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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores, comença aquest plenari, segons
l'odre del dia prèviament establert. El primer punt fa referència
a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2386/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aptituds dels guies turístics amb contractes de
"tour operators" d'altres països.

La primera la formula el diputat Sr. Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aptituds dels
guies turístics amb contractes de tour operators d'altres
països. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És una
practica habitual que els tour operator contractin a personal, entre
ells els anomenats guies, en els seus respectius països. Aquests
guies són els que s'ocupen, entre altres coses, de donar la
informació de la realitat física, lingüística, cultural i costumista
de les nostres illes, així com d'indicar quins són els indrets més
interessants per ser visitats. Fins aquí tot va bé, el problema
apareix quan podem comprovar que donat el seu desconeixement
de la realitat de les nostres illes donen una informació totalment
incorrecta i falta de rigor. Aquest és un fet que ens preocupa i és
per això que li feim la següent pregunta: té previst la Conselleria
de Turisme exigir titulació reconeguda o la superació de proves
que demostrin l'aptitud dels guies turístics que desenvolupen la
seva tasca a les nostres illes però han estat contractats pels tour
operator dels seus respectius països d'origen? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Sí ho té previst.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar intervenir? Té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies. Ha estat una resposta molt escarida. Jo li deman com
ho tenen previst i quan pensen aplicar-ho, perquè, clar, aquests
"guies", els pretesos guies, no crec que tenguin la titulació, es
pensa regular amb un decret o pensa fer alguna cosa perquè
aquests guies comptin amb la titulació adient per poder
desenvolupar aquesta tasca a les nostres illes? M'agradaria que
ens explicàs com ho pensa fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Amb molt de gust, efectivament, hi ha
un esborrany de decret consensuat un cent per cent entre
l'Associació d'Agències de Viatges i l'Associació Professional
d'Informadors Turístics. L'article 9 preveu el requisit del títol
d'empresa i activitats turístiques per exercir aquesta activitat, en
el cas de ciutadans estrangers o comunitaris, l'homologació
pertinent per part de la Conselleria de Turisme amb unes proves
de convalidació, segons l'article 11, i fan referència a
coneixements històrics, artístics, culturals, ecològics, geogràfics
de les Illes Balears, coneixements socio-econòmics i, fins i tot,
la necessitat de parlar castellà i/o català en el cas d'aquesta
activitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2487/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a partida pressupostària per la qual aconseguí
l'Hble. Conseller Sr. Marià Socias que es facin o
subvencionin les obres de millora a la rectoria de l'església
de Santa Margalida.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a partida pressupostària per la qual aconseguí
l'Hble. Conseller Sr. Marià Socias que es facin o
subvencionin les obres de millora a la rectoria de l'església
de Santa Margalida. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. La pregunta queda formulada amb els seus
propis termes i que així consti en el Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La partida pressupostària és la
17.101.431 200 78 003. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, quan haguem localitzat, dins el Pressupost
General de la Comunitat Autònoma, aquesta partida, farem
més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a ...

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

Voldria...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vice-presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, qualsevol diputat segut a
aquesta cambra o qualsevol (...) sap que la partida 17, quan deim
partida 17, és obres públiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2048/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a manifestacions del Sr. Trillo sobre la creació de
comissions d'investigació parlamentària.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a manifestacions del Sr. Trillo sobre la creació de
comissions d'investigació parlamentària. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Fa unes tres setmanes vaig tenir ocasió
de llegir a un diari les primeres declaracions del nou president
del Congrés dels Diputats, el Sr. Federico Trillo, i mentre ho feia
vaig pensar "segur que el PP i el Govern de les Illes Balears no
han llegit açò que diu el Sr. Trillo". I com que som dels qui
pensen que la informació és un element vital a l'hora de prendre
decisions em vaig disposar a fer aquesta pregunta, amb el simple
i innocent propòsit de saber si té coneixement el Govern que en
una de les primeres entrevistes concedides pel Sr. Trillo als
mitjans de comunicació, després de prendre possessió com a
president del Congrés dels Diputats, s'ha manifestat favorable a
reformar el Reglament del Congrés dels Diputats de tal manera
que es puguin constituir comissions d'investigació parlamentària
sense necessitat que sigui aprovat per la majoria dels diputats
d'aquella cambra.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, més o manco tots llegim
els mitjans de comunicació, tots estam informats, tenim aquesta
mateixa informació i, un cop es duguin a terme aquestes
propostes, ho estudiarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una resposta meditada, profunda,
rigorosa, fruit de la reflexió, a cadascun li hem de donar allò
que és seu. Sigui com segui, Sra. Vice-presidenta, li faré
arribar immediatament una fotocòpia d'aquestes
declaracions. Jo crec que és bo que les coneguin, que en
tenguin un exemplar encara que el tenguin estotjat, perquè,
vostès ho saben, és cert que després debatrem una proposta
nostra en el mateix sentit que el Sr. Trillo defensa en el
Congrés dels Diputats, en el mateix sentit que el Sr. Ruíz
Gallardón defensa a l'Assemblea de Madrid, en el mateix
sentit que consta en el programa electoral del Partit Popular
a les darreres eleccions generals, en el mateix sentit que va
declarar el Sr. Aznar a la darrera campanya de les eleccions
generals (...)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. President. Gaudir d'una autonomia vol dir
estudiar-ho dins el context de la nostra comunitat, dins el
context de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i, com
no, sempre amb el cap. I així ho farem, pensant amb el cap,
Sr. Orfila. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2232/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a atenció al públic de
l'oficina de la Direcció General de Joventut a Maó.

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 atenció al públic de
l'oficina de la Direcció General de Joventut a Maó. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

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

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. Aquesta
situació que vostè planteja amb aquesta pregunta, és
pràcticament impossible que es produeixi ja que..., ens agradaria
tenir un local propi per al personal de Joventut, però és un local
compartit amb el personal de Menors, personal de Joc, que
depenen també de la Conselleria de Governació, i personal de
Joventut. Aquesta oficina d'informació juvenil sempre queda
atesa, la porta mai queda tancada. També vull dir que es reforça
durant mig any amb personals en pràctiques de l'INEM, des de
l'1 de juny al 30 de novembre, abastant el gros d'informació
juvenil i el gros d'activitat juvenil. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sra. Consellera, moltes gràcies per la resposta. Abans de fer
aquesta pregunta m'he informat sobre problemes que havien
ocorregut, primer m'havien arribat i després jo m'he preocupat
d'informar-me per altres persones que havien anant a aquesta
oficina. Sé perfectament com és aquesta oficina, que hi ha altres
serveis. Jo, a la vista de la resposta que m'ha donat, crec
convenient que la Consellera faci una petita investigació perquè
açò que vostè ha dit no es compleix realment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Més que res, vull matisar que la
persona responsable de Joventut, perquè pot parèixer pel
plantejament de la pregunta que ha estat molts dies de baixa, ha
faltat tres dies al lloc de feina perquè va tenir unes reunions a
Palma en el Centre de Coordinació d'Informació Juvenil, unes
reunions informatives, i un altre dia va estar de baixa per
malaltia, va tenir el grip. Quan es produeixi aquest fet (...) o no
se sap com s'ha de resoldre es telefona a la central de Palma o bé
sempre es dóna una resposta al jove que acudeix a l'oficina.
M'agradaria fer-li una petita correcció, Sr. Portella, em pareix
que vostè només té informació o només recapta queixes, perquè
en aquest cas només són queixes, d'un col•lectiu determinat de
la seva illa de Menorca, hi ha altres col•lectius de joves a
Menorca que, per ventura, no estan tan queixosos o ressentits
amb la Direcció General de Joventut i seria important que també
els escoltés. Gràcies, Sr . Portella. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 2049796, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a resultat de l'informe sobre la conveniència
de la utilització de dimilín en la lluita contra la
processionària.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a resultat de l'informe sobre la conveniència
de la utilització de dimilín en la lluita contra la
processionària. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors membres del
Govern, es recorden d'un debat que vàrem tenir el Sr.
Conseller d'Agricultura i jo a un plenari a principis del
novembre passat, parlant del dimilín? Es recorden que, atesa
la discrepància sobre els efectes beneficiosos  nocius de l'ús
d'aquest producte, el Conseller i aquest diputat que els parla
vàrem acabar assumint un compromís? Vostès, el Govern,
encarregarien un informe fora de la Conselleria sobre la
conveniència o no d'utilitzar aquest producte. Si els resultats
em donaven la raó, mai més s'utilitzaria el dimilín a les Illes
Balears, però si la raó la tenia el Govern, aquest diputat que
els parla faria un solemne vot de silenci i mai, mai més,
tornaria a obrir la boca en aquest parlament per parlar de
dimilín, vàrem quedar així, - només per parlar de dimilín-.
Per tant, senyores i senyors membres del Govern, quin ha
estat el resultat de l'informe?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, amb data 5 de març
d'enguany, es va sol•licitar informe a l'Institut de Química
Biorgànica del Consell Superior d'Investigacions
Científiques sobre la conveniència de l'ús del dimilín contra
la plaga de la processionària del pi. Hem demanat aquest
informe reiteradament. Concretament, dia 29 d'abril ha
arribat a la Conselleria d'Agricultura un escrit per fax on
especialment s'adjunta el següent: en primer lloc, des del
1984, que es va emetre a petició del GOB, del grup balear
d'ornitologia i defensa de la naturalesa, el dimilín s'ha
emprat de manera massiva  a la majoria de pinars
mediterranis atacats per la processionària del pi, sense que
s'hagin detectat problemes relativament greus. Els estudis
que s'han realitzat de llavors ençà poden avalar l'ús del
mateix, no obstant, l'estudi diu que també existeix altres
mitjans de lluita que són molt respectuosos també amb el
medi ambient, el que passa és que serien menys efectius, i
que també hauríem de tenir en compte.
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En definitiva, el que s'ha fet per part de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca és trametre als distints municipis que tenen
aquesta problemàtica una petició demanant si volen que
realitzem aquest tractament amb dimilín o no i que cada
ajuntament contesti. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vice-presidenta, li agraesc la
resposta. El problema és que vostè remet aquest escrit als
ajuntaments i ells no tenen coneixement de causa a l'hora de
prendre la decisió que hagin de prendre. Si vostès ajuntessin
encara que fos un resum d'aquest informe, els ajuntament sabrien
a que s'han d'atendre a l'hora de prendre una decisió. Simplement
els demanen, ho dic perquè ahir a l'ajuntament del qual form part
es va discutir aquest tema i demanarem que quedàs damunt la
taula, "aquest ajuntament està interessat que es duguin a terme
fumigacions o tractaments aeris contra la processionària del pi
per part del Govern de les Illes Balears". Els ajuntaments,
evidentment, sense saber amb quin producte es faran aquestes
fumigacions i sense conèixer quins afectes pot tenir la utilització
d'aquest producte per al sistema, per als boscos, és difícil que
puguin prendre una decisió assenyada i rigorosa.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, ha estat remes aquest
escrit a tots i a cadascun dels ajuntaments que tenen aquesta
problemàtica. Únicament vull recordar que el producte continua
autoritzat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació tant a
pinars com a cultius. En aquest informe està considerat com un
dels mètodes més eficaços davant la greu situació d'aquesta plaga
a la regió mediterrània i també a Balears quasi es podria deduir
de l'informe que maldament existeixen altres mètodes, que
efectivament serien molt respectuosos amb el medi ambient,
aquest seria per ventura el més eficaç. No hi ha cap inconvenient
que, als ajuntaments que així ho demanin per tenir més
informació, els enviem l'informe remes per l'Institut de Química
Biorgànica del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2396/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a composició de la Secció
Menorquina de la Comissió d'Agroturisme i altres
activitats complementàries.

I.8) Pregunta RGE núm. 2397/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a composició de la Secció
Menorquina de la Comissió d'Activitats d'Hostaleria Rural
i Turisme d'Interior.

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 composició de la
Secció Menorquina de la Comissió d'Agroturisme i altres
activitats complementàries. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Si el Sr. President no té cap
inconvenient, podria agrupar la pregunt número 6 i la
número 8, si el Govern tampoc no té inconvenient, ja que
són diferents però fan referència a la mateixa qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

En el Decret que fa referència a la prestació de serveis
turístics al medi rural, que es va publicà el dia de Sant Joan
de l'any passat, es fa referència a la creació de la Comissió
d'Agroturisme i una altra d'Hostelaria Rural i Oferta
Complementària. així com a la creació d'unes seccions
insulars per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
També es fa referència a la composició, i atesa la
composició que hem observat, la pregunta és: no troba el
Govern que dins aquestes seccions de les respectives
comissions no hi haurien de ser presents, atesa la naturalesa
d'aquestes comissions, entitats conservacionistes i de
defensa de la naturalesa i entitats o organitzacions agràries,
ja que hi ha representants de les entitats empresarials
d'aquest sector i del Foment del Turisme per motivar la
participació quant a la política de serveis turístics en el medi
rural, no hi haurien de ser presents aquest tipus d'entitats?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del
moment que en el Decret no es contempla no es va considerar
convenient que de manera permanent aquestes organitzacions
formessin part d'aquestes comissions. En qualsevol cas, això (...)
en el cas concret que es necessitàs o es consideràs convenient la
participació en algun cas específic i concret, lògicament, la porta
sempre estarà oberta i els podem convidar perfectament. Però
d'una manera permanent..., vàrem entendre que, com s'ha fet a
altres comissions ja creades, que només havien de ser els
representants de les associacions específicament turístiques del
sector. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la resposta.
Ningú dubta que és important afavorir la participació a l'hora de
desenvolupar una política d'aquesta mena. Tampoc ningú dubta
que l'impacte del turisme en el medi rural pot ser gran, tant un
impacte dins el medi natural com un impacte davant els pagesos,
la gent del camp que hi fa feina. Per tant, no s'han d'estranyar que
nosaltres considerem important que tant representants de les
organitzacions agràries com representants de les organitzacions
medi ambientals i de defensa de la naturalesa hi haurien de ser
amb la mateixa importància que hi són els empresaris del sector
o els representants del Foment del Turisme. Jo li agrairia que
rectifiques, pensàs o reflexionàs sobre aquesta composició. Per
altra banda, el Consell Insular de Menorca ja ho té plantejat com
a punt a discutir perquè trobam que són incomplertes aquestes
seccions de les comissions respectives.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. He d'insistir que entenc la seva
reivindicació, la comprenc, i li faig saber que precisament la
finalitat d'aquest decret de prestacions al medi rural no és
l'enfonsament o provocar situacions negatives per aquest medi
sinó, al contrari, intentar ajudar al seu desenvolupament. En
qualsevol cas, jo insistesc que en qualsevol cas puntual o
específic, allà on l'opinió d'aquestes organitzacions pogués ser
útil per a la resolució d'un problema, lògicament, les portes
sempre romandrien obertes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2050/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a aprovació definitiva del Pla Director
Sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a aprovació definitiva del Pla Director
Sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quan considera el Govern que es
farà l'aprovació definitiva del Pla Director sectorial
d'equipaments comercials o l'obertura d'un segon període
d'informació pública i consulta institucional, com a
conseqüència que les al•legacions presentades i les
modificacions introduïdes signifiquen que la redacció final
del Pla Director difereix fonamentalment de la redacció
inicial d'aquest pla?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Un dels motius del
retard és l'aprovació de la Llei de comerç. Nosaltres volíem
mitjançant un dictamen (...) en contradicció amb el Pla. Una
volta açò ha estat així, estam responent totes les
al•legacions que no afecten substancialment al Pla. El Pla es
remetrà, si Déu vol, dins el mes de maig a la Comissió de
Coordinació de Política Territorial. En qualsevol cas,
després ja és competència seva dir quan estarà aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2051/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari nacionalista-
PSM, relativa a aprovació inicial i exposició pública del Pla
Director Sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a
Menorca.

Pregunta que formula el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari nacionalista-PSM, relativa a
aprovació inicial i exposició pública del Pla Director
Sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.
Quan considera el Govern que es farà l'aprovació inicial i
l'obertura d'un període d'informació pública i consulta
institucional del Pla Director Sectorial d'indústries energètiques
a l'illa de Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. S'ha acordat amb el
Consell Insular de Menorca que la Conselleria de Comerç i
Indústria desenvolupàs el Pla. Ja estam treballant, tenim un
document elaborat pel Consell Insular de Menorca, que
s'anomena Treballs de recollida de dades i estudis previs per a la
formació posterior del Pla Director d'instal•lacions energètiques de
Menorca, el qual serveix de base per als treballs que durem a
terme (...) he de dir que abans del 31 de desembre del 96.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Llarg m'ho fieu, Sr. Conseller. Li he de recordar que dia 23
de març del 94, és a dir, fa més de dos anys, el Parlament aprovà
els criteris generals per a l'elaboració del Pla Director Sectorial
d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca. De la manera que
vostè parla, fins als tres anys, no es farà l'aprovació inicial
d'aquest pla director. Així mateix, creim que és massa temps.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No he de dir res més, màxim dia 31 de desembre del 96.

I.10) Pregunta RGE núm. 2398/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a presència dels
representants dels consells insulars i dels ajuntaments en
les seccions insulars de la Comissió d'Activitats d'hostaleria
Rural i Turisme d'Interior i de la Comissió d'Agroturisme
i altres activitats complementàries.

EL SR. PRESIDENT:

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 presència dels
representants dels consells insulars i dels ajuntaments en les
seccions insulars de la Comissió d'Activitats d'hostaleria
Rural i Turisme d'Interior i de la Comissió d'Agroturisme i
altres activitats complementàries. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta que està
relacionada amb l'anteior i, en tot cas, amb la lectura que
feim del Decret de prestació de serveis turístics en el medi
rural. Ningú dubta del paper dels ajuntaments, dels
municipis, a l'hora de prendre part en el desplegament dels
serveis turístics en el medi rural ni tampoc del paper, la
responsabilitat dels consells insulars tant en la planificació
territorial i insular com en la pròxima, sembla ser, recepció
de les competències en matèria d'ordenació turística. En
aquest perspectiva, sembla, com a mínim, estrany, supos
que deu tenir una raó, que no formin part d'aquestes
seccions insulars, de les respectives comissions, tant
d'Hosteleria Rural com d'Agroturisme, representacions
municipals, els ajuntaments, i representacions dels consells
insulars perquè completarien un poc la pretesa participació
que aquestes seccions volen donar.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Quant als ajuntaments,
efectivament, no està previst, no podem descartar que en un
futur es pugui reconsiderar aquesta qüestió. Quant al
Consell Insular, li he de dir que el text de transferències als
consells insulars en matèria d'ordenació turística haurà de
contemplar aquesta hipòtesi que vostè plantejat, en el sentit
que el Consell Insular substitueixi als representants de la
Conselleria de Turisme, sense cap dubte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, (...) la qüestió de les
organitzacions medi ambientals i agràries, la qüestió dels
ajuntaments, sembla que és possible que es corregeixi o que en
el futur, si fa falta, hi participin, però tot queda en una situació de
provisionalitat que ja sabem què vol dir. En el cas dels consells
insulars, no sembla lògic que si d'aquí a un temps han de rebre
aquestes competències puguin actuar ja dins aquestes comissions
que ja hipotequen, regulen o planifiquen l'expansió dels serveis
turístics en el medi rural?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo el voldria tranquil•litzar no
només en relació amb aquesta pregunta sinó també amb les
anteriors. Aquesta comissió, i en parlarem a la pregunta número
12 que vostè també formula, encara no s'ha reunit cap vegada,
entre altres coses perquè no hi ha hagut cap hipòtesis que fos
objecte de conflicte. Es tracta d'aplicar la llei, de moment encara
no hi ha hagut cap conflicte, i aquesta comissió, en un any,
encara no s'ha reunit. Jo no li donaria tanta importància com
vostè li dóna, no feria una transcendència major de la que té
aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2115/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a aportacions del Govern als consells insulars de
Mallorca i de Menorca per cobrir el dèficit en béns immobles.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a aportacions del Govern als consells insulars de
Mallorca i de Menorca per cobrir el dèficit en béns immobles. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquest humil diputat sol explicar
sempre que l'única herència de l'antiga diputació, rebuda pel
Consell Insular de Menorca, van ser quatre camins i el talaiot de
Trapucó. El fet és que els consells tenen un dèficit
d'infraestructures que mai s'ha arribat a compensar amb les lleis
d'atribució de competències. El Govern ha invertit, segons una
resposta parlamentària que vostès mateixos m'han fet arribar, 850
milions de pessetes per construir la nova seu del Consell a
Eivissa. Una inversió, la prioritat de la qual ha estat discutida,
però aquest no és el tema d'avui. Quines aportacions pensa fer el
Govern als consells de Mallorca i de Menorca com a
compensació per cobrir el dèficit en béns immobles i per
mantenir una política que tracti de la mateixa manera els tres
consells insulars?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Aquest és un debat clàssic, Sr. Orfila, en aquest
parlament. Aquest debat és un debat que, vostè ha tengut
oportunitat en altres ocasions de poder-ho constatar, que
respon a una predisposició per part del Govern,
predisposició exposada personalment pel Molt Hble. Sr.
President de la Comunitat Autònoma als distints presidents
dels consells insulars, quant a la col•laboració per poder
intentar corregir aquestes mancances que sempre es poden
produir en els tres consells insulars, malauradament. Per
tant, vull insistir en aquesta predisposició expressada
formalment i verbalment pel propi president i pel propi
govern per poder corregir aquests desequilibris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És cert que és un debat clàssic, la
reivindicació és permanent. D'ençà que hi ha comunitat
autònoma s'ha vingut reivindicant que els consells insulars
puguin comptar amb aquestes infraestructures que els han
de facilitar el seu propi funcionament. Però, ha d'entendre,
Sr. Conseller, que escoltar que "hi ha una predisposició per
poder intentar corregir..." segueixen sent paraules, d'alguna
manera no es tracta de realitats. I és la cosa que hem criticat.
Cada vegada que hem discutit una llei d'atribució de
competències als consells, de la competència que sigui, hem
criticat que no transferien a cap dels consells insulars ni un
edifici de titularitat pròpia. Açò és un defecte que s'ha de
corregir i no ho han de corregir amb paraules, amb bones
manifestacions, s'ha de corregir amb fets. Nosaltres els
instam que ho facin de la forma més immediata possible,
perquè és massa evident que aquesta predisposició fins ara
ha estat açò: una qüestió de bones paraules i res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President. Em permetrà, Sr. Diputat, que
faci una correcció. És a dir, jo crec que vostè en aquests
moments no és objectiu quan diu que no s'han produït fets,
perquè jo crec que vostè, amb molt de coneixement de causa i
amb la seva experiència parlamentària, sap precisament que s'han
produït aquests fets que estan concretats en convenis de
finançament amb distints consells insulars, amb obres ja
realitzades, amb obres que són una realitat. Insistesc que aquest
propòsit del Govern és un propòsit que també vostè podrà veure
concretat en els futurs processos de transferències, amb aquesta
inquietud que compartim. De totes maneres, vostè haurà de
compartir amb nosaltres que, a vegades, els desitjos no sempre
es poden fer realitat perquè hi ha necessitats que en aquell
moment condicionen la pròpia viabilitat. Per tant, cregui'm,
aquests fets són fets reals, compartim, i vostè podrà constatar i
donar suport conjuntament amb nosaltres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2399/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a constitució i reunions de la Secció
Menorquina de la Comissió d'Agroturisme i altres activitats
complementàries.

Passam a la darrera pregunta formulada pel Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a constitució i reunions de la Secció
Menorquina de la Comissió d'Agroturisme i altres activitats
complementàries. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ja ha obtingut
resposta a la intervenció anterior del Conseller de Turisme quan
ha fet referència a que una comissió, creada en el decret de fa un
any, encara no s'ha constituït ni ha celebrat sessions perquè no hi
ha hagut cap conflicte. Permeti'm que ho posi en dubte. El
conflicte o el risc depèn de la perspectiva, en aquests moments
jo desconec la realitat a Mallorca i a Eivissa, però sí a Menorca.
En aquest moments hi ha damunt la taula de la Comissió Insular
d'Urbanisme, sis projectes d'hostalaria rural, agroturisme. Dos
d'aquests afecten a ANEI molt importants, com l'ANEI del sud,
com a altres ANEI importants. Hi ha altres projectes que no han
entrat a la Comissió Insular d'Urbanisme que també afecten
ANEI i fins i tot al marc del Parc Natural de l'Albufera. Hi ha
conflictes a punt d'esclatar quant al desplegament dels serveis
(...) en el medi rural.

Açò ho dic perquè, a vegades, quant sent dir "si als anys
60, quan va començar el turisme a Balears, haguéssim pogut
tenir l'ocasió de planificar no hauria passat el que ha passat"
m'estranya que no hi hagi conflicte i que per açò no es
reuneixi una comissió creada per regular, planificar aquests
serveis.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Però no sé quina pregunta ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat, idò, el torn de
preguntes passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a proposicions no de llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1888/96,
presentada pels grups parlamentaris Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
despenalització de la insubmissió.

La primera proposició no de llei és la núm. 1888/96,
presentada pels grups parlamentaris Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a
despenalització de la insubmissió. Per ordenar aquest debat,
una vegada consultats els diferents portaveus, hi haurà una
primera intervenció per part de dos grups, de cinc minuts
cada una, i el tercer grup esgotarà el torn de rèplica. Per part
del Grup Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Si aquesta proposició no de llei de despenalització
de la insubmissió resulta aprovada i, per tant, el Parlament
espanyol reb del Parlament balear una declaració política en
aquest sentit, els distints grups parlamentaris la vincularan
al reactualitzat debat sobre la professionalització de les
forces armades. Durant els anys 1990 i 91, la Comissió de
Defensa del Parlament espanyol debatia la possibilitat de
professionalitzar les forces armades. Més a prop en el temps
l'acumulació d'objectors i d'insubmisos, amb un creixent
suport social, tot i la duresa del Govern i dels jutges contra
els insubmisos i, ara el pla de professionalització de l'exercit
francès i el pacte PP-CIU amb la seva proposta de supressió
del servei militar obligatori, reactiven el tema i deixen
encara més al descobert la contradicció entre una tendència
política manifesta cap a l'exercit professional i la
penalització de les persones que més camí han obert en
aquesta direcció. Ja sabem que els insubmisos no
reivindiquen un exercit professional sinó que demanen la
supressió dels exercits, però en el camí cap a la utopia, un
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exercit més petit, professional i deslliurat de la seva condició
d'embut per on han de passar tots els homes, representa una
primera passa i allibera la nostra societat de les disfuncions que
se citen a l'exposició de motius d'aquesta proposició no de llei.
Un insubmís no és precisament un insolidari, tal com a vegades
se'ls ha qualificat. Insubmís és solidari amb totes les víctimes de
la guerra. Un insubmís no és un ingenu, l'insubmís ubica
perfectament la seva lluita política i coneix bé les incòmodes
conseqüències personals del que proposa. L'objecció i la
insubmissió han posat a prova el nostre entramat democràtic i el
resultat no és, precisament, per estar-ne orgullosos. És ben hora
que les nostres institucions polítiques i el poder judicial no
dediquin cap esforç més a condemnar els insubmisos. Hi ha
moltes tasques més necessàries a les quals dedicar el seu temps.
Una mica més prest o una mica més tard, tendrem un exercit
professional, cosa que ja sabíem abans de les eleccions del 3 de
març, amb la qual cosa desapareixeran les figures de l'objector
de consciència al servei militar i de l'insubmís. Mentre arriba el
moment de la professionalització total de les forces armades, es
podria procedir a la despenalització de la insubmissió i a la
paralització de les condemnes que compleixen una part dels
insubmisos. De fet, és una conseqüència lògica, cal recordar que
durant molt de temps mentre s'esperava la llei i el reglament
regulador de l'objecció de consciència, les sol•licituds d'objecció
eren acceptades pel Ministeri de Justícia sense cap més
tramitació posterior. Socialment, la supressió del reclutament
obligatori eliminarà moltes tensions. La despenalització de la
insubmissió tendria un efecte semblant. Una opinió d'aquest
parlament en aquesta direcció seria oportuna, l'entendrien molts
de ciutadans i l'entendrien els grups parlamentaris del Parlament
espanyol. En aquest context, i per les raons exposades ara i a la
pròpia exposició de motius de la Proposició no de llei, Els Verds
co-presentam aquesta proposició i vos demanam el vot favorable.
En aquestes altures polítiques, crec que el Grup Socialista i el
Popular ja es poden arriscar a votar-hi favorablement. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La vigent Llei del servei militar per la
qual es manté l'obligatorietat del deure de prestació. deixa oberta
la possibilitat de la prestació social substitutòria, i penalitza als
objectors, és una mostra de com no es resol un conflicte. La
incorporació dels delictes d'insubmissió al Codi Penal, tant a
l'antic com al que entrarà en vigor si ja no ho ha fet, ha generat
una situació de molt difícil tractament criminal. Açò és així
perquè la conducta tipificada no respon de cap manera a una
conducta criminal, sinó a una postura o actitud de consciència i
de marcat caràcter social. Aquesta identificació d'una important
quantitat de joves arreu de l'Estat, que equivocadament s'ha

qualificat de delicte, ha generat un greu conflicte social, judicial
i penitenciari, també de convivència. S'ha generat un
conflicte social perquè les posicions ideològiques generals
entre els joves són marcadament antimilitaristes. Només
s'ha de veure com a pesar de les mesures repressives, tant
davant l'objecció com davant la insubmissió, el nombre
d'objectors i d'insubmisos ha augmentat. Ha augmentat fins
posar en perill la capacitat de l'Estat per cobrir les seves
necessitat de l'obsolet exercit en joves pel sistema de lleva.
S'ha generat un conflicte judicial quan es criminalitza una
conducte que objectivament no es pot tractar de criminal,
quan es passa de la resolució a la magistratura i ens trobam
amb sentències des de l'absolució per defecte de forma a
penes de fins a quatre anys de presó amb petició final
d'indult, tota una mostra de varietats que posa de manifest
el greu conflicte de consciència que ocasiona a l'hora de
dictar sentència. També genera un conflicte penitenciari al
condemnar a joves als quals difícilment se'ls pot qualificar
de delinqüents.

La Constitució, article 25, així com les doctrines penal
i penitenciària tenen clar que la finalitat de les penes de
privació de llibertat és doble: d'una banda, la reeducació, i
d'una altra banda, la reinserció social. Cap d'aquestes dues
qüestions es varen tenir en compte llavors, ni es tenen en
compte ara. Els insubmisos no són persones que hagin de
ser reeducades ni reinserides per una acció que no mereix el
refús de la societat.

Hem de considerar, i ho dic arrel del debat que aquesta
qüestió va motivar en el Consell Insular de Menorca, que la
situació del servei militar ha millorat en els últims anys.
Que hagi millorat no vol dir que no es mantenguin
pràctiques contràries, fins i tot, a l'esperit de la Constitució
i a la Declaració dels Drets Humans. Tanmateix, aquesta no
és la qüestió que portam avui a debatre. A l'any 1996 hi
haurà lloc per 140 mil soldats de lleva, alguns d'aquests
joves tendran la fortuna de quedar exclosos per accés de
quota, altres no. L'any passat es van cursar 73 mil
sol•licituds d'objecció de consciència, i es calcula que hi ha
uns 10 mil joves, com ja he dit, declarats insubmisos. Aviat
no hi haurà prou joves per cobrir les necessitats del servei
militar obligatori. Què passarà llavors? Deixant de banda,
perquè és un altre debat, el dilema de si els joves amb la
prestació social treuen o no llocs de feina en un país amb
una alta taxa d'atur, pensem un moment només que amb la
prestació social obligatòria estam creant una massa de joves
obligatòriament voluntaris que treballen en unes tasques
molt diverses, de treball social a entitats i a institucions.
Així s'ha creat una dinàmica de treball social en funció de
la presència d'aquests joves. Què passarà quan amb l'exercit
professional desaparegui l'objecció de consciència i la
prestació social substitutòria obligatòria? No troben vostès
que hem creat un teixit de voluntariat social artificial en
aquest extrem i que el cop que açò representarà serà de
difícil absorció? 
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Aquesta proposició arriba quan està a punt d'entrar en vigor
el nou codi penal. El nou codi preveu la inhabilitació i la multa,
per açò queda novament en mans dels jutges que s'hauran de
pronunciar sobre una base legal de contingut indefinit, la defensa
d'Espanya. Les penes poden arribar a ser altes, inhabilitació, una
pràctica que ja ha estat batejada com a mort civil. Amb aquesta
solució (...), si la comparam amb la de la privació de llibertat,
s'ha volgut recollir el que va aprovar el Senat fa dos anys.
Aquesta idea de substituir la pena de presó per la sanció va rebre
llavors, el suport d'Esquerra Unida en el Congrés dels Diputats,
i és just recordar-ho i dir-ho. Però aquest suport va ser quan
encara no se sabia la mesura temporal d'aquesta inhabilitació.
Lògicament, aquesta condemna de mort civil dels joves que
comencen a crear-se com a persones adultes, no pot rebre avui la
mateixa consideració per part d'Esquerra Unida. Aquesta
proposició també arriba al Parlament quan s'ha fet públic que en
el contingut dels pactes entre el Partit Popular i Convergència i
Unió hi ha el de crear un exercit professional a l'horitzó de l'any
2001. Sense conèixer el contingut concret d'aquesta proposta,
Esquerra Unida ho celebra. Ja es compleix en alguns països
europeus, no és impossible fer-ho. Està en procés avançat a dos
països veïns com són Portugal i França. Per tant, és una proposta
possible, ja veurem el que passa. Almanco es dóna una solució
política a una situació que s'ha comprovat que no té solució
penal. És clar amb la perspectiva d'un imminent exercit
professional, la qüestió del servei militar obligatori, de l'objecció
i de la insubmissió, per força prenen un altre color. Amb quina
força es pot condemnar a uns joves per haver comès un delicte
que d'aquí a quatre anys ja no ho serà? Com se sentirà un jove
que avui compleix condemna de privació de llibertat o que pot
quedar inhabilitat fins a l'any 2010, quan a partir de l'any 2001
s'haurà d'extingir la seva condemna? No és una broma, però pot
ser en el futur, enlloc de declaracions d'objecció de consciència,
d'objectors i d'insumisos, veurem prorroguistes, que demanen
pròrrogues per arribar a l'exercit professional. I açò tampoc seria
una solució.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir per fixar
la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Querría, con
cierta ironía, comenzar por el final de su intervención. Hay una
película de Stanley Kubrick que se llama 2001, una odisea en el
espacio. A mi me parece que probablemente sea más parecido a
lo que sucede en esta película en el año 2001. En cualquier caso,
desde nuestro punto de vista, hemos de tener en cuenta la
Constitución española que en los artículos 30 y 31 regula los dos
únicos deberes que se tienen en el Estado español. En el primero,
en el artículo 30.1, dice que "els espanyols tenen el dret i el deure
de denfesar Espanya", i el artículo 31 dice que el otro deber que
tenemos los españoles, si como tal nos consideramos, es el deber
de pagar impuestos, por decirlo de alguna forma. Todo lo demás
que se contempla en la Constitución son derechos.

Desde nuestro punto de vista entendemos que si
partimos de la construcción teórica del contrato social,
parece que está comúnmente aceptado que vivir en sociedad
implica aceptar unos deberes. Esos deberes implican un
cumplimiento o un incumplimiento que presuponen, sin
necesidad de ser (...), que su incumplimiento provocaría
unas sanciones. Al centrar el debate en estos justos
términos, estaría más en concordancia conjugar la dicotomía
de los derechos y deberes, los derechos fundamentales que
en el recurso que se plantea por parte del Defensor del
Pueblo en 1987 como derecho fundamental la objeción de
conciencia, la sentencia del Tribunal Constitucional no lo
considera así, una posterior sentencia, muy reciente,
también va en la misma línea. Por otro lado, los deberes que
se establece que como derecho fundamental..., y deberes
constitucionales. El incumplimiento de estos deberes
constitucionales parece que en determinados momentos
podría motivar reproche social. Se podría considerar, y así
se ha considerado en parte en la fundamentación jurídica de
alguna de las sentencias, que desde un punto de vista seria
un pulso contra el Estado y sus instituciones.

Descendiendo al ámbito real, querríamos dar cuenta de
una serie de datos que nos parecen importantes, sobretodo
cuando aquí se dicen datos que no son ciertos, e intentaré
demostrarlo. En primer lugar, si nos preguntamos a cuántas
personas afectan, en 1992 se juzgaron 108 insumisos, 59 por
los delitos a los que se refiere esta proposición no de ley. En
1993, se juzgaron 25 insumisos, de estos 25 insumisos sólo
un tercio fue condenado a más de un año de prisión, y de
este tercio, uno de cada cinco..., probablemente con uno
bastaría pero los datos son los datos y no los que se dicen,
sólo uno de cada cinco ingresó en prisión y fue la mitad de
estos que ingresaron porque no se acogieron a la remisión
condicional de la condena a la cual tenían derecho. Con
respecto a la Unión Europea, tengo un cuadro comparativo,
que les puedo pasar sin ningún problema, en el que abunda
en lo que les acabo de decir, no es cierto. Tengo los datos
correspondientes a agosto de 1995 de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia y
Portugal. Todos estos países plantean servicio militar
obligatorio, la objeción de conciencia o prestación social
substitutoria..., la pena de insumisos está catalogada con
pena de privación de libertad o prisión en todos los países.
Aquí lo tienen para su consulta, si lo desean. También vale
la pena hacer un poco de historia, después de la aprobación
de la Constitución de 1978, al despliegue legal que se ha
hecho. Como decía anteriormente, el artículo 30.2 de la
Constitución dice que "la ley fijará las obligaciones
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militares de los españoles y regulará, con las garantías que sean
necesarias, la objeción de conciencia". La Ley 48/1984 regula la
objeción de conciencia y la prestación social substitutoria. Como
he dicho anteriormente, el Defensor del Pueblo plantea un
recurso de inconstitucionalidad que se resuelve en sentencia del
Tribunal Constitucional 160/87 con tres votos particulares, que
también hemos consultado. Posteriormente, ¿qué sucede? La Ley
orgánica 13/1991 llamada del servicio militar, desde 1992 los
delitos no son juzgados por la jurisdicción militar. Entendemos
que todo esto son avances que se han ido produciendo a raíz de
la aprobación de la Constitución española. Asimismo, las
recomendaciones de la Comisión de Juventud de 1994 en el
Senado, también abogan por una regulación más clara. Por
último, la Ley orgánica 10/95 o Código Penal que entrará en
vigor dentro de 24-25 días parece que los artículos a objeto de
debate son los artículos 507, 508, 593, 594, 595. Querría hacer
mención de una frase que he dicho al principio, vivir en sociedad
implica aceptar unos deberes y el incumplimiento de estos
deberes supone una sanción posible. Esto, por si no lo saben, es
cita literal de un señor llamado Diego López Garrido en el
Parlamento de Madrid.

Por último, la Ley orgánica 11/95 dónde se abole la pena de
muerte en tiempo de guerra. Recientemente, el viernes pasado,
en una conferencia dada por Juan María Vandrés, este
prestigioso penalista lo consideraba como uno de los avances
más importantes en el tema de la despenalización de la
insumisión. Hay más, la Ley del voluntariado, aprobada el 23 de
noviembre de 1995, en su artículo 15 establece el reconocimiento
de los servicios voluntarios a todas las personas que presten o
hayan prestado sus servicios en distintas organizaciones no
gubernamentales. Es una ley aprobada, léanla. Es decir, hay una
serie de legislación, que entendemos en positivo, que concurre en
que ahora mismo, y evidentemente cuando el Código Penal entre
en vigor, ninguna persona por negarse a cumplir la prestación
social substitutoria, irá a prisión o tendrá penas privativas de
libertad. Asimismo, existe, y evidentemente hemos de recordar,
que en muchos casos..., incluido en el nuevo código penal, con
los votos de todos los partidos del arco parlamentario, a
excepción del Grupo Popular que se abstuvo, pero todas las
demás leyes parece que han tenido un apoyo muy mayoritario.
Vale la pena que en el estado actual..., incluso los municipios
están colaborando mediante la información inmediata de
cualquier persona que se encuentre en una situación llamada a
filas o a prestación social substitutoria, en seguida se les
comunica sus opciones. Asimismo, vale la pena recordar que
existe, no se si gracias pero al menos como iniciativa de los
diferentes gobiernos socialistas, la Oficina del Defensor del
Soldado. También tengo las estadísticas de las distintas
denuncias que se han producido en la Oficina del Defensor del
Soldado, realmente, con todos los respetos, dejarían en mal papel
esta exposición de motivos que aquí se plantea.

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista,
querríamos plantear el debate de si el ejército ha de ser
profesional o no, no es un debate de ahora, parece ser que
con el nuevo pacto en el año 2001, además de la película de
Kubrick se producirá la profesionalización total del ejército.
Pero vale la pena recordar que en 1992, en el Congreso de
los Diputados, el 90% del arco parlamentario acordó un
modelo de ejército para el Estado español y, mientras no se
modifique, parece que es el que está en vigor. Si nos
plantean preguntas serían más de tipo moral pero retórica
moral podemos hacerla todos, pero entendemos que no es el
lugar. Si de hecho se han de criminalizar las conductas que
no son objetivamente reprobables, se está utilizando de
forma inadecuada el concepto de derechos y deberes, existe
una exacerbación de la insumisión, se puede juzgar la
conciencia..., entendemos que este sería un falso debate. El
problema, entendemos, que siempre será un problema
delicado hasta que no se resuelva el modelo del ejército, en
cualquier caso veremos cual es. Por todo lo cual, señoras y
señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista votará
en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Després d'aquesta molt documentada intervenció, (...) un
poc avergonyit de venir amb aquest desordre de papers. Faré
el que podré.

Els grups parlamentaris del PSM, Esquerra Unida i Mixt
ens proposen, avui, la modificació del vigent Codi Penal per
despenalitzar la insubmissió. Concretament, fa referència a
l'article 604 d'aquesta llei. Abans de res, com a qüestió
introductòria, senyors d'Esquerra Unida, vostès votaren a
favor d'aquest codi penal. Vostès votaren a favor d'aquest
mateix text, votaren a favor d'exactament el contrari de la
cosa que ens proposen avui. Jo fos de vostès faria un petit
examen de coherència.

Passam, sense ànim de fer més llenya, al tema que
directament ens ocupa. Quant al text de la proposta, els he
de dir que el Grup Parlamentari Popular està, fins a un cert
punt, d'acord amb alguns dels punts que proposen, dels
raonaments que ens fan. (...) per ordre, diríem, entre altres
coses, la qualitat de vida en els cortès no és la millor,
m'imagin que vol dir, no és una gran qualitat de vida però ha
millorat bastant. Fa uns anys a qualsevol mallorquí li podia
tocar Àfrica. Ara tots quedam a Mallorca. Els freqüents
maltractaments, bé, freqüents..., alguns, evidentment n'hi ha
alguns, passa a tots els llocs, fins i tot a empreses on hi ha
una jerarquia social. S'ha hagut de regular en el mateix Codi
Penal, com vostès saben, amb la figura de l'empaitament
sexual. "Els diferents sistemes de valors que encara es
manté dintre de l'exercit, generalment contrari al que
posseeix la societat", fins un cert punt s'ha modernitzat
molt. Vull recordar les recents missions de pau a
Llatinoamèrica, Àfrica, Bòsnia, que reflecteixen el sentit de
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tots els espanyols a l'hora de la solidaritat. "Les negatives
conseqüències tant en el procés educatiu com professional que
comporta el servei militar obligatori", d'acord en el cent per cent,
aquí tots estarem d'acords, tant el Partit Popular com les Noves
Generacions del Partit Popular, com Joventuts Socialistes, és
evident que suposa un tall dins la carrera professional (...).
Finalment, "la freqüent utilització del soldat per a les funcions
que no són les contingudes directament i relacionades amb el que
podríem dir seguretat de l'Estat i de la societat", hi poden haver
situacions esporàdiques d'aquest tipus, però hi ha una llei del
servei militar que regula quines són les obligacions dels soldats
i els mitjans que té aquest soldat per poder defensar-se si és
objecte d'una actuació d'aquest tipus. També estam d'acord,
sobretot, que les penes de presó previstes en aquest codi penal,
i vostès, senyors d'Esquerra Unida, em sap greu, però vostès
votaren a favor d'aquest contingut, nosaltres estam d'acord,
trobam que són excessives. Evidentment, un insubmís no és un
assassí, no és un lladre, no és una persona perillosa socialment.
Això és evident. No estam d'acord amb la inexistència
d'inhabilitació (...). Han de reconèixer que, com a mínim, hi ha
d'haver algun tipus de sanció per una persona que incompleix la
llei, la Llei de servei militar i la Llei d'objecció de consciència.

Malgrat coincidim amb alguns dels seus raonaments, el Grup
Parlamentari Popular votarà en contra, no donarà suport a la seva
proposició. Això, fonamentalment, per dues raons. La primera és
una qüestió que jo em pensava que era una primícia i he vist que
no ho ha estat, la premsa ha passat davant, els mitjans de
comunicació i els altres diputats que han intervengut abans que
jo han fet al•lusió directament, el recent i molt conegut acuerdo
de investidura y gobernabilidad, per a la governabilitat de l'Estat
central, diu referent al servei militar, "el actual modelo mixto se
transformaría así, gradualmente, en uno profesional que ya no
exigiría la prestación del servicio militar obligatorio", i la data que
es posa, "el plazo de la consecución de este modelo profesional será
el año 2001". És el termini màxim, així ho hem d'entendre. En
aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, mort el ca, s'acaba la
ràbia. Si està previst que dins aquests pròxims anys finalitzi el
reclutament obligatori, és lògic que desaparegui la insubmissió
perquè no hi haurà (...). La segona raó és bàsicament de forma,
permeti'm que tregui un poquet de deformació professional.
Tenim vàries lleis, no només la Llei de servei militar i la
d'objecció de consciència, sinó també la mateixa Constitució,
que estableixen una sèrie d'obligacions en matèria de defensa.
Això és evident. Tampoc ningú podrà discutir que l'objecció de
consciència suposa, en termes estrictament jurídics, un
incompliment d'aquestes lleis. Llavors, vostès són conscients que
ens proposen la despenalització de l'incumpliment d'una llei? Cal
demanar-se si les lleis es compleixen totes per civisme, perquè
sí, perquè tots som molt educats, perquè tenim moltes ganes de
fer les coses bé sense que estigui penalitzat el fet que no ho
facem així com toca. També em deman (...), qui pagaria, per
exemple, la declaració de renda si a la persona que no la pagàs
només li diguéssim "ets dolent, un dolent"? Qui la faria el
pròxim any?

En una paraula, jo crec que si es vol aconseguir que l'objecció
de consciència no estigui penalitzada, comencen la casa per
la teulada. Hi ha dues maneres molt clares per arribar a
aquest objectiu. Una, o bé modificam la llei o proposam la
modificació, -no és una competència d'aquest parlament-, de
la Llei del servei militar, la Llei d'objecció de consciència
i, fins i tot, si és necessari, la mateixa Constitució espanyola
o bé senzillament, com hem proposat abans en aquest acord
d'investidura i governabilitat, dins un termini relativament
curt de temps suprimir el servir militar obligatori i, en
conseqüència desapareix la despenalització de l'objecció de
consciència perquè desapareix la mateixa objecció de
consciència. Repetesc, a pesar que coincidim en segons
quins punts, creim que no és la manera adequada, per això
nosaltres votarem en contra. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, Sr. Sampol,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Senyores diputades, senyors diputats. Evidentment, la
Constitució i la sentència del Tribunal Constitucional diuen
que hi ha dues opcions: o el servei militar obligatori o la
prestació social substitutòria obligatòria si un jove es
declara objector de consciència. No diu, però, enlloc, que
els joves hagin d'acabar a la presó per no complir aquests
dos requisits, i és evident...

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor, senyors diputats... Continuï,
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. I és evident que les lleis es poden
canviar, de la mateixa manera que avui col•lectius
amplíssims de la nostra societat demanen la despenalització
de l'avortament, demanen que se suprimeixin els càstigs
rigorosos, també amples col•lectius de la nostra societat
demanen que se suprimeixin els càstigs als insubmisos. 

Ha parlat... Sr. President, és que em sembla que és un
tema que es pot considerar menor, però hi ha persones que
per aquest motiu se'ls demana presó, i jo demanaria atenció
per aquest tema. Per altres temes m'és igual, però aquest el
trob important.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, senyor diputat.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. 

S'ha parlat d'altres països; per cert, que em sembla que ha
esmentat el Sr. Tejero Bèlgica, i a Bèlgica no és obligatori el
servei militar; per tant no pot estar penada la insubmissió. S'ha
parlat també que els pactes de govern, d'aquí a vuit anys -el Sr.
Blanquer és més optimista, diu que d'aquí, fins i tot, quatre anys
o cinc- ja no existirà el servei militar obligatori i, per tant, ens
podríem trobar amb la paradoxa de tenir alguns joves
empresonats per una qüestió de consciència relacionada amb
l'exèrcit.

Jo crec que aquí, avui, s'imposa una reflexió personal al
marge d'allò que opinen els partits polítics, perquè crec que
decisions com aquesta són les que, precisament, escapen a allò
que hauria de ser la disciplina de partit. I la reflexió és si creuen
que és just que un jove passi quatre anys de la seva joventut a la
presó per negar-se al compliment del servei militar i a la
prestació social substitutòria. I dins la nostra societat, molts de
vostès són juristes, molts de vostès són advocats, i jo els deman:
quina casta de delicte s'ha de cometre dins aquesta societat per
què un fiscal demani quatre anys de presó? S'han de cometre
delictes gravíssims. No creuen totalment injust i fora mida un
càstig tan sever? I no pensen que aquests presos, aquestes
persones, que segons el Sr. Tejero sólo pasan un máximo de un
año de cárcel, sólo, sólo, un any de presó? Què deu ser, un any a
la presó? No creuen que aquesta presó, aquests presos, poden
tenir la consideració de presos polítics? 

Senyores i senyors diputats, prest durem vint anys de
democràcia. Molts de nosaltres, molts de vostès, varen ser
perseguits per les seves idees. Coneixem gent que patí presó per
les seves idees. Sincerament, després de vint anys, quan ja s'ha
produït, es produeix aquests dies la segona alternança en el
Govern de l'Estat, és difícil d'assumir que una persona, a l'Estat
espanyol, que no atempta contra béns públics ni privats, que no
atempta contra les llibertat col•lectives, pugui acabar a la presó.
És molt difícil d'assumir. Molt més si les idees que el duran a la
presó són idees que neixen del pacifisme, de la voluntat
d'estendre la pau dins el món. 

Mirin, jo fa unes setmanes vaig assistir a un acte de solidaritat
amb Tomeu Martí, un dels insubmisos pels quals el fiscal
sol•licita quatre anys de presó. Va ser un acte cultural, tranquil,
pacífic; hi vaig veure centenars de joves conscients, il•lusionats,
que l'única cosa que cridaven era "pau a la Terra". Els promet
que no vaig sentir cap amenaça; al contrari, la sensació que em
trobava entre la societat que desitjam pel nostre futur, una
societat que rebutja la confrontació, l'armamentisme i la
violència. Potser que només un de cada cinc acabin a la presó,
Sr. Tejero, i potser que només hi passin un any. També ens ha
esmentat molts dels avanços produïts i, és ver, que s'ha avançat
molt, però, de què serveixen tots aquests avanços si, a partir d'ara
mateix, un sol dels nostres joves acaba un dia a la presó?, de què
serveix això?, s'imaginen un any de presó? Jo no m'ho puc
imaginar. Joves del PSOE, Sr. Tejero, defensen que la
insubmissió no ha d'estar penada. Vostès aquí també tenen
l'obligació de defensar els joves del PSOE, perquè els joves del
PSOE també els han votat, a vostès. 

Siempre será un tema delicado hasta que se resuelva el
tema del modelo del ejército. Sr. Tejero, és a dir, que és un
problema de model d'exèrcit?, el Sr. Blanquer també ho ha
dit: l'any 2001 això ja no serà un problema; és a dir, que una
cosa que veim que d'aquí a dos dies, que l'any 2001 potser
que ja estigui resolta, serveix perquè avui enviem joves a la
presó. Sincerament no ho entenem. Demanam, per tant, un
vot en consciència. Els demanam, a cada un de vostès, que,
per una vegada, abandonin la disciplina de partit i votin en
consciència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats. Com
és habitual en vostè, Sr. Sampol, té molts de recursos,
especialment ben treballats, i aquest diputat no en té tants
com vostè, però probablement, en nom del rigor, sí que li
vull dir una sèrie de puntualitzacions a allò que ha dit.

En primer lloc, vostè ha comentat la situació real de les
penes. Les penes privatives de llibertat, segons el Codi
Penal que entrarà en vigor el dia 25 de maig, li diré quines
són exactament, i no són les que vostè ha dit: per
insubmissió al servei militar -vagi per endavant que el
concepte insubmissió no és un concepte reconegut en el
Dret- insubmissió al servei militar, és a dir, negació al
compliment del servei militar, va de sis mesos a dos anys,
no quatre anys, com vostè ha dit, o remissió condicional de
la condemna. Aquesta condemna, en tot cas, és, o pot ser, en
règim obert. Això no vol dir que hi estiguem d'acord, però
el que sí està clar és que, ara mateix, segons el Codi Penal,
va de dos anys, quatre mesos i un dia, a sis anys i, segons la
modificació, és de sis mesos a dos anys, més inhabilitació
o inhabilitació de deu a catorze anys. 

La prestació social substitutòria, que és una de les
variants que estableix el nou Codi Penal, abans les penes per
negació al compliment del servei militar o de la prestació
social substitutòria eren les mateixes, i ara s'estableix una
doble modalitat: no són cap d'elles de presó, sinó que són
multes o/i inhabilitació, però, en qualsevol cas, repetesc,
com li he dit, que ningú anirà a la presó, segons el nou Codi
Penal.



1340 DIARI DE SESSIONS / Núm. 37 / 30 d'abril del 1996

Respecte a allò que li he dit, el que he comentat de Bèlgica li
puc mostrar, però li diré exactament les dades -si les trob- de
Bèlgica: Bèlgica, servei militar obligatori; duració, sis-vuit
mesos; edat, devuit anys; tant per cent de la lleva, 40%; duració
de la prestació social substitutòria, deu-setze mesos; objecció
sobrevinguda, nou; caràcter òrgan reconeixement, civil; pena
insubmisos, fins a tres anys de presó, generalment dos anys.
Després li puc passar. Quan jo he dit en la meva intervenció, i no
vull ser el paladí o el defensor del servei militar, ni molt menys,
simplement l'únic que vull és fer una defensa de la legalitat i de
la realitat, no he dit que només podrien fer un any de presó, i ho
tenc escrit i ho repetiré per si no ho ha entès perfectament, he dit:
en 1993 juzgaron a 25 insumisos; sólo un tercio de ellos ha sido
condenado a más de un año de prisión, condenado; uno de cada
cinco ingresó en prisión y, de ellos, la mitad lo hicieron porque no
se acogieron a la remisión condicional de la condena a la cual
tenían derecho. És a dir, que és només el que he dit, ni més ni
manco.

En qualsevol cas, el debat està en la Constitució. Jo no he
volgut entrar en els termes de la Proposició no de llei, proposició
no de llei, per cert, de bastant rendibilitat, perquè ha estat
presentada al Consell Insular de Menorca, a l'Ajuntament de Maó
i ara al Parlament; no sé quin serà el proper pas; el que està clar
és que (...) en aquells casos ha estat presentada per Izquierda
Unida, només; aquí la presenten més grups, però, sent realistes
i tenint en compte el que ja... -jo no he volgut entrar en
l'exposició de motius, que hi hauria bastant per entrar- el que està
clar és que vostès, el que proposen aquí, és la modificació del
Codi Penal, i el Grup Parlamentari Socialista i els altres grups de
la Cambra, quan vàrem aprovar el Codi Penal per majoria,
excepció feta del Partit Popular, que es va abstenir, va haver-hi
una sèrie d'esmenes, de debats -ja he dit i tenc les actes d'aquest
debat- bastant sucosos, per dir-ho d'alguna manera, dels quals el
ponent era el Sr. López Garrido, que sembla que no té massa a
veure amb segons quines defenses s'han fet aquí.

La modificació del Codi Penal, segons aquests termes i sense
entrar en qüestions personals o emotives -que tots hi podríem
entrar, fent una anàlisi o un exercici de teatre, té a veure amb la
modificació del Codi Penal- implicaria modificar la Constitució,
i el Grup Parlamentari Socialista va aprovar el primer Codi de la
democràcia i nosaltres, de moment, no estam per modificar la
Constitució. I això és tot, i amb tota la delicadesa i l'amabilitat
lidic i li precís el que vostè ha dit que jo he dit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats; Sr.
Sampol, estic segur que m'ha escoltat, en la meva
intervenció i, si és així, convendrà amb mi que vostè ha
repetit moltes coses que jo he dit; com quasi sempre, vostè
i jo coincidim en allò que és el fons i diferim en allò que és
la forma. Ja li he dit que crèiem, nosaltres, que l'insubmís
era un individu que no era socialment perillós i, en
conseqüència, les penes de presó per a ell eren excessives,
en això coincidim. En allò que no coincidim és en la forma.
El que nosaltres no creim oportú de cap manera, i no aniré
més enllà, és despenalitzar l'imcompliment d'una llei. En tot
cas, modificam la llei, però no hem de despenalitzar aquest
incompliment. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Senyors diputats, passarem a la votació
aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin favorablement, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es volen
posar drets? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 47; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 221/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a normalització lingüística a
l'Administració perifèrica.

Passam a la següent proposició no de llei, número
221/96, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a normalització lingüística a
l'Administració perifèrica. Per fer la defensa d'aquesta
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Tots coincidirem que la normalització lingüística
a l'administració serà incompleta si només es dóna a
l'Administració autonòmica. Tots i totes coincidirem en la
importància d'aquest camp de l'acció normalitzadora, el de
l'ús oficial de la llengua catalana per avançar en un procés
que té com a finalitat aconseguir la normalitat de l'ús en el
conjunt de la societat. L'administració pública pot actuar
com a element exemplificant i com a focus dinamitzador;
lògicament, si açò no és així, si l'administració dóna
l'exemple contrari i actua com a element retardador, l'acció
es torna en contra i és negativa per al conjunt d'esforços i
recursos. Açò passa a les Illes Balears. A la lentitud, i
moltes de vegades inconsistència, del paper de
l'Administració autonòmica en l'acció normalitzadora, hi
hem d'afegir el voluntarisme i la regularitat de l'acció dins
l'Administració local en aquesta empresa comuna i,
sobretot, l'altre món que representa l'Administració
perifèrica quant a l'ús de la llengua catalana. 
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La setmana passada, amb motiu de l'aprovació de la
modificació de l'article 45 de la Llei de Funció pública, vàrem
poder comprovar com el Grup Popular es rentava les mans
davant la possibilitat que aquesta mesura, que no va obtenir cap
vot en contra, pogués incidir en l'Administració local. Per altra
banda, l'experiència dels plans pilot de normalització lingüística,
que encara no podem avaluar perquè just s'han iniciat, sí que
mereix un comentari, almanco perquè després no s'empri com un
salconduit de compromís. Aquests plans que es desenvolupen en
cinc dels gairebé 70 municipis de les Illes Balears, tenen una
incidència minsa. De partida, són municipis ja sensibilitzats en
accions normalitzadores, una acció que ja realitzaven abans de
les ajudes i que ara realitzaran amb les ajudes; una acció que es
concreta en publicar llibres en català, conferències, plaques de
carrer o retolacions. 

Aquest, diguem-li, esforç, fa un poc de por. Es veu, la llengua
catalana, no com un vehicle útil de comunicació, sinó com un bé
patrimonial que s'ha de protegir, un bé patrimonial que vol dir
que veim la nostra llengua com a un signe d'identitat, i el futur
del català i, com a conseqüència, de la cohesió de la nostra
societat, depèn d'impulsar, sobretot, la funció comunicativa del
català i no tant la funció identificadora. La llengua com a signe
d'identitat s'adhereix a una naturalesa, a una manera de ser; la
llengua es transmet per via genètica, és llengua entranyable, és
objecte d'estimació, jo estim la meva llengua perquè així m'estim
a mi mateix. La llengua és una propietat, és un tresor, és un
patrimoni de l'individu, i la societat, en un conjunt, té uns deures
davant la llengua igual que davant el patrimoni: conservar-lo,
protegir-lo, no fer-lo malbé; sobretot hem de conservar la nostra
llengua com una flama eterna que escalfa la llar. Aquesta retòrica
sobre la llengua, que sentim moltes vegades, pot expressar uns
continguts bàsicament conservadors i amagar continguts
alliberadors que també hi són presents.

Com he dit, si la normalització lingüística en els àmbits
municipals presenta llums i presenta ombres, la normalització en
l'àmbit de l'Administració perifèrica de l'Estat i de les empreses
públiques que actuen a les Illes Balears és més fosca que la terra
del Timanfaya. El català no és llengua útil, en aquest entramat
administratiu encara força poderós a les nostres illes:
administració de la justícia, hisenda pública, administració de la
seguretat social, demarcació de costes, exèrcit, policia nacional,
tràfic, delegacions de govern, autoritats portuàries, tresoreries,
etc., etc. El català és una llengua en la qual es posen alguns
rètols; no ens enganyem, potser pensarem: la cosa ha millorat en
els últims anys, s'han fet coses, s'han aprovat alguns decrets
tendents a la normalització; és cert, però no ens hem d'enganar;
l'Estat té una política lingüística molt precisa, és una política
comuna amb els grans estats occidentals; el nacionalisme
espanyol ho té clar: les altres llengües són excepcions que
confirmen la regla. La regla és que el castellà és la llengua
comuna de tots, utilitzable sempre i per tot arreu; les altres
llengües són llengües d'alguns, a vegades, segons com, en
ocasions determinades, és a dir, el panorama típic d'un procés de
substitució lingüística. 

Ara, el que és estrany és que aquesta ideologia oficial de
l'Estat no queda recollida a cap banda, enlloc. Amb la
Constitució a la mà, l'Estat hauria de ser lingüísticament
neutral; podem recordar el que diuen aquells tres apartats de
l'article: primer, el castellà és la llengua oficial de l'Estat,
tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret
d'usar-la; segon, les altres llengües espanyoles seran també
oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord
amb els seus estatuts; i tercer, la riquesa de les diverses
modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural
que serà objecte d'especial respecte i protecció. Pel que fa
a l'apartat tres, al darrer, no s'hi diu si dins aquestes
diversitats, modalitats lingüístiques, hi ha inclòs el castellà,
també, no s'hi diu, però sembla que és una compensació del
punt u d'aquest article, un punt en què es privilegia el
coneixement obligatori del castellà. Per tant, hem de creure
que la Constitució diu que les altres llengües, llevat de la
castellana, seran objecte d'especial respecte i protecció. I
açò no és res negatiu, açò és positiu. Una altra cosa seria si
aquest article digués que les altres llengües seran objecte
d'especial menyspreu i marginació; no ho diu, diu especial
respecte i protecció; queda suficientment clar, que, per part
de l'Estat, les altres llengües-estat han de tenir un tracte més
bo que el castellà?, com es tradueix aquest mandat
constitucional en la pràctica? Aquest mandat constitucional
no obliga només a les comunitats autònomes, obliga també
a l'Estat, i es tradueix, com es tradueix aquesta obligació?
Almanco s'hauria de traduir en una partida forta en els
pressuposts generals de l'Estat. Segurament, més tard o més
prest s'haurà de modificar aquest article de la Constitució
per establir correctament l'estat plurilingüístic de manera
racional i equitativa, les condicions de cada llengua, però
ara, amb la Constitució així com està, ja es podrien haver
donat altres passes, ja es podria haver actuat d'una altra
manera.

L'anormalitat lingüística que patim és una responsabilitat
històrica de l'Estat. Recuperar-se de les deformacions que
aquesta anormalitat de molts d'anys ha produït en la llengua
catalana, també a Balears, és una tasca llarga i delicada, que
precisa temps i pressupost. Dir que no s'ha avançat gran
cosa no és dir cap disbarat. Romanen dificultats que
retarden, que arriben a graus, perquè arribem a graus òptims
de normalització, dificultats que fan necessària també
l'acció de l'Estat. Per açò és clar que la competència en
l'acció normalitzadora correspon a la comunitat autònoma.
Què pot fer l'Estat, que no hagi fet? Senzill, garantir que els
serveis estatals que actuen a les Illes Balears ho facin en les
dues llengües, ho puguin fer en les dues llengües, sense
discriminacions, divulgar el coneixement de la realitat
plurilingüística i pluricultural i actuar perquè les quatre
llengües espanyoles tenguin el mateix tractament: finançar
els processos de normalització lingüística que duen a terme
les comunitats autònomes, tractar en igualtat la contribució
de les quatre llengües en la projecció internacional de la
diversitat cultural espanyola,... Algunes lleis del
desenvolupament constitucional recullen parcialment
aquesta necessitat, però arriben poc enfora.
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Jo he de dir que aquesta proposició recull una proposició que
va fer el grup de senadors socialistes l'any 1988 i que va ser
aprovada pel Senat; feia referència a la normalització de
l'Administració perifèrica de l'Estat a Catalunya -es va aprovar
allà. I, per què hem recollit una cosa de fa vuit anys i l'hem
traslladada, adaptada, a la realitat actual i a la nostra realitat,
l'hem traslladada aquí? Particularment, per dir que en aquests
vuit anys poc s'ha avançat. També hem plantejat aquesta
proposició no de llei amb una sèrie de punts concrets, set punts
concrets; hauríem pogut plantejar aquesta proposició no de llei
amb una generalitat, amb un sol punt, que el Parlament dirigís...,
una generalitat. Ho hem fet amb punts concrets i els he de
confessar que em pensava que recolliríem esmenes dels grups
parlamentaris, que hi hauria una aportació d'enriquiment i
millora d'alguns punts, que no dubt que serien millorables i
enriquibles. No ha estat així. Jo esper que serveixi el debat per
ampliar aquest coneixement.

I vull acabar amb una anècdota, perquè vegin que quan dic
per què duim una cosa que fa vuit anys ja es va aprovar en el
Senat referida a Catalunya i la duim a Balears, no ho hem fet
gratuïtament. Fa poc temps, fa uns mesos, l'anècdota que els
cont, vaig anar a l'administració de la seguretat social a Maó per
una qüestió de papers i em van donar un formulari per emplenar;
el formulari estava en castellà, jo el vaig emplenar en català; la
persona, l'administrativa o secretària que m'atenia, quan va veure
que el formulari havia estat emplenat en català, va haver d'anar
a demanar el parer del seu cap -no sé si era oficial o
administratiu- va haver d'anar a demanar el parer del seu cap per
veure si era correcte que jo hagués emplenat aquells papers en
català.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Després de 13 anys d'autonomia, ens trobam encara que la nostra
comunitat té assignatures pendents tan importants com la manca
de desenvolupament de la Llei de Normalització lingüística, una
llei d'importància capital que va ser aprovada per unanimitat en
aquesta cambra. De la seva lletra i del seu esperit, n'hem de
deduir la voluntat dels homes i les dones de les illes de fer del
català llengua pròpia de la comunitat, el vehicle de comunicació
normal a totes les instàncies de la vida social. El que s'anomena
Administració perifèrica de l'Estat no en pot ser una excepció. La
seva dependència administrativa de Madrid no l'eximeix de la
seva obligació d'adreçar-se en català a la ciutadania i de
capacitar-se per atendre en català a totes les persones que ho
desitgin. 

El procés de normalització lingüística no avança de
forma uniforme en els diferents àmbits administratius o
socials. És veritat que avança en l'Administració
autonòmica i en educació, per exemple, encara que no sigui
amb la rapidesa que voldríem i encara que també aquí hi
hagi el que podríem anomenar reductes hostils. Però el que
és preocupant és el fet que hi hagi àmbits que semblen
impermeables al desig majoritari de la població d'una major
normalització lingüística. L'Administració perifèrica de
l'Estat és un d'aquests àmbits i, per això, resulta ben adequat
que en parlem i que ens proposem que també s'hi adoptin
mesures de normalització. Hem de ser conscients de les
dificultats i del fet que, dins del que és Administració de
l'Estat, hi ha cercles molt tancats, cercles que semblen
entendre que la voluntat de la gent de les illes no els afecta.

Què succeeix, per exemple, amb l'Administració de
justícia?, i què succeeix amb l'Administració militar? Els
Verds pensam que el Govern de la Comunitat Autònoma ha
de fer els esforços necessaris perquè sigui possible que la
ciutadania rebi i emeti informació en català a qualsevol
instància administrativa amb seu a la comunitat. Potser no
està de més aprofitar l'ocasió per recordar que situacions
com la que dóna peu a aquesta proposició, demostren fins a
quin punt és incoherent el sistema de doble administració a
què està sotmesa la comunitat. La proposta que hem
defensat Els Verds d'un model d'estat confederal, reduiria al
mínim l'existència d'òrgans de gestió i de decisió que
depenguessin d'altres òrgans situats fora de la comunitat.
Com a mínim, esperem que el nou context polític que
s'anuncia sigui una vertadera ocasió per anar aprofundint en
l'autogovern. És evident que, com més qüestions siguin
decidides aquí, més podrem fer-les a la nostra manera,
decidint, per exemple, quina llengua utilitzam. 

De camí cap a la reducció al mínim absolut d'això que
avui anomenam Administració perifèrica de l'Estat, no està
de més proposar la seva urgent catalanització. Només fa
falta demanar que les mesures normalitzadores siguin ben
preses. Resulta penosa la sensació de presa de pèl que tenim
quan pujam a l'avió i sentim, primer en castellà i anglès, les
salutacions del comandant, per acabar amb una mena de
versió catalana, enregistrada, reduïda i mal pronunciada. Per
tot això, el Grup Mixt votarà a favor d'aquesta proposició no
de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Damià
Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans
d'analitzar el text concret de la Proposició no de llei que ha
presentat Esquerra Unida, vull fer unes consideracions prèvies
que crec que, com a base per emmarcar la Proposició no de llei,
poden ser útils. La primera de totes: l'Administració perifèrica de
l'Estat i les empreses públiques que en depenen tenen un gran
volum a les Illes Balears. Encara que tenguem un estatut
d'autonomia, tant en volum pressupostari, com en competències,
com en personal, com en quantitat de serveis que s'ofereixen als
ciutadans, l'Administració estatal continua essent la més
important i la que té més incidència sobre la població. Si això és
així, la influència d'aquesta administració perifèrica sobre el
procés de normalització lingüística que, parcialment i d'una
manera, jo diria que no globalitzada, les Balears van
experimentant, és molt elevat. L'Administració estatal, amb els
seus usos lingüístics, interfereix, ara com ara negativament, en
termes globals, continuant la mateixa pràctica dels tres darrers
segles, sobre la situació de la llengua catalana en el nostre país;
en definitiva, contribueix a normalitzar la nostra llengua o a
minoritzar-la? Ara com ara, i comptant els totals, és evident que
contribueix a minoritzar-la.

Que ningú no pensi que la competència i la responsabilitat del
foment del català a Balears és exclusiva de l'Administració
autonòmica, insular i local. Són tots els poders públics, que hi
estan obligats; també, per tant, l'Administració perifèrica de
l'Estat; així ho diu ben explícitament la nostra Llei de
Normalització lingüística en alguns articles del seu contingut. A
l'article 35.2, per exemple, mana que el Govern balear propiciï
l'ensenyament del català als funcionaris dependents de
l'Administració central en els termes continguts en aquesta. La
veritat és que, si féssim balanç del que s'ha fet durant aquests deu
anys de vigència de la Llei de Normalització lingüística en
aquest aspecte, de zero a deu, probablement ens acostaríem a l'u.

Després, a la Llei de Normalització lingüística hi ha la
disposició addicional primera, en la qual diu que el Govern
balear ha de promoure, d'acord amb els òrgans competents, la
normalització de l'ús de la llengua catalana a l'Administració
perifèrica de l'Estat, a l'Administració de justícia, als registres, a
les empreses públiques i semipúbliques i a qualsevol àmbit
administratiu no dependent del Govern de la Comunitat
Autònoma. Tot això diu una llei que aquests dies ha fet deu anys
que va ser aprovada per aquest parlament. Quina quantitat, però,
d'incompliments! Formoses paraules; paraules estèrils, però. I
això que, a la disposició transitòria primera, la mateixa llei deia
què s'havia de fer promoure acords amb els organismes
competents, a fi de fixar períodes d'adaptació similars, o sigui,
establir tota una sèrie de mecanismes de convenis entre
Administració autonòmica i perifèrica de l'Estat per dur endavant
aquest procés de normalització lingüística.

Durant tots aquests anys, el nostre grup n'ha presentades
moltes, d'iniciatives destinades a fer forats a una paret
d'insensibilitat que el Govern sempre ha construït en relació
a aquest tema. I què s'ha fet?, tan sols algunes iniciatives
tímides aïllades fetes sense convicció. I tampoc, la
normalització lingüística a l'Administració perifèrica de
l'Estat a les Illes Balears, no ens ha vengut a través de
decisions adoptades per institucions estatals. Així, dia 8
d'abril del 1988, el Grup Socialista va presentar al Senat una
moció que pretenia uns fins molt semblants als fins que
pretén aquesta proposició no de llei que ara debatem; la
moció va aprovar-se per 168 vots a favor, 3 en contra i 2
abstencions. Això vol dir que aquella moció presentada al
Senat l'any 1988 va rebre els vots de tots els grups polítics
de la cambra, per tant, incloent-hi el PSOE i el Partit
Popular. Com així, idò, des d'aleshores, l'Administració
perifèrica de les Balears no va incorporar-se al procés de la
normalització lingüística? Molt senzill: la moció tan sols
afectava Catalunya, l'havien presentada els senadors del
Grup Socialista que eren de Catalunya i només pensaren en
Catalunya, en aquesta moció. Els nostres representants, els
senadors de Balears, no varen tenir l'ocurrència de pujar, en
aquell moment, a aquell carro en marxa i, una vegada més,
s'oblidaren de cantar, a la cambra de Madrid, l'existència de
singularitats lingüístiques que són pròpies del nostre país.

Fet aquest preàmbul, passaríem a la moció d'Esquerra
Unida. A la moció d'Esquerra Unida, hi he trobat dues
mancances que vull constatar: una primera és que no es fa
referència a l'administració de la justícia; en canvi sí que hi
ha referències, a l'administració de la justícia, a la Llei de
Normalització lingüística, essent un àmbit de
l'Administració perifèrica de l'Estat igualat als altres àmbits
de l'administració, la nostra Llei de Normalització
lingüística; i tampoc, en aquesta proposició no de llei, no es
fa referència als mitjans de comunicació, cosa que seria
perfectament lògica que es fes, tenint en compte que hi ha
empreses públiques estatals que tenen un àmbit de
funcionament i de gestió a les Illes Balears. Evidentment,
aquí s'hauria d'haver fet una referència al Centre emissor de
Televisió Espanyola i a les emissores de Ràdio Nacional
que, en bona lògica i complint els deures que l'Estat té en
matèria lingüística per mandat constitucional, també haurien
de contribuir al procés de normalització lingüística, més del
que hi han estat contribuint que, per raons horàries, ha estat
insuficient. 
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Després, voldria fer alguns comentaris, concretament a dos
punts de la Proposició no de llei presentada per Esquerra Unida,
al primer i al tercer. Aquests comentaris van en el sentit de
donar, a l'Administració perifèrica de l'Estat, uns nivell
d'exigència major que la Proposició no de llei, d'alguna manera,
introdueix. En el primer punt, quan parla de la necessitat que
l'Estat continuï impulsant la capacitació dels seus funcionaris per
dur endavant la normalització lingüística, creim que en parla
d'una manera massa vaporosa; hauria convingut fer propostes
més precises, i nosaltres hauríem orientat aquestes propostes en
el sentit que l'exigència del coneixement de la llengua catalana
per ocupar una plaça, hauria de ser idèntica a l'exigència del
coneixement de la llengua castellana per als aspirants a ocupar
places de l'Estat i que són ciutadans d'un estat membre de la
Comunitat Europea, les convocatòries específiques que
l'acreditació s'ha de fer abans de començar les proves, i
relacionen els títols i els certificats que acrediten aquests
coneixements. Igualment, si es tracta d'opositar o concursar per
a places de les Illes Balears, també s'haurien d'acreditar els
coneixements abans de les proves i, si es tractava d'un trasllat,
abans de prendre possessió. També s'hauria de fer referència als
certificats d'acreditació, que haurien d'incloure els de la Junta
Avaluadora de coneixements de català. I tot això, també hauria
d'afectar, pensam nosaltres, a l'Administració de justícia.

En relació al tercer punt, hi hem observat un excessiu
conformisme en un bilingüisme que jo qualificaria d'un
bilingüisme mal entès, que en alguns casos s'acaba convertint en
una espècie d'insult a la intel•ligència: són aquells típics rètols
que podem trobar en alguna dependència on posa "direcció-
dirección", essent, repetesc, una espècie d'insult a la
intel•ligència. Creim que una altra opció podria haver estat
millor i que podria haver anat en aquest sentit: haurien d'estar,
els documents impresos, redactats en català i en castellà en
impresos separats, distribuir la versió catalana com a norma
general i la castellana només si hi havia la petició expressa del
ciutadà, i sempre que aquest fos una persona física; les persones
jurídiques, en principi, no tendrien aquest dret de l'ús, de la
demanda d'escrits en castellà. D'aquesta manera es fa promoció
de la llengua; l'edició bilingüe pot servir com a situació
transitòria per a una habituació a la presència ambiental de la
llengua que es vol normalitzar, però, a la llarga, la converteix en
purament decorativa i, si es tracta d'una llengua minoritzada, la
converteix en una llengua encara més minoritzada. Dins aquest
apartat, s'hauria de preveure una mesura urgent que consistiria en
assegurar que tot el personal al servei de l'Administració
perifèrica i de les empreses que en depenen i de l'Administració
de justícia que es relaciona oralment amb el públic, tengui un
domini suficient dels dos idiomes oficials. En aquest sentit, és
flagrant la situació de la relació dels ciutadans amb els membres
dels cossos de la policia, la Guàrdia Civil i l'exèrcit que, en la
majoria dels casos, són castellano-parlants i, per tant, imposen
l'ús del castellà al ciutadà o, si més no, l'atenen en aquesta
llengua.

Evidentment, malgrat aquests possibles emperons, o aquests
emperons més o manco detectats des del nostre criteri,
donarem suport a aquesta proposició no de llei, i creim que
seria absolutament ridícul, i fins i tot patètic, que no
poguessin fer-ho així els diferents grups d'aquesta cambra,
tenint en compte l'antecedent de la moció aprovada, gairebé
per unanimitat, en el Senat l'any 1988. Una resolució recent
del Parlament de Catalunya, que es va aprovar per
unanimitat, instava l'Administració de l'Estat a exigir, en
totes les seves convocatòries per cobrir places a Catalunya,
el coneixement de la llengua catalana; i què va fer el PP de
Catalunya, aquest PP que aquests darrers mesos abans de les
eleccions havia estat bel•ligerant en contra de la
normalització lingüística a Catalunya? Idò bé, el PP en va
fer una defensa abrandada, d'aquesta resolució, lamentant la
manca de sensibilitat de l'Administració perifèrica i del
Govern del PSOE durant tots els anys que el PSOE ha
governat a l'Estat, i el portaveu del PP continuava dient que
considerava de sentit comú que, per servir els ciutadans de
Catalunya, els funcionaris de totes les administracions
haguessin de saber català. 

Evidentment, només em falta dir que crec que, per
mínima coherència lògica, estaria bé que "prenguéssim llum
de na Pintora". Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
principi d'incertesa de Heissenberg diu que el producte de
les incerteses en la determinació de la posició i la quantitat
de moviment d'una partícula és igual o superior al valor de
la constant de pla. Això, traduït en uns termes més planers,
vol dir que quan es vol veure una cosa s'ha d'iluminar, i
quan s'ilumina, s'interfereix en aquesta cosa i, per tant, es
modifica, bé la seva posició, o bé la seva velocitat.

Amb aquesta introducció jo he volgut donar resposta a
dos objectius. En primer lloc, fixar o començar la fixació de
posició del nostre grup davant la proposició d'Esquerra
Unida i, en segon, donar -una mica- resposta a una
intervenció d'aquest diputat avui matí, dient que la cultura
no només és fer cites literàries, sinó que també és cultura el
coneixement dels grans principis científics que ens donen el
coneixement del nostre univers i, a més, desenvolupen la
qualitat de vida dels ciutadans.

Però anem a la Proposició no de llei; quan nosaltres
volem veure una cosa, l'hem d'iluminar i, per tant, podem
modificar la seva velocitat i, amb la intenció que aquesta
velocitat es modifiqui, i es modifiqui en positiu, nosaltres
donarem suport a aquesta proposició no de llei en els termes
en què està redactada en aquest escrit, perquè m'ha sorprès
que el portaveu d'Esquerra Unida, quan ha fet la seva
intervenció aquí, no ha utilitzat els termes en què està
escrita la Proposició no de llei, sinó que ha semblat que feia
un altre discurs; a l'escrit que tenim tots els diputats davant,
parla, en el seu punt u, que l'Estat hi continuï aprofundint;
si diu "hi continuï aprofundint", vol dir que ell mateix
reconeix que, així mateix, s'hi ha aprofundit, cosa que en la
seva intervenció -i en altres- ha semblat que res no s'havia
fet en aquest camp; en un altre punt, s'insta perquè s'hi vagi
avançant. Per tant, jo crec que no és bo no reconèixer que,
així mateix, es camina, que sempre es pot caminar més i que
sempre es pot caminar més aviat, per aquí, i això també és
vera.
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Per tant, nosaltres, en aquest sentit, donarem suport a aquesta
proposició no de llei, i li donarem perquè, sobretot, entenem que
ve en un bon moment; hi ha hagut altres instàncies al Govern de
l'Estat en el sentit que fes allò que ara avui se li demana; ara que
hi ha un canvi de govern, ara que hi haurà un canvi del delegat
del Govern en aquesta comunitat autònoma, quan a vegades
sentim pels mitjans de comunicació que aquell que serà el
delegat del Govern seu a aquesta cambra, no és dolent recordar
que convé mantenir vigilant aquest esforç normalitzador. Per
tant, nosaltres creim que s'ha de continuar avançant; s'ha avançat
molt, molts de funcionaris d'aquesta comunitat, tant els que
pertanyen a l'Administració de justícia, com els que pertanyen a
les forces i cossos de seguretat de l'Estat, com a l'Administració
perifèrica, han assistit a cursos organitzats pel Govern,
organitzats per altres institucions i, per tant, també s'ha de tenir
en compte l'esforç personal de tots aquests servidors públics
d'anar-se normalitzant i per donar el servici que els ciutadans
demanen en la seva pròpia llengua. Per tant, una vegada més
insistesc, donarem suport a aquesta proposició no de llei.

No obstant voldria -no és presentar una esmena- fer una
suggerència. Jo crec que els textos que s'aproven i surten d'aquest
parlament han de donar, de cara a l'exterior, una sensació de
seriositat en allò que feim, no només conceptual, sinó també
formal. Per tant, jo faria veure al portaveu del Grup d'Esquerra
Unida, que quan diu que el Parlament de les Illes Balears entén
que aquest compromís normalitzador s'ha de donar en els
següents camps específics, i comença en el punt u esmentant el
camp específic de la funció pública, oblida els camps específics
i, en els següents punts ja comença: "s'ha d'instar..., s'ha
d'instar..., s'ha d'instar..." Això, des del punt de vista lingüístic,
que és allò que pretén aquesta proposició no de llei, em sembla
que no és molt correcte. No sé si és possible, ara ja, modificar,
des del punt de vista morfosintàctic, aquesta proposició, però, en
tot cas, crec que seria més adequat canviar la forma en què està
redactada. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si se m'ha
interpretat bé, jo diria que aquí aviat no tendrem ni perifèria, i
per això, per llevar una mica de patetisme i de ridícul, que fa un
momentet que aquí s'ha esmentat, sobretot per treure el
patetisme, vull dir que, de tan en tan, no estarà malament que
aquí riguem una mica, encara que els acudits que solen contar els
polítics i, sobretot, els professors, no solen fer gaire gràcia; els
alumnes, sí, encara riuen, a vegades, per compromís, però això
de no tenir perifèria m'ha recordat aquell acudit de dos soldats
que es trobaven després de la guerra i que comentaven les
peripècies que havien sofert, i un deia a l'altre que ho havia
passat fatal amb el menjar, amb el vestit, amb les bombes i, fins
i tot, que havia de dormir a la intemperie, i l'altre li diu: "idò no
et queixis, que jo ni intemperie tenia". Vull dir que, l'acudit és
bastant dolent, però sí que queda molt clar que aviat no hi haurà
cap ni una administració perifèrica; almenys això és el que està
cercant el Govern que té el suport del Partit Popular.

I aquí s'han dit algunes coses que jo em pensava que, els
que m'han precedit en el torn de paraula, les coneixien. Jo
pensava que tothom coneixia els convenis firmats entre el
Govern balear, per a la normalització lingüística, amb el
Consell General del Poder Judicial i també amb el Tribunal
Superior de Justícia. Tots vostès saben molt bé que aviat,
per exemple, Costes i Ports pertanyeran ja, l'administració,
a aquest govern autonòmic i que, pràcticament, la voluntat
del Govern és que aquí només quedi, dependent directament
del l'Estat, la policia i la Guàrdia Civil. De l'any 1988 ençà
ha plogut molt, molta gent ha canviat, molts de sistemes de
dirigir han sofert una transformació i, per tant, no hem de
mirar al passat, sinó que volem mirar al futur amb plena
autonomia. 

Per tant, contestant ja directament al tema d'ara, jo
voldria dir a les senyores i senyors consellers que l'any
1993, el delegat del Govern va comunicar a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, del fet que es realitzaven
cursos de català de tots els nivells a través de la delegació
del Ministeri d'Educació i Ciència. Això no obstant, en data
26 de febrer propassat, es va sol•licitar, a la delegació del
Govern a les Illes Balears, un informe sobre l'estat del
procés de normalització lingüística de l'Administració
perifèrica. La delegació del Govern a les Balears va
informar del següent: pel que fa al primer punt de la
Proposició no de llei sobre el coneixement de les llengües
oficials de l'Estat per a l'accés a la funció pública, informa
que encara no s'ha desenvolupat aquesta previsió legislativa;
tanmateix, però, s'ha tengut en compte en el moment de
cobrir determinats llocs de feina que tenen relació amb
l'atenció al públic. Pel que fa al punt segon de la Proposició
sobre el coneixement de català per part dels funcionaris, la
delegació del Govern fa referència a l'ordre ministerial de
20 de juliol del 1990, i esmenta que aquesta és tinguda en
compte als efectes de cobrir les vacants que s'ajusten a la
norma, i que el personal de l'Administració perifèrica de
l'Estat rep formació lingüística a través de l'Institut balear de
l'administració pública. Pel que fa al punt tercer, que fa
referència a la utilització d'impresos i formularis redactats
en les dues llengües oficials, aquests són redactats,
evidentment, en les dues llengües. Els punts quart, cinquè i
sisè, ens comuniquen que els anuncis dels serveis perifèrics
de l'Estat es fan en les dues llengües oficials i que aquestes
també s'utilitzen en la retolació de les dependències. Pel que
fa al punt setè, manifesten que la competència correspon,
evidentment, a la Comunitat autònoma; això no obstant, es
compleix l'article 149.2 de la Constitució. 
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Atès això, consideram que s'ha de rebutjar aquesta proposició
no de llei, perquè entenem que l'Administració perifèrica de
l'Estat ja inicià, fa un temps, les mesures encaminades a la
normalització lingüística de la delegació del Govern a les Illes
Balears i dels organismes que en depenen. Per tant, direm no a
aquesta proposició, perquè pensam que es fan les coses el millor
possible, però, sobretot, que aviat hi haurà molt poques
administracions perifèriques de l'Estat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyor portaveu del Grup Popular, Sr.
Joan Marí, el Sr. Damià Pons, portaveu del Grup Nacionalista,
ha dit que aquesta proposició era una proposició modesta, amb
poca força, i té raó, jo li he de donar la raó, però vostè ha dit que
no fa falta, que no fa falta ni tan sols aquesta modesta
pronunciació del Parlament balear davant una qüestió tan
concreta i necessària. És una llàstima que desdigui així el que ha
votat el Grup Popular en el Parlament de Catalunya, fa ben poc,
o el que varen votar, en el seu moment, els senadors del Grup
Popular, també, en el Senat, i, segurament, el que passarà en
aquests anys venidors. 

Vull dir que vull agrair, també, el suport que ha rebut, per
part del Grup Mixt, aquesta proposició; igualment, el del Grup
Nacionalista, i, en referència als comentaris que ha fet el Sr.
Damià Pons, vull dir que, com he dit en la meva primera
intervenció, quan vàrem presentar aquesta proposició ho fèiem
en els dos sentits: en el sentit de recuperar una cosa de vuit anys,
a veure què hi havia avui, i ho fèiem també en el sentit, pensant
que, a l'hora de concretar molt els punts que demanaven, podia
donar lloc a un enriquiment a partir d'esmenes. Hauríem agraït
les esmenes. No dubti que, tant la que fa referència a l'article, al
punt tres, i al punt u, haurien estat, lògicament, acceptades per
aquest grup polític, perquè són de justícia. Precisament, la
referència que ha fet de l'administració de la justícia, trobàvem
que era consideració, una qüestió de prou importància que
admetia una consideració particular i independent d'aquesta.
També hagués pogut estar inclosa, però no dubt que, en el futur,
sigui d'un grup o sigui d'un altre, les qüestions que afecten el
procés de no normalització lingüística a l'Administració de
justícia, es veuran en aquesta cambra, ben igual que el que fa
referència als mitjans de comunicació, que també haurien
enriquit aquesta proposició. De tota manera, ja li dic que agraïm
el suport que rebrà, ben igual que ho agraïm al Grup Socialista,
que, en tot cas -no sé si formalment es pot fer, la proposta que ha
fet- també hem de considerar la correcció lingüística, la
correcció en la redacció inicial d'aquesta proposició, però com
que no passarà més enllà d'on hem arribat, serà innecessari,
encara que, particularment, beneficiós.

Quant a la intervenció del portaveu del Grup Popular, que
feia referència a l'Administració perifèrica, no és ja
l'Odissea 2001, que ha comentat el Sr. Javier Tejero en una
intervenció anterior; m'ha recordat aquella cançó que es va
fer famosa els anys 60 de Zaguer & Evans, In the year 2525.
No es diu que no es faci res; a la intervenció que he fet jo no
he dit que no es faci res, no ho he dit, no ho he dit en cap
moment, i el Sr. Crespí potser tampoc; en tot cas, sí que es
fa el que no s'hauria de fer, açò sí. Ha fet veure que açò era
un paradís, que la normalització lingüística a través dels
convenis establerts amb la Comunitat autònoma és un
paradís, que tot va molt bé, que tot és perfecte i, si no és
visible -em perdoni, Sr. Joan Marí, portaveu del Grup
Popular- és perquè ho deu tapar la política lingüística que es
fa la Comunitat autònoma, i jo no crec que sigui així. Crec
que tots hem de ser realistes i veure que no és un paradís,
veure que hi ha molt per fer, com molt bé deia el portaveu
del Grup Nacionalista, i que la situació, en els darrers deu
anys, molt poc ha millorat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam seguidament a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
Proposició no de llei presentada per Esquerra Unida, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Per tant,
no queda aprovada aquesta proposició no de llei.

III.- Debat de presa en consideració de la proposició de
llei RGE núm. 822/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a proposta de reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és la presa
en consideració de la proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, registre d'entrada número
822/96, que presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Per fer la defensa d'aquesta proposta, té la paraula el
Sr. Ramon Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estic segur que
vostès es demanaran -jo ho faria, també, en el seu lloc- què ha
succeït des del dia 7 de novembre de l'any passat, en què vàrem
debatre una proposta semblant a aquesta, com per fer-nos pensar
que era oportú presentar-la de nou. Ha succeït que hi ha hagut
unes eleccions generals i que, per primera vegada, hem pogut
veure escrit en un programa electoral del PP, partit que té en el
nostre parlament la majoria absoluta, una proposta que ens fa
pensar que, aquesta vegada sí, hem de veure aprovada la reforma
del Reglament del Parlament, que, de manera reiterada, hem
vengut proposant. I és que, ja els ho vaig dir un altre dia, aquest
catecisme, el programa electoral del PP, és un element destinat
a procurar un gran joc parlamentari, encara que sols sigui pel fet
que, poder contemplar negre sobre blanc determinades propostes
que vostès pensen impulsar en un altre parlament, és sempre un
element d'inspiració i, com a mínim, un element que permet
reforçar determinades propostes que, sense pretenir ser noves -la
nostra no ho és, perquè és la tercera o la quarta vegada que la
discutim- tenen ara la novetat de venir d'un partit que fins avui
ha fet i impulsat, aquí, tot el contrari.

Quan vàrem llegir, per tant, l'apartat del seu programa
electoral a les eleccions generals titulat "El Parlamento en el
centro de la vida política", ens vàrem animar; i és que,
efectivament, una de les seves promeses electorals deia,
exactament, "y se facilitará la constitución de comisiones de
investigación, de manera que su creación no dependa de la voluntad
exclusiva de la mayoría gubernamental", exactament el que el
PSM havia proposat per dues vegades en el Parlament de les Illes
Balears, rebent sempre la mateixa resposta dels diputats del PP:
de cap manera, ni pensar-ho! Però vet aquí que el Partit Popular,
en la confecció del seu programa electoral, ens sortia a camí amb
la seva proposta, que així reforçava la nostra, de tal manera que,
als diputats del PP en aquesta cambra, avui, els ha de resultar
vertaderament incòmode, violent, fins i tot, votar en contra d'allò
que acaben de prometre. I vàrem posar fil a l'agulla, per
comprovar, al cap de poques setmanes, com -una volta
guanyades les eleccions, la promesa reiterada- per boca del Sr.
Trillo, don Federico, nou president del Congrés dels Diputats,
s'afirmava que una de les primeres actuacions a impulsar per la
nova majoria ha de ser la reforma del Reglament del Congrés,
per tal de facilitar la constitució de comissions d'investigació
parlamentària sense necessitat de comptar amb el vot favorable
de la majoria de la cambra. He fet fotocòpia que he facilitat al
President del Govern fa pocs moments; la deu estar estudiant,
supòs.

Tant el programa electoral, per tant, del PP, com les primeres
declaracions del Sr. Trillo, avalen l'oportunitat de la presentació
d'aquesta proposta nostra. És aquesta, per tant, una proposta
inclosa dins les mesures per a la regeneració de la vida pública,
encaminada a l'objectiu de recuperar el prestigi d'aquelles
institucions que, com són els parlaments, es troben més
allunyades dels ciutadans en tots els sentits. Recorden, senyores
i senyors diputats, aquella enquesta publicada fa poc més d'un
any, en la qual s'arribava a la conclusió que era, la institució
parlamentària, la que més desprestigiada estava entre els
ciutadans? Es referia al Congrés i al Senat, però, certament, el
seu resultat ens hauria de fer reflexionar, també a nosaltres. I,
precisament, per intentar canviar la imatge deteriorada que hom
té del Parlament, és que els diferents partits i coalicions varen
incloure, en els seus programes electorals a les darreres eleccions
generals, propostes d'aprofundiment de la democràcia, -cit
paraules textuals- de regeneració de la vida pública, de
dignificació de l'activitat política, de recuperació del prestigi de
les institucions i, molt especialment, d'aquella on radica la
sobirania popular. 

Com dèiem a la proposta, en la defensa de la proposta
presentada l'any passat, d'entre els motius del progressiu
allunyament dels ciutadans de la política, de l'encletxa
creixent entre els ciutadans i aquells que hem estat elegits
per ells per a representar-los, n'hi ha dues d'especialment
importants: una és l'existència de la imatge de corrupció
lligada a l'exercici del poder, i l'altra és la dificultat per
aprofundir en els mecanismes que permetin garantir la
transparència en la gestió dels interessos públics. I és que,
la transparència, la constant disposició a demostrar que
qualsevol sospita que pugui afectar l'exercici de la política,
és absolutament fiscalitzada, hauria de ser considerada un
element de primera magnitud en la gestió d'aquells que
gestionam els interessos dels ciutadans. Aquest és,
precisament, l'objectiu de la nostra proposta de reforma del
Reglament del Parlament, entendre que als mecanismes
ordinaris prevists per facilitar que els diputats puguem
exercir les tasques de control de les actuacions de l'executiu,
s'hi ha d'afegir aquesta de les comissions d'investigació
parlamentària. A posta, el discurs que un senador del Grup
Popular pronunciava no fa gaire a la cambra alta contenia
una afirmació que voldria reproduir en la seva totalitat, pel
que té d'aclaridora; deia el Sr. Aceves Paniagua, Sr. Jaén i
Palacios, deia així: "Negar el control del Parlamento al
Gobierno, señorías, es negar la esencia misma de la
democracia. Investigar las responsabilidades políticas, cuando
aparezcan indicios de cualquier irregularidad grave, no es un
derecho de los que aquí nos sentamos, sino que es una
obligación irenunciable. En definitiva, se trata de un ejercicio
democráctico, quizás el más importante, que los ciudadanos,
a quienes representamos, conozcan con claridad, conozcan
con transparencia, lo que hacen sus representantes y sus
gobiernos, y asuman las responsabilidades del ejercicio de sus
mandatos", perquè vostès ho saben, senyores i senyors
diputats, els mecanismes ordinaris de control de l'executiu
(preguntes, peticions de documentació, peticions de
compareixences i fins i tot les interpel•lacions) són
mecanismes quasi automàtics de control, n'hi ha prou amb
la voluntat d'un diputat o d'un grup parlamentari per poder
ser exercides; la creació d'una comissió d'investigació
parlamentària necessita en aquests moments del suport de la
majoria dels vots dels diputats, és a dir, necessita que el
grup majoritari, el que dóna suport al Govern, estigui
disposat a votar a favor de la seva constitució per poder-se
dur a terme, i és evident que el grup que dóna suport al
Govern no sols ser massa partidari que investiguin aquell.
És a dir, que l'exigència d'un (...) suport majoritari per poder
ser constituïdes fa que les comissions d'investigació siguin
l'únic instrument de control parlamentari que no és actuable
des d'un primer moment per part de l'oposició
parlamentària, i atesa l'experiència de les diferents
iniciatives proposades en aquesta cambra, podríem dir que
amb les actuals condicions reglamentàries pràcticament mai
no es podrà utilitzar aquest mecanisme de control. És lògic,
per tant, que, si volem potenciar les funcions de control
parlamentari i permetre a l'hora que l'opinió pública conegui
les possibles actuacions incorrectes del Govern, proposem
la reforma del Reglament del Parlament i relativitzar el
principi de l'aprovació majoritària en aquesta qüestió, així
ho ha considerat el propi Partit Popular, el qual, com dèiem,
ha prioritzat aquest aspecte per aconseguir, i així ho afirmen
en el seu programa electoral, l'objectiu de revitalitzar la
democràcia, almenys pel que fa al Congrés dels Diputats.
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La nostra és una proposta essencialment moderada, en la línia
de les anunciades pel Sr. Trillo i altres qualificats dirigents del
Partit Popular en altres institucions, conscients, com som, que
aquesta coincidència és necessària, si volem veure aprovada la
reforma que proposam. Es tracta simplement de facilitar la
utilització responsable dels mecanismes de control parlamentari,
que són aquestes comissions d'investigació, fent que pugui
constituir-se en una d'aquestes característiques de manera
automàtica, quan un segment qualificat del Parlament així ho
consideri, i concretament quan un 25% dels diputats de la
cambra ho sol•licitin, s'hagi de constituir na comissió, de tal
manera que, d'una banda, el grup majoritari no pugui vetar la
seva creació i a la vegada exigir el suport d'un quòrum mínim
d'una quarta part dels diputats, amb la qual cosa es garanteix el
rigor de les peticions. Així ho ha entès el president de la
Comunitat de Madrid, Sr. Ruíz Gallardón, que en el seu discurs
d'investidura ja va assenyalar la seva voluntat d'impulsar
actuacions que permetin recuperar la confiança dels ciutadans en
les institucions; deia el Sr. Ruíz Gallardón: "Y digo más,
recuperar la confianza en el propio menester de los políticos, en el
camino de la recuperación de esa confianza en las institucines, debe
enmarcarse mi decisión de potenciar el protagonismo del
Parlamento, de esa cámara, la creación de comisiones de
investigación no sólo nacerá de la voluntad mayoritaria de la
cámara, sino que bastará la voluntad de dos de los grupos que la
conforman para que tales comisiones se constituyan; este
compromiso de protagonismo parlamentario tiene no poco que ver",
i escoltin-ho bé, senyores senyors diputats, "con un nuevo estilo
de hacer política, al que me comprometo firmemente, un
compromiso", escoltin-ho bé, "de transparencia, de honradez, de
austeridad, de participación y de dialogo constante", i a partir
d'aquí, m'he de demanar: És possible que el Grup Popular,
després d'havr escoltat açò, pugui votar en contra de la nostra
proposta?, és possible que les paraules del Sr. Ruíz Gallardón no
siguin assumides pels parlamentaris del PP aquí, al Parlament de
les Illes Balears?, és possible que el diputat del PP,
presumiblement el Sr. Jaén, que prengui posició sobre la nostra
proposta ens pugui raonar que la proposta del seu programa
electoral sols és vàlida per al Congrés dels Diputats?, que les
paraules del Sr. Trillo sols es poden entendre referides al

Congrés i no ens afecten?, que el compromís del Sr. Aznar,
reiteradament manifestat en els debats electorals de les
darreres eleccions, no té res a veure amb la nostra realitat,
que no afecta les Illes Balears? El compromís de
revitalització de la democràcia contingut en el seu programa
electoral és sols aplicable a les Corts Generals, al Congrés
i al Senat?, aquí no necessitam revitalitzar la democràcia?
Aquelles paraules del president de la Comunitat de Madrid
reclamant una potenciació del protagonisme de les
institucions, i concretament  del Parlament, no es poden
considerar aplicables a les Illes Balears. Quin és el motiu
d'aquesta diferent consideració, si fos així?, som els
ciutadans de les Balears d'una altra categoria?, té una altra
categoria el nostre parlament? continuam sent, en aquesta
qüestió, de tercera regional, Sr. Jaén? Si el PP de Madrid
considera que possibilitar la creació de comissions
d'investigació sense necessitat d'un suport majoritari, ho diu
el Sr. Ruíz Gallardón, és posar en pràctica un compromís de
transparència, el PP de les Illes ens podrà dir que no
combrega amb els mateixos objectius? Potser no en volen,
de transparència, o potser consideren que aquí no és
necessària la mateixa dosi de claredat? El compromís de
participació i de diàleg constants del Sr. Ruíz Gallardón en
el seu discurs d'investidura, no ens hi seran, per tant,
aplicables?, podran afirmar, sense posar-se vermells, que el
que varen prometre a les eleccions generals no ho aplicaran
aquí, que una vegada més les Illes serem diferents?, i de què
tenen por?, de què tenen por, si saben perfectament que les
conclusions de les comissions seran condicionades per les
majories que les componguin i que, ara per ara, vostès
tendrien la majoria dins qualsevol comissió que es pogués
crear?

Per favor, Sr. Jaén, no em digui, com ha fet altres
vegades, que, en qualsevol cas, aquesta reforma entraria en
vigor la pròxima legislatura. Vostès saben que açò és un
invent, pot resultar una clàusula de salvaguarda per garantir
els drets de les minories, però, en aquest cas, si el PP donés
suport a la reforma que proposam, i d'acord amb les
votacions produïdes altres vegades a les quals els altres
grups han donat suport, resultaria aprovada per unanimitat
i res no podria impedir ni deslegitimar que la reforma entrés
en vigor immediatament.

Tampoc no seria presentable escoltar excuses en el sentit
de trobar que un 25% dels diputats és un quòrum massa
escàs. Vostès saben que açò és una presa en consideració i
que en el tràmit de ponència i de comissió podrien esmenar-
la a conveniència. No en discutim, per tant, els detalls; el
debat avui és d'una altra classe, avui hem de debatre
simplement si les mesures de regeneració de la vida
democràtica, la revitalització del Parlament, la
transparència, la participació, l'atrcamanet de les
institucions als ciutadans, són objectius aplicables sols al
Congrés dels Diputats o a l'Assembla de Madrid i si a les
Illes Balears no ens fan cap falta totes aquestes qüestions, si
continuam reivindicant la diferència. Avui el debat,
senyores i senyors diputats, és si serem o no capaços de
recuperar la pròpia credibilitat o si, al contrari, amb un
exercici d'hipocresia política, ens limitarem a afirmar que
tots aquests discursos de democràcia i participació, de
transparència i de regeneració, de dignificació de l'activitat
política, quan arriben a la nostra comunitat queden sols
reduïts a paraules buides. S'atreviran a dir tot açò? Esperam
que no, sincerament.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

S'obre un torn d'intervencions per part dels grups que es
mostrin a favor de la proposició.

Per part del Grup Mixt, Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que el Grup Mixt donarà
suport a aquesta proposta, a aquesta proposició de llei relativa a
la modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
i ho farà Unió Mallorquina en donar suport una vegada més a
aquesta iniciativa, atès que s'ha vist reiteradament defensada en
el ple d'aquesta cambra. Aquesta és una iniciativa que, segons
record, es va presentar ja durant la legislatura passada i que no
va ser aprovada perquè va tenir en contra els vots del Partit
Popular i companyia, una companyia que sempre està molt ben
col•locada i que sabia molt bé el que votava quan va votar no a
aquesta comissió d'investigació, perquè els primers investigats
haurien d'haver estat ells mateixos. En aquell moment, el Partit
Popular estatal era a l'oposició a les Corts Generals i mantenia i
proposava la necessitat, una necessitat que veien vital i urgent,
que les minories poguessin decidir la creació de comissions
parlamentàries d'investigació sense necessitat de comptar amb el
suport majoritari de la cambra; en aquell mateix moment, el
nostre govern, el Govern de les Illes Balears, amb el seu anterior
govern, mantenia la postura contrària i argumentava que quan
això fos possible a Madrid, aquí també seria possible. Varen
arribar les eleccions autonòmiques i locals i el Partit Popular va
augmentar a un parell de comunitats autònomes, on en aquest
moment governa, i, iniciatives com aquesta, a un moment
determinat, diuen que es posaran en marxa a altres comunitats,
entre ells la de Madrid, però a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, després que el seu president canviàs, per raons que
tots coneixem, s'hi presenta una proposició idèntica, una vegada
més, per Esquerra Unida, que també és desestimada amb el vot
en contra del Partit Popular, i ara fa pocs dies, el nou president
del Congrés de Diputats, a Madrid, el Sr. Trillo, el llampant nou
president de les Corts, ha reiterat la voluntat del seu partit de
permetre que els partits minoritaris aprovassin la constitució de
comissions d'investigació, no sé si perquè realment hi creia o
perquè aquells que li han de donar suport li ho han exigit, però
el que és cert és que ja s'ha manifestat a favor que hi hagi
aquestes comissions. Ha arribat, doncs, aquell moment, en
principi, quan dèiem que quan sigui possible a Madrid, també
sigui possible aquí, i avui crec que és el moment de donar suport
a la proposta i de ser seriosos amb el que en el seu dia es varen
comprometre.

Tot això fa pensar que el Partit Popular en parla, però que
realment no hi ha una voluntat del tot democratitzadora de
la vida pública, perquè, vistes les anteriors postures del
Partit Popular, molt ens temem que realment en aquesta
comunitat hi vulguin mantenir un fet diferencial, però que,
precisament, no sigui el fet diferencial que a Unió
Mallorquina interessi mantenir.

Per tot això, i convençuts com estam que els exemples
de transparència, de democràcia, ha de partir precisament
dels governants, dels parlaments, Unió Mallorquina votarà
a favor d'aquesta proposició de llei i esperam que es pugi
reformar el nostre reglament, i en cas que no tenguem un
vot afirmatiu de la majoria de la cambra, el que faríem seria
proposar d'aquí a un parell de mesos, quan ja sigui una
realitat el fet a Madrid, una altra vegada la proposta. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part d'Esquera Unida,
té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Com bé s'ha dit, aquesta proposta reitera una
proposició anterior que es va presentar en aquesta cambra fa
uns mesos, i crec que és oportú que es reiterin aquestes
proposicions beneficioses per tot, perquè així ens permet
continuar incidint en qüestions, com ja he dit, importants.
Per altra banda, si el portaveu del Partit Popular que defensi
la posició contrària, com aquella vegada el Sr. Jaén i
Palacios, podem fruir de la seva il•lustrada referència a la
república de Weimar, de curta durada, però fructífera quant
a producció cultural i artística, cosa que, encara que sigui
per aquest motiu, agrairé.

La proposta de reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears té dues virtuts. Una primera que és positiva,
facilitar la creació de comissions d'investigació al si del
Parlament per tractar aquells assumptes que siguin d'interès
públic, i una segona, que també és positiva, desemmascarar
la política amarada d'hipocresia que s'hi fa. La primera és
una aposta per la transparència, per dotar el Parlament dels
mitjans imprescindibles per al compliment de la seva labor
de control de l'executiu; la segona és una aposta per
l'aclariment, (...) que el Partit Popular no fa la mateixa
política, en cas que s'hi voti en contra, segons o no, la fa. Ho
ha dit fa pocs moments la vice-presidenta del Govern
balear, i ha parlat de l'autonomia, a l'hora de dir quina era la
política que hi feien, encara que fos contradictòria amb
altres decisions de govern del Partit Popular a altres
comunitats autònomes o al conjunt de l'Estat espanyol.
Aquesta darrera podria tenir dues reaccions per part del
Govern a Balears; una, permetre que en el futur, en la
pròxima legislatura ja, perquè la disposició addicional,
encara que passés endavant -no ho crec-..., permetre que en
el futur sigui més fàcil i normal la creació d'una comissió
d'investigació.
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Si jo fos del Partit Popular votaria a favor d'aquesta proposta.
D'aqui a quatre anys, quan estiguin a l'oposició, n'estaran
satisfets i podran gaudir d'una iniciativa que avui poden veure
amb mals ulls. Una decisió d'aquèsta índole els acreditaria també
a l'hora de denunciar la falta de transparència a altres àmbits de
poder. Però res de tot açò empeny què faran. Ja han demostrat en
poc temps de legislatura quin és el seu tarannà, quina és la idea
que tenen de les institucions democràtiques, quina és la
concepció de la política que defensen. La setmana passada vàrem
poder assistir, entre la incredulitat i poc de desassossec, a la
posició del Grup Popular davant la petició d'una comissió
d'investigació sobre la qüestió de Sefobasa. No ho dubtin, mentre
el Partit Popular mantengui la majoria absoluta en aquest
parlament, serà difícil que vegem com es crea una comissió
d'investigació per controlar l'acció de govern i serà difícil que es
pugui reformar el Reglament, com per segona vegada o tercera
es demana ja en aquesta legislatura.

Assistim en aquest final de segle a un lent defalliment de la
democràcia parlamentària clàssica, és palès, és visible, un
defalliment que és directament proporcional a la pèrdua de
representativitat real dins la societat, a la mediatització de la
labor i a presència dels elegits i a l'augment de la xenofòbia i el
feixisme a l'Europa que coneixem per occidental i a la qual
sentim pertànyer.  La lenta degradació de la democràcia
parlamentària és el resultat de la progressiva separació dels
òrgans de poder i de representació dels ciutadans i és el resultat
de la progressiva separació de les direccions del partit, del
conjunt de membres que formen part de cada partit; els partits
com a centres de creació d'ideari i de debat s'han transformat en
maquinàries electorals controlades per especialistes i únicament
dedicades a vendre un producte per a l'embolic, que sol sr el que
apareix en els mitjans de comunicació de masses. Les
institucions massa vegades deixen a fora uns debats i esdevenen
únicament plataformes permanents de campanya electoral. El
govern, quan no respon al partit que el permet ni al gruix de la
població que l'ha elegit, ni molt manco a les institucions davant
les quals ha de retre comptes, tendeix a ocultar les decisions
difícils, tendeix a impedir les informacions que poden posar en
qüestió la seva gestió i tendeix a construir un mur fet d'oficines
i gabinets de premsa que filtren la part de la realitat que creu
convenient, i és una afirmació que crec que hem de generalitzar,
que seria convenient generalitzar.

En la impunitat de la fosca, el poder pot prendre
decisions no només políticament reprovables, sinó
judicialment delictives, els exemples al llarg de l'Europa
dels darrers anys són abundants, són tan abundants que fins
i tot es pot arribar a creure que és lògic que el poder i la
política, per extensió, signifiquen corrupció. Allò de "tots
són iguals", "si vosaltres governàssiu, faríeu el mateix", ja
s'ha instaurat com un discurs automàtic en la societat, fins
i tot comportaments polítics sense obra de dubte en aquest
ambient de desconfiança i trull són vists per l'opinió pública
com prova de corrupció generalitzada, com prova que els
polítics només pensen en la pròpia satisfacció, individual o
de partit. En aquest ambient, que ha creat una acció de
govern moltes vegades reprovable, que ha creat la negativa
a la transparència, que ha creat l'abús de poder polític i la
seva conversió en refugi d'impunitat, han arribat a penar
persones honestes, amb independència del partit al qual
representassin, que entenen la labor política com una labor
de servei al bé comú i que la practiquen amb sacrifici i
altruisme, però que no poden fer front a una opinió púbica
que s'encén amb la primera espira. La desconfiança en la
classe política és fruit no només del sistema de
comunicació, sinó també producte directe de l'abús de poder
i de la falta de transparència en l'exercici d'una
representació delegada. La distància, cada vegada major
entre els ciutadans i els seus representants, hauria d'obligar-
nos, a aquells que estam temporalment en una institució, a
reflexionar sobre la nostra activitat política, a revisar el
paper de les institucions. Qui és que avui dubta que potser
són les dues principals causes d'aquesta distància, per una
banda, l'especialització i burocratització dels polítics i els
partits en les institucions i, per altra, la imatge generalitzada
de corrupció i de resistència al poder, davant del poder,
davant les propostes que es fan a favor d'incrementar la
transparència del funcionament de les institucions
democràtiques. Qualsevol proposta que vulgui incidir en la
regeneració de la vida pública, urgent, abans que el
desprestigi sigui irreparable, ha de passar forçosament per
l'enfortiment dels mecanismes de control democràtic dels
òrgans de poder; açò és senzillament fer possible que (...)
representàs que no prenen decisions de govern ni hi poden
influir, puguin fiscalitzar, controlar, vigilar, aquestes
decisions. No oblidem que en el nostre cas, el cas de
Balears, els representants que no formen part del Grup
Parlamentari que ostenta el poder executiu tenen darrera
seu, en conjunt, més vots que el propi partit de govern.

Les decisions haurien de ser el màxim de transparents,
el màxim de clares. Quan un partit s'oposa a la creació d'una
comissió d'investigació, o encara més, quan un partit s'oposa
a facilitar la creació d'aquestes comissions, alguna cosa
amaga que no vol que li trobin. Si es fa política oculta és per
ocultar, no per fer més interessant l'exercici de la política.
Impedir la transparència, evitar passar comptes, entorpir
l'acció del Parlament, posar murs a la democràcia... són
formes de fer créixer la desconfiança de la gent cap a les
institucions. Dissortadament, no només se'n ressent el grup
que en el poder defensa codis secrets i la patrimonialització
de les institucions, se'n ressenten tots els grups en general,
els partits i el conjunt de la idea de democràcia. La proposta
que presenta el Grup Nacionalista, amb prou temps perquè
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es pugui debatre i aprovar en el transcurs d'aquesta legislatura,
manifesta la seva voluntat de treballar per a la regeneració de la
democràcia, per recuperar la credibilitat de la cosa pública, per
atracar les institucions a la ciutadania. Per tots aquests motius és
natural que Esquerra Unida de les Illes Balears els feliciti, els
doni suport i esperi que tots els grups d'aquesta cambra també els
donin suport, perquè afavorir la transparència sempre és
important. No fer..., com a una contesta a unes preguntes fetes
per aquest diputat a la Conselleria de Cultura demanant la
identitat de les empreses o persones amb qui havien contractat
serveis, no donar com a resposta un número d'identificació fiscal.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sobre
aquesta qüestió, obrir les portes de les comissions d'investigació,
debatuda per segona vegada aquesta legislatura, crec, i per
enèsima vegada, que diuen els llibres de matemàtiques, en aquest
parlament, què és el que no està dit? Què és el que no està prou
parlat? Quan les paraules es convertiran en realitats? Perquè el
que el Partit Popular reclamava des de l'oposició estatal no ho
practica als governs de les comunitats autònomes?

L'objectiu de les comissions d'investigació sempre ha estat
fiscalitzador. La seva constitució respon a la presumpció que han
existit, en l'actuació del Govern o administrativa, irregularitats
o deficiències, la responsabilitat de les quals correspon a
l'executiu. L'objecte de les comissions d'investigació no és altre
que esbrinar tot el que de censurable o il•legal hi hagi hagut en
l'actuació de l'òrgan en qüestió, comprovant l'existència
d'irregularitats i, per tant, controlant l'objecte passiu de la
investigació. Són paraules dels constitucionalistes García Morillo
i del professor Virgala Foruria, altres vegades citats en aquesta
cambra en els diversos debats sobre comissions d'investigació.
Diu, aquest darrer professor, que la virtualitat d'aquest instrument
parlamentari no ho és en el sentit de les seves conclusions finals
sinó en la seva posta en marxa i amb l'efecte de pressió política
que tenen els seus treballs d'indagació. Si es deixa l'aprovació de
la constitució de la comissió en mans de la majoria, es dificulten
injustificadament les potencialitats controladores de les
comissions d'investigació. En aquesta cambra es va impedir una
investigació parlamentària sobre el túnel de Sóller. No devia ser
tan arriscada o temerària la petició a la vista de les llargues
diligències judicials. Simplement, es va ofegar la possibilitat
d'exercir el control de l'acció de govern en forma de comissió
d'investigació. Hem sentit moltes irregularitats a la gestió de
Sefobasa, Serveis Forestals de Balears, però s'ha impedit la
possibilitat de fer comparèixer persones que poguessin donar
llum, testimoni, sobre els fets que s'han fet públics. Sobre
l'Ibasan, hem tengut prou indicis d'abusos en la contractació
d'assitències tècniques i de fortes desviacions en l'execució de les
obres d'estacions depuradores entre els pressuposts inicials, de
contractació, i les liquidacions finals. Però no ha estat possible
contrastar, dins el Parlament, la versió oficial amb altres
versions.

El Sr. Orfila esgrimia aquí el programa del Partit
Popular, jo pens que si el programa del Partit Popular diu,
com ell deia, que s'han de regular les comissions
d'investigació amb la finalitat que (...) de responsabilitats
polítiques i que la seva creació no dependrà de l'exclusiva
voluntat de la majoria, per dur un altre programa, el
programa del Partit Socialista d'aquestes darreres eleccions,
diu que s'ha de facilitar la constitució de comissions
d'investigació de manera que es requereixi una majoria
qualificada per ser rebutjades, en la seva constitució i
funcionament s'assegurarà la no interferència en
procediments judicials, la garantia dels drets de qui
compareguin, així com la salvaguarda dels interessos
generals, dic jo, si dos programes electorals de dos partits
que, en conjunt, conformen la immensa majoria, no tan sols
de les Corts Generals, sinó d'aquesta cambra, quines
dificultats hi deu haver per dur endavant aquesta proposta?
Senyores i senyors diputats, investigar en els parlaments no
és un dret, és una obligació dels diputats, és un deure. La
responsabilitat política ha de recaure sobre els qui
impedeixen les investigacions. Senyores i senyors diputats,
per enèsima vegada, el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a la necessitat de modificar el Reglament d'aquesta
cambra per tal de permetre que hi hagi molt més facilitat
des de l'oposició per poder posar en marxa comissions
d'investigació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara la intervenció
dels grups parlamentaris que es mostrin en contra d'aquesta
proposició de reforma del Reglament. Té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. De forma reiterada, que se ha recordado aquí des
de la tribuna, creo que demasiado reiterada, se debate esta
propuesta a instancias de uno u otro grupo,
fundamentalmente el que más reiteran la petición es el
Grupo Nacionalista-PSM. Desde una tozudez política, ni
siquiera espera la respuesta de un programa electoral que
todavía no ha tenido ocasión de ponerse en práctica por las
circunstancias que todos ustedes conocen. En fin, no nos
sorprende nada, porque estas iniciativas de modelo guadiana
siempre aparecen y desaparecen en circunstancias..., para
intentar poner en un brete a (...) parlamentario nuestro que
no tiene otra intención, y nunca la ha tenido y ha negado lo
que ya he expuesto en muchos debates parlamentarios a este
particular.
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El Sr. Orfila salía aquí con el programa electoral del Partido
Popular, blanco sobre negro, y disculpe, con tono azul cielo, al
menos las portadas, del Partido Popular. Yo tengo el suyo,
permítame, el de sus correligionarios de Mallorca, PSM de
Mallorca, este sí que es blanco sobre negro porque es una
fotocopia de su programa electoral. Bien, no nos acusen de
incumplir programas electorales, como decía antes, y tome nota,
por ejemplo, de la página 26 contra la incineración. Y le voy a
leer, solamente, un parrafito que se ha incumplido, dice lo
siguiente: "PSM-Nacionalista de Mallorca és absolutament contrari
a la incineració de residus sòlids i, per tant, a la planta
incineradora de Son Reus", puede ser que sea verdad, no lo
discuto, desde luego no lo han seguido demostrando. Tuve la
tentación, hace escasos minutos, de salir aquí a la tribuna i leer
el Diari de Sessions, esto ya se debatió en la Comisión de
Reglamento, en su momento, y aquí en el pleno. Me parecía que
era una descortesía hacia la Cámara y una descortesía
parlamentaria que no quería cometer, por eso acudo aquí a
consumir el turno que, evidentemente, como ya ha anunciado el
Presidente, (...) un turno en contra de su proposición.

Creo que hay que recapitular un poco y ceñirse a la propuesta
que ustedes presentan, que es la que hay que estudiar. ¿Qué
hemos dicho nosotros? Primero, que no somos partidarios de una
reforma puntual, eso lo hemos venido repitiendo. No creemos
que sea el momento de una reforma puntual del Reglamento. En
segundo lugar, una reforma de un reglamento que fue aprobada
por unanimidad estando en minoría el Grupo Parlamentario
Popular, en su momento, una reforma de esa naturaleza, requiere
la aquiescencia, en fin, la voluntad de los grupos políticos, de
mirar en la Comisión de Reglamento los aspectos, y no
solamente ese, porque a ustedes les interesa ese punto, a nosotros
también nos puede interesar pero hay muchos otros puntos que
en ese sistema de contrapeso que es un reglamento convendría,
por ejemplo, mirar, bien para modificar bien para quitar algún
artículo, bien para poner otro que evite que aquí tengamos que
discutir las mismas cosas cada dos meses, que son rechazadas y
a los dos meses vuelven otra vez y las volvemos a discutir. Por
ejemplo, yo ya me tengo apuntado que un precepto del
Reglamento que vamos a intentar exponer es evitar eso, que
ustedes aquí nos mareen con lo mismo. Su propuesta no es
semejante, Sr. Orfila, su propuesta es la misma, es una fotocopia
de la que presentaron en su día. Tercera cuestión, este asunto de
tal envergadura requiere un estudio comparado, ¿qué pasa en
otras comunidades autónomas?, ¿qué dice el reglamento de esas
asambleas?, ¿qué dice el reglamento del Congreso?, ¿y qué es lo
que dirá después de la reforma?, porque yo creo que la voluntad
política existe, que el programa electoral se cumplirá en los
máximos extremos posibles con el pacto de gobierno que todos
ustedes conocen. Por último, creo que no puede inferirse de mis
palabras, ni de mis anteriores intervenciones, que aquí estamos
en contra de las comisiones de investigación. El Sr. Triay decía,
en las notas que he podido tomar, que se aquí se han impedido
comisiones, y citaba algunas. También se han impedido otras que
nosotros hemos propuesto, al menos una, que yo recuerde, una
comisión propuesta por nuestro grupo que la mayoría la echó,
como se dice vulgarmente, al corral porque no les interesaba
estudiar la financiación de los partidos políticos.

Vamos a su propuesta, Sr. Orfila. La página segunda (...)
los antecedentes, nos habla de la Ley Fundamental de Bon,
casi nada, y del Reglamento de las Cortes de Castilla y
León. Es un pareado, pero en fin, está recogido así. Yo
tengo la impresión de que cuando no hay antecedentes se
acude a lo que sea para intentar justificar..., buscando
antecedentes y principios para aplicar aquí. Pero tenga usted
en cuenta, Sr. Orfila, que la Ley Fundamental de Bon del
año 1949 recoge el precepto de la (...) del 19, el artículo 44,
esto es una constitución. Claro, si lo que usted propone es
reformar la Constitución en su artículo 76, es una cosa y no
la compare la Ley Fundamental de Bon con un reglamento
de un parlamento de estas islas. Hay otros precedentes que
le agradezco que no haya citado, son también
constitucionales. Es el caso de Portugal o el caso de Grecia,
a petición de un quinto o de dos quintos, en el primero o en
el segundo, pero también con limitaciones, porque hay
limitaciones a eso. También hay otro precedente que es el
Parlamento europeo que recoge el modelo alemán. Pero está
claro que aquí no estamos en Alemania, ni en el año 19, ni
el 49, ni tampoco el Parlamento europeo es un parlamento
que controla un gobierno al uso, porque el Parlamento
europeo todavía no es un parlamento con todas las letras
mayúsculas, eso no significa, por supuesto, ningún juicio
peyorativo sino que en fin..., el control del ejecutivo no es
el que se hace en una asamblea legislativa como estamos
acostumbrados a ver. Luego cita el Reglamento de Castilla
y León. Ya le dije en su momento, Sr. Orfila, que yo espero
que usted defienda en la Comisión de Reglamento ese
artículo. Espero que usted cite aquí como antecedente que
se crea la comisión de investigación en Castilla y León con
su reglamento, de una manera que usted bien conoce. ¿Sabe
usted qué pasa con esa aplicación del artículo?, ¿lo ha
pensado usted bien? Cualquier grupo de la minoría, es decir,
el Grupo Mixto con un diputado puede oponerse a la
creación de una comisión de investigación. Estas son las
consecuencias del artículo que usted defiende, y nosotros lo
vamos a estudiar con detenimiento para ver si lo
incorporamos en su momento. O sea que, Sr. Orfila, vaya
antecedentes que acaba de poner en su proposición. Me
parece que no son antecedentes dignos de citar. Pero repito
que cuando no hay otra cosa que decir, entonces se acuden
a antecedentes lejanos en el tiempo.
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El Sr. Triay nos leía lo que es una comisión de investigación.
Todos estamos de acuerdo. Las cuestiones son también otras, no
solamente lo que es la comisión, lo que investiga, las
limitaciones que tiene... Pero la experiencia, mi experiencia
particular en las comisiones de investigación, y he estado en
todas, es que no cabe olvidar que (...) habitualmente, intereses de
carácter..., desde la oposición y desde el gobierno (...), intereses
que suelen ser muy partidistas. Eso es por la composición de las
cámaras del parlamentarismo actual. Ya le anuncié en otra
ocasión que yo no acudía aquí a intentar convencer a los
diputados porque prácticamente poco convencemos con un
modelo como el que tenemos en este momento. Falta de
operatividad de las comisiones, las comisiones de investigación,
sobretodo las de las asambleas legislativas, tienen falta de
operatividad. ¿Por qué?, por dos razones fundamentales. La
primera es que no pueden comparecer a quienes quieren o a
quienes desean, solamente están obligadas a comparecer aquellas
personas que pertenecen a la administración de la comunidad
autónoma. Por tanto, es una limitación clarísima. No existe la
obligación, como marca la Ley estatal del año 84, ...está penado
por desobediencia grave cuando un compareciente es citado a
declarar y no acude. Por cierto, hago un paréntesis para decir que
en el Congreso hay un trámite de una proposición de ley del
Parlamento de Cataluña en este sentido, e intenta modificar, creo
que el artículo 4 de la citada ley para intentar que comparezcan
todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, sin perjuicio de
dónde procedan o sean quienes sean. La otra limitación que va
añadida a la comparecencia es la petición de la documentación.
Solamente se encuentra obligada por la comisión de
investigación a presentar esa documentación, la comunidad
autónoma y no otras administraciones. Paso por alto la limitación
del secreto de la comisión, todo el mundo está más preocupado
de centrar lo que pasa en la comisión que en otras cosas.

Voy a finalizar resumiendo las razones por las cuales
nosotros nos oponemos. La primera es por el procedimiento que
ustedes emplean. Un grupo parlamentario, como el de ustedes,
un grupo parlamentario..., una minoría, muy respetable en este
parlamento, pero en definitiva una minoría, creo que no es el
procedimiento, no hablo de procedimiento formal, el
procedimiento formal lo sabemos, para reformar un reglamento
que se aprobó con la unanimidad de la Cámara. En segundo
lugar, me parece que el Reglamento se ha de mirar en su
concepción global. En tercer lugar, nosotros cuando tengamos el
cumplimiento de la página 121 de mi programa electoral, que no
coincide con el suyo porque usted añade alguna palabra a lo que
ha leído, (...) exactamente tal cual, usted ha añadido "mayoría
gubernamental", seguramente ha añadido alguna palabra más de
lo que dice su programa electoral, puede ser que sea la edición
para el PSM, la nuestra es para los miembros del Partido
Popular, es la válida, la autenticada por el partido. Ahí dice,
evidentemente, que las comisiones de investigación no dependan
de la mayoría, esa es la voluntad del partido a nivel nacional en
su programa electoral. Y nosotros que venimos viendo como los
reglamentos de las asambleas legislativas de comunidades
autónomas son un fiel calco, (...) literae, diría la expresión latina,
del Reglamento del Congreso, la prudencia aconseja esperar a
ver lo que pasa con eso. Lo ya sorprendente será que quienes se
han opuesto siempre a esa reforma del Reglamento salga aquí
como adalides de una reforma que siempre ha sido vetada por los
votos del Partido Socialista en el Congreso. Esto es así desde el
año 84, que yo recuerde, con la revisión que he visto de los
papeles. Yo le pido a usted una espera prudente en este tema, y

cuando esté regulado nos demande cuentas, después nos
podrá decir si hemos cumplido o hemos incumplido.
Nosotros esperamos cumplir con los preceptos de un
programa electoral porque creemos que hay que cumplirlo.
Después, en ese tiempo que veamos lo que sucede y nos
podremos reír todos y ponernos colorados, sobretodo
algunos que durante años han votado en contra de eso, a ver
que piensa después desde la oposición. Dénos un poco de
tiempo, esperemos como se regula en el Congreso de los
Diputados y, después, cuando esté ese reglamento,
hablaremos de esa cuestión que a usted parece que le aprieta
un poco y de otras muchas del Reglamento porque es
necesario contemplarlo en su concepción de totalidad.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, per part del
portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Voldria agrair, en primer lloc, als grups..., -sé que el Sr.
President em cridarà l'atenció-. Sr. Jaén, permeti'm que
comenci per dir que estic molt satisfet del suport dels altres
grups d'aquesta cambra a la nostra proposició. En canvi, a
vostè que no ens dóna suport, que no ens suporta en una
paraula, no li puc agrair..., no ens suporta a nivell de
proposicions, Sr. Jaén, no li puc agrair massa coses.
Permeti'm, abans de començar, que li digui que no he afegit
cap paraula al seu programa electoral, ben viu que aniria, Sr.
Jaén, li faré arribar una còpia immediatament, veig que
vostè l'ha perdut, "la mayoría gubernamental" ho diuen
vostès, i em va xocar precisament aquesta idea, aquest
plantejament de "mayoría gubernamental" que em sonava
com a nou. Hi ha un parell de coses que em costa entendre,
Sr. Jaén. En primer lloc, que algú, vostè, s'estranyi que
tornem a presentar aquesta proposta de reforma del
Reglament de forma reiterada" -ha dit vostè-, Sr. Jaén, ho
seguirem fent mentre algú no ens aporti un raonament
convincent del motiu pel qual allò que és bo a un altre
parlament ha de ser dolent en el nostre. Tampoc no ha de
sorprendre a ningú aquesta actitud reiterativa. El PP, mentre
ha estat a l'oposició en el Congrés dels Diputats, ha reclamat
dia rera dia la possibilitat de constituir comissions
d'investigació parlamentària sense necessitat del suport de
les majories. Ho ha reclamat i ha utilitzat, quan li ho han
negat, paraules gruixades, prou gruixades, Sr. Jaén, i
concretament el Sr. Trillo, avui President del Congrés, ha
rebut un rebuig del Grup Socialista quan s'intentava
consensuar als membres de la Mesa del Congrés dels
Diputats davant la seva elecció precisament per les
gruixades expressions utilitzades quan defensava el dret de
les minories a constituir aquesta classe de comissions. I, si
vol, en un moment determinat, li puc fer arribar perquè
tenim una còpia del Diari de Sessions del Congrés. Per tant,
seguirem insistint, Sr. Jaén, les vegades que facin falta amb
la mateixa tenacitat i constància (...) que acabava, vostè ho
sap, Sr. Jaén, tots els seus discursos amb aquell delenda es
Cartago, i com ell, seguirem igual de caparruts insistint les
vegades que facin falta.
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En segon lloc, he de dir que em sorprèn l'actitud tancada del
PP. No en tenen prou encara amb el fet que el seu partit hagi
inclòs aquesta vegada la seva proposta que avui debatem en el
programa electoral? No en tenen prou amb el fet que el Sr. Trillo,
el Sr. Aznar, el Sr. Ruíz Gallardón i el Sr. Acebes Paniagua
hagin defensat apassionadament i amb múltiple raonaments la
bondat de la proposta que avui presenta el PSM en aquesta
cambra? La mateixa, pràcticament la mateixa. Quina és la
diferència que justifica que el que vostès proposen a l'Assemblea
de Madrid i al Congrés dels Diputats no pugui aprovar-se avui
aquí en el Parlament de les Illes Balears? Raonament del dret de
les minories a utilitzar els mecanismes de control del Govern que
són aquestes comissions d'investigació no és aplicable a les
minories de les Illes Balears? I vostès ho defensen a l'Assemblea
de Madrid? I ho defensen per al Congrés dels Diputats? I
manifesten que ho duran al Senat? Fins on pot arribar en aquest
cas la seva incoherència? És necessari un estudi comparat, diu el
Sr. Jaén. No en té prou d'estudi comparat amb les paraules del Sr.
Ruíz Gallardón? Amb la proposta que estan començant a tramitar
a Madrid? Què vostès mateixos hagin inclòs el contingut exacte
d'aquesta proposta en el seu programa electoral? Ja ho crec, Sr.
Jaén, que vostès voldrien proposar una reforma del Reglament en
un sentit diferent, però si s'hi fixa bé, en els altres parlaments no
en parlen d'açò, no en parlen en el seu programa electoral, no en
parlava el Sr. Aznar a la seva campanya, no ho ha fet el Sr. Trillo
quan l'acabaven d'elegir president del Congrés, no ha parlat
d'altres reformes del Reglament del Congrés dels Diputats, ha
parlat d'aquesta, ha parlat de defensar els interessos, els drets, de
les minories. Ja ho crec que vostès modificarien de forma
diferent el Reglament. Nosaltres per donar transparència, vostès
a Madrid també, en el Congrés també, en el seu programa
electoral també, aquí no. Vostè ho ha insinuat, per afegir
problemes, en qualsevol cas, a les minories, per coartar, per
travar les seves possibilitats a presentar determinades iniciatives.
Ho ha insinuat, Sr. Jaén. Aquest no és el nostre sentit i, cregui'm,
que, de cap manera, el seu estil, aquesta forma, la cosa que vostè
ha insinuat pot considerar-se dins la política d'impulsar mesures
de regeneració de la vida democràtica.

Per quin motiu diuen que no a la nostra proposta, Sr. Jaén?
No ho ha explicat. Pensa sincerament, Sr. Jaén, que els
diputats d'aquesta cambra no utilitzarien de manera
responsable aquest mecanisme de control? No em digui, o
no insinuï que aquí s'actua amb claredat o amb
transparència. Vostès mai han deixat que es constituís una
comissió d'investigació parlamentaria en aquesta cambra,
per por?, per una actitud poc transparent?, per un menyspreu
a les minories?, ganes de posar entrebancs a la feina? Una
feina que segons deia el Sr. Acebes Paniagua, portaveu del
PP en el Senat l'anterior legislatura, no és un dret dels
diputats sinó un deure indefugible en un estat democràtic.
Sr. Jaén, li tornaré llegir un fragment de la intervenció del
Sr. Ruíz Gallardón en el seu discurs d'investidura a
l'Assemblea de Madrid -sí, perquè vostè no l'ha escoltat-, li
fotocopiaré i li faré arribar, "este compromiso de
protagonismo parlamentario tiene no poco que ver con un
nuevo estilo de hacer política al que me comprometo
firmemente, un compromiso de transparencia, de honradez, de
austeridad, de participación y de diálogo constante", aquí,
contràriament, vostès no estan disposats a aquest nou estil
de fer política, ni a assumir aquest compromís de
protagonisme parlamentari, ni a promoure la transparència,
ni la participació, ni el diàleg constant. I no són paraules
meves, Sr. Jaén, vostè ho sap, són les paraules dels seus
dirigents, les que els seus dirigents han utilitzat per justificar
una proposta calcada, igual a la que avui presenta el PSM.
Si açò és més democràtic a Madrid, no ho ha de ser a les
Illes? Si açò és més transparent en el Congrés, no ho ha de
ser aquí? Senyores i senyors diputats, tenen por? De què
tenen por? Tenen por que es constitueixin comissions
d'investigació parlamentària? Avui, Sr. Jaén, amb les seves
paraules, de fet, ha desqualificat al Sr. Aznar, les paraules
del Sr. Aznar. Ha desqualificat al Sr. Trillo, al Sr. Ruíz
Gallardón, i al seu propi programa electoral. No pot dir, Sr.
Jaén, impunement que el que a Madrid és blanc aquí és
negre. De què tenen por, senyors diputats del PP? De què
tenen por aquí, d'una qüestió que no tenguin en el Congrés
dels Diputats ni a l'Assemblea de Madrid? M'ho poden
explicar? Quina diferència tenen els diputats d'aquesta
cambra amb els de les altres cambres parlamentaris on
vostès han afirmat, reiteradament, que duran a terme aquest
compromís de modificar el reglament per donar suport a les
iniciatives de les minories per constituir aquestes
comissions d'investigació parlamentària? Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Sr. Orfila. No importa que mire las cosas dos veces como
aquellos chistes famosos que contaban para ver si lo había
entendido o no, perfectamente. Mire usted, no pude salir aquí en
el turno de réplica a decir cosas que yo no he dicho. No puede
usted decir que hay una actitud cerrada. No hay una actitud
cerrada, esto no es cerrada. Yo le he dicho a usted claramente
que aquí hay unos que incumplen un programa electoral, son
ustedes en el punto ese que yo le leía, claramente incumplido, -
hágame así con el dedo, Sr. Sampol, pero realmente lo que han
hecho es invertirlo, lo tenían muy arriba pero lo han bajado todo
hacia abajo-, por tanto, Sr. Orfila, dénos un tiempos para ver que
sucede con el Reglamento del Congreso. Eso es lo que yo estaba
pidiendo. Esta no es una actitud cerrada, es una actitud de espera
que usted tiene que tener presente (...) de esa manera.

Tampoco tergiverse mis palabras en cuanto a amenazas,
porque he anunciado que vamos (...). Yo he dicho, y creo que se
puede compartir por todos los aquí presentes, que una propuesta
que se discutió en el mes de noviembre, hace dos meses, el
Reglamento tiene que tener algún mecanismo para evitar que esa
propuesta viniese en el siguiente período de sesiones. Lo
podemos estudiar, a ver si llegamos a un acuerdo, ese reglamento
también se puede consensuar como en la otra ocasión. Yo sí, yo
tengo miedo de la oposición, de su oposición, pero no por per
amagar res, no, porque ustedes habitualmente vienen ejerciendo
desacostumbradamente el carácter inflacionista de las
comisiones de investigación. Ustedes (...) para todo, y nosotros
no estamos dispuestos a eso. Hay limitaciones establecidas,
algunas constitucionales como es el caso de Portugal y de Grecia
que ponen limitaciones en su constitución para ver cuantas
comisiones tiene que haber, como tiene que ser. Yo me refería a
eso, a estudiar las comisiones de investigación. Hay que
estudiarlo detenidamente, no solamente ese aspecto sino otros
muchos como antes le anunciaba. Por tanto, sí, tengo miedo de
que ustedes, si abre un poco el grifo, entablen continuamente
discusiones que luego sirven de poco con la normativa que hay,
como antes decía, con comparecencias y petición de
documentación. Sólo en este aspecto y en sentido contrario de la
experiencia que usted citaba, en la República Federal de
Alemania, en la última legislatura, sólo hubo tres comisiones de
investigación. Mire usted si son prudentes los diputados, tres
comisiones de investigación, tres.

Le había hecho una pregunta que tampoco me contestó,
¿usted es capaz de que copiemos el artículo 50 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León que usted pone como
antecedente y lo introduzcamos en el Reglamento de aquí cuando
se reforme? Pues entonces me está diciendo que no. Yo ya le dije
en otra ocasión que estamos dispuestos a ceder. Pero, a nuestro
juicio, y en aplicación del artículo del apartado segundo de este
artículo, resulta que el grupo mixto con un solo diputado puede
bloquear -no me diga que no, se lo voy a leer- la constitución de
una comisión de investigación. Nos parece (...) de forma más
detenida y viendo que pasa en otros sitios, el primero en el
Congreso de los Diputados, lo que pasa allá. Luego, no voy a
entrar en detalle de los 16 reglamentos de otras comunidades. Ni
una sola, ni una sola de esas comunidades en su reglamento
contempla crear comisiones de investigación por minorías, ni
una sola, todas a la mayoría que determine el Pleno. Y esos
reglamentos no los hizo el Partido Popular, esos reglamentos se
hicieron antes. No me enseñe el programa electoral, dénos
tiempo, como le digo, a cumplirlo porque así lo vamos a hacer.
Por tanto, una espera prudente, deje pasar los acontecimientos y
estudiemos el Reglamento cuando sea conveniente en ese
aspecto y en otros muchos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passam a la
votació.

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

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

Abstencions? No n'hi ha.

El resultat de la votació: vots a favor, 27, en contra, 30,
cap abstenció. Per tant, no s'aprