.3, objectiu específic: Identificar i assumir
com a patrimoni comú les característiques bàsiques de les
varietats geogràfiques de la llengua", el professor de tecnologia
administrativa les ha de reconèixer com a patrimoni comú, ha de
fer aquest acte de fe i les ha de reconèixer. Llavors un altre punt,
aquest deu ser més greu, jo em demanaria si els seus diputats els
assumeixen, perquè quasi quasi és un principi fonamental
reconèixer la llengua estàndard com a varietat supradialectal
comuna, i han de fer un acte de fe de política lingüística, i per ser
professor no han d'utilitzar..., no, no, l'han de reconèixer, han de
fer un acte de fe; això a Llengua 1. A Llengua 2, hi van més
endavant, perquè això era nom és el començament, han d'assolir
uns coneixements bàsics dels conceptes sociolingüístics que
facilitin l'anàlisi i la comprensió de la situació actual de la
llengua catalana, i això per fer classe de perruqueria a un centre
d'ensenyament secundari, o de matemàtiques o d'educació física
o de dibuix. Això, nocions bàsiques dels conceptes
sociolingüístics; ja em diran que té a veure fer classe en català
amb saber sociolingüística; coherència, prudència. Continuam,
objectius específics, aquí ja anam més al grano, "assolir un
domini reflexiu i pràctic del sistema lingüístic dins el marc de la

normativa, usant les regles ortogràfiques i tenint en compte
els aspectes més complexos", no a nivell llindar, no, més
complexos, "de la morfosintaxi i del cabal lèxic", quasi res;
això per fer classe, hi insistesc, de perruqueria, de fusta,
d'educació física, de matemàtiques. Però no acaba aquí, (...),
"reconèixer els diferents tipus de variació lingüística",. jo
em preguntaria si això per a castella ho sabem, jo no sé les
variacions lingüístiques del toledà, de l'aragonès, a mi no
me les han demanades mai per ser professor de física, quan
vaig fer les oposicions en temps de la dictadura, no m'hi
varen demanar això. Fixi's en una altra, que aquesta podria
entrar en conflicte amb el concordat: "Conèixer els
conceptes derivats de l'estudi de les llengües en contacte",
sense tenir intencions matrimonials, fixi-s'hi, demana això
sense demanar intencions matrimonials a aquells que
estudien aquest problema de les llengües en contacte. "Tenir
coneixement del marc legal vigent relacionat amb la
regulació de l'ús del català", per fer classe de tecnologia
administrativa, per què s'ha de saber tota la legislació que
regula el coneixement del català? I això ho exigim a uns
funcionaris que no depenen de la Comunitat Autònoma
encara, en dependran, però els ho exigim ja; coherència.

I ara, com els avaluaran, aquests senyors? Perquè això és
el que han d'aprendre; a veure, qui els avaluï, quina
instrucció rep. "S'avaluarà la comprensió auditiva", aquesta
no hi és, a la seva proposició, d'auditiva, res, oral, però
l'auditiva, no la hi demana. "L'expressió oral, la comprensió
lectora, l'expressió escrita, el domini pràctic del sistema
lingüístic i el coneixement del marc històric i social de la
llengua corresponents a cada un  dels blocs, d'acord amb els
barems i percentatges que s'estableixin", això arriba a les
darreres conseqüències del control, molt bé.

Entre i/o -i barra o- i això, jo crec que la nostra esmena,
que era oral i escrit, i llavors adequat a cada lloc concret,
més oral, més escrit, més d'una cosa, més de l'altra, era prou
lògic. No obstant això, vostès no han volgut arribar a aquest
acord i jo li deia fa un moment allò de la joia de la corona,
això era la joia de la corona. Jo comprenc que en aquest
moment, quan un ha de defensar la corona, la joia, bé, és
igual si perdem la joia, de moment, defensem la corona, res
que posi en perill la corona pot tenir progrés en aquesta
cambra.

I mirin, vostè a un article l'altre dia deia que hi havia
d'haver un gran pacte pel territori, era important arribar a un
acord i a un pacte per a la conservació del medi. El nostre
pacte era per una o, per una o, que a les màquines d'escriure,
a vegades, a les antigues, era el zero, la mateixa cosa servia
per a l'o i per al zero. No som capaços de pactar per un zero,
per un no-res, per això no som capaços de pactar, ¿i ens
volen fer creure que pactaran quan hi hagi una cosa
important, quan el que hi hagi darrera, la classificació d'un
determinat terreny urbanístic, sigui una xifra i molts de
zeros darrera? Per favor. Jo lament molt seriosament no
haver arribat a un consens amb aquesta llei, perquè crec que
hauria estat bo, per tan poca cosa, que vostès haguessin fet
una passa endavant, que no els fermava cap mà posterior.
M'ha preocupat un poc el que ha dit el Sr. Jaén dels nivells
només orals, això vol dir que a qualque lloc només
demanaran que puguin dir bon dia. Jo no l regalaré el llibre,
Sr. Soler, avui, perquè crec que ja li n'han regalats massa,
però li'n recomanaré un, li recomanaré un llibre, li
recomanaré aquell llibre que és un best seller, algú m'ha dit
que un poc cursi, no ho sé, però el nom és preciós, no el
llegeixi, només el tengui posat amb el nom, diu Va dove ti
puorta il cuore, vostè no hi ha anat amb això, Sr. Soler, no
hi ha anat, hi ha anat o l'hi han dut uns altres.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No puedo utilizar la lengua
de Petrarca ni de Dante porque Dante va anar allà on el portava
"il cuore".

Mire, usted nos ha leído aquí el contenido de unos programas
de cursos de reciclatge per a professors. Yo haré un breve
paréntesis a ese particular. Lleva usted razón en muchas cosas,
porque en un espació didáctico lo fundamental es saber qué se
enseña, cómo se enseña, a quien se enseña, cuándo y para qué,
y seguramente ese programa deba sufrir alguna variación, no
solamente los procedimientos y en todo lo que significa la
preparación del profesorado en la lengua catalana, sin duda, pero
eso no tiene nada que ver con lo que discutimos aquí, usted lo ha
leído y seguramente alguno habrá quedado un poco perplejo,
porque en sociolingüísica, desde luego, teoría de la
comunicación y estas cosas no pensamos pedirles a quienes
accedan a las plazas en unos grupos determinados. Por tanto, esa
será una discusión de otro tema, porque la verdad es que los
cursos estos pueden y deben mejorarse, pero eso aquí no es lo
que hablamos, aquí estamos hablando del nivel A y del nivel B,
y yo creo que son exigencias que pueden ser fácilmente
superables. Yo, a este particular, siempre me ha parecido que el
modelo a seguir aquí no era el modelo gallego; yo no sé por qué
el modelo gallego es un modelo de dispersión geográfica que no
tiene nada que ver con Baleares, yo estaba más, salvando las
diferencias, por un modelo vasco, el modelo vaso establece un
perfil lingüístico para cada plaza, eso es un gran trabajo, es una
gran feinada, larga y dura, pero también establece que ha perfiles
lingüísticos de plazas determinadas que no son preceptivos, es
decir, en los cuales la exigencia de la lengua en esa plaza no es
preceptiva. Aquí ha habido un acuerdo, en el partido, en el grupo
parlamentario, y nos parecía que en las actuales circunstancias se
mejoraba el proyecto y se adecuaba a las peticiones y exigencias
del Tribunal Constitucional; vamos a caminar por ahí, no
significa en todos los casos que haya una disyunción entre la
comprensión y expresión orales y la comprensión y expresión
escritas, sino que también puede haber una conjunción, y deber
haberla en muchos casos, vamos a caminar por ese sendero,
mejorando, como digo, sustancialmente, lo que hasta ahora se
hacía, pero eso requiere el paso del tiempo y sobre todo requiere
la comprensión de todos, que es lo que yo antes decía, la
prudencia y, bueno, que son valores que los gobiernos, todos los
gobiernos, deben mantener como tesoro porque así funcionan los
gobiernos. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

L'esmena 3219 ja ha estat defensada. A les disposicions
finals primera i segona del dictamen no s'hi mantenen
esmenes, i hi queda una darrera esmena, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la 3224, que fa
referència a l'exposició de motius. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens atendrem al temps. Senyores
diputades i senyors diputats. Realment, només vull dir que
ens congratulam, efectivament, de l'avanç, però així com
van sortint els arguments, ens adonam que el Grup Popular
ha arribat fins on podia, perquè com més s'argumenta, més
amb els cabells drets quedam.

Cenyint-nos a aquesta exposició de motius, realment que
acompanya aquesta modificació... Tots hi estam d'acord,
que és prou llarga, relata la història sociolingüística de les
Illes Balears, la introducció del català i les seves
incidències.

El nostre grup aplaudeix aquesta acció del Govern,
bàsicament perquè creim que una assumpció oficial i
solemne de la persecució de què ha estat objecte
històricament la llengua catalana a les Illes Balears, i fins i
tot algunes declaracions de caràcter científic poden
contribuir al procés de conscienciació i d'aclariment
lingüístic, imprescindibles per a una normalització efectiva
i no merament formal de la llengua catalana.

És prou conegut, avui s'ha fet esment d'una certa
crispació, que malgrat el consens social sobre el nom de la
llengua i la consciència que cal actuar decididament per a la
recuperació de l'espai lingüístic perdut, també és cert que hi
ah algun sector minoritari, però cridaner, al qual escau una
exposició de motius contundent, com la que debatem.
Especialment valuosa és aquesta reafirmació, quan prové
del Grup Popular, que ha evolucionat des de postures
aberrants fins a una calculada ambigüitat en matèria
lingüística que ha resultat perniciosa per al procés de
normalització del nostre país; aplaudim una evolució dins
aquest model. Encara ara se senten veus que desafinen del
conjunt coral; per no anar més enrera, en algun moment, en
la mateixa comissió que va dictaminar la llei, un membre
del Grup Popular s'hi va abstenir en algun punt de
l'exposició de motius al•legant que no sabia en quin moment
s'havia introduït la llengua catalana a les Illes Pitiüses.
Creim que ens va acabar de confirmar la necessitat i la
idoneïtat de l'extensió de l'exposició de motius, per la part
que fa referència al vessant sociolingüístic, perquè hem de
recordar que la part jurídica, de jurisprudència, arriba a fer
la sensació, com ha dit avui el Sr. Jaén Palacios, que es
modifica la llei, perquè les sentències del Constitucional ens
hi han empès, que no perquè -cosa m'ha paregut entendre-
per la pròpia convicció; evidentment, si hi hagués hagut
aquesta convicció, s'hauria ampliat a les administracions, a
totes les administracions. D'alguna manera s'adequa al que
ha dit, molts d'entrebancs, la doctrina del Tribunal
Constitucional.
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Assumit aquest punt de vista, el nostre grup ha presentat
diverses esmenes a l'exposició de motius, de les quals, Sr. Jaén,
no va ser admesa cap, més que precisions tècniques, precisions
que fins i tot els deien a quin capítol, a quin article, s'havien
equivocat. Accepti que gairebé varen fer un esforç de millorar
tècnicament l'exposició de motius, no vull dir un ambient de
col•laboració però d'aquí a dir que s'ha acceptat alguna cosa de
contingut de les que va proposar el nostre grup, com a mínim, el
nostre grup, em sembla un pas excessiu. Ara bé, hem retirat les
altres, perquè en nom d'aquest consens, quant a una exposició de
motius, tampoc no era rellevant, però hi hem volgut mantenir
aquesta del Decret de Nova Planta, precisament per donar-los
l'ocasió de fer-ho senzill, de donar-nos la raó en alguna i també
perquè creim que enriqueix la referència a aquest episodi que es
fa a l'exposició. No hi ha dubte que la promulgació del Decret de
Nova Planta és una fita, de (...)de Nova Planta, perdó, és una fita
clau, atesa la posició confessadament castellanitzadora de Felip
V, per cert, IV del Regne de Mallorca, que cal remarcar
adequadament per entendre com una llengua absolutament
hegemònica i oficial fou pèrfidament substituïda.

El Parlament, com a màxima institució d'autogovern del país,
ha de mirar d'excitar en la seva ciutadania un sentiment de rebuig
i fins i tot de sana, de tranquil•la i cívica indignació vers totes les
agressions despersonalitzadores que hem sofert, i per això, creim
convenient posar en relleu la norma que va suprimir les
institucions d'autogovern, així com també fer referència a la
resolució de dia 11 de setembre de 1717, pel seu caràcter
il•lustratiu, perquè creim que aquesta exposició de motius més la
que surti publicada en el BOE és bo que sigui llegida i
comentada, pel seu caràcter il•lustratiu, com dic, del mode com
s'havia de procedir a la substitució lingüística. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt... Per part del Grup Parlamentari Socialista... Per part del
Grup Parlamentari Popular, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El Sr. Alorda hacía
referencia a las enmiendas que había presentado a la
exposición de motivos. Usted comprenderá, Sr. Alorda, que
si ya nos parecía prolija la que el Gobierno presentaba en el
proyecto, usted todavía abundaba más en ello, pues nuestra
postura normal, que se considerasen algunos aspectos
positivos, como antes he dicho, que han mejorado el
proyecto, porque contenían inconcreciones o errores
materiales manifiestos, y así se hizo.

Y lo que quiero decir es que vamos a apoyar esta
enmienda, como ya le había anunciado antes, pero también
quiero explicarle porque tantas otras no lo fueron, y es que,
claro, coger la perspectiva diacrónica de la lengua i asegurar
toda esta persecución de la lengua minoritaria, en concreto,
del catalán, a lo largo de los años, yo creo que, bueno, hay
muchas cosas que poner; por ejemplo, usted no ha puesto
una enmienda de la dictadura de Primo de Rivera, que
recogía los preceptos del Consejo de Castilla de 1715 y que
prohibía incluso al Nuncio de Su Santidad en España que
nombrase obispos que fueran con querencias catalanistas.
Yo creo que no podemos llegar a esos detalles; por tanto,
por esa prolijidad a que antes hacía referencia, nos parecía
que el Gobierno la presentaba bien, y esta la aceptaremos
por esa insistencia que usted continuadamente ha venido
haciendo, y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, prec que hi prestin atenció
i que es mantenguin en els seus llocs.

Passam directament a les votacions.

Sr. Diputat, te vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo le rogaría que
votásemos en un solo acto la 3219 y la 3224, ya que
votaremos a favor de ellas, y en otro acto las otras dos, si no
hay inconveniente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap inconvenient per part dels altres portaveus?

Votarem les esmenes 3217 i 3211. Ho he dit bé. 3217 i
3211. La primera, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista i la segona presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes dues
esmenes, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?  Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 27, en contra, 30. Per tant, no queden aprovades
aquestes dues esmenes.

Votam les esmenes 3219 i 3224. Senyores i senyors que votin
a favor es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

S'aproven per unanimitat.

Passam a votar el títol del dictamen, no s'hi mantenen
esmenes. Senyores i senyors diputats?

Passam a la votació de l'article únic. Senyores i senyores
diputats que votin favorablement es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 30, abstencions, 26. Queda aprovat l'article
únic.

A les disposicions final, primera i segona del dictamen no s'hi
mantenen esmenes. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 30, en contra, cap, abstencions, 26. Per tant,
queden aprovades les disposicions final, primera i segona del
dictamen.

Procedim a la votació de l'Exposició de motius. Senyores i
senyors diputats que votin favorablement, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

S'aprova per 30 vots a favor, cap en contra, 26 abstencions.

Queda aprovada, en conseqüència, la Llei de modificació de
l'article 45 de la Llei 2/1989, de dia 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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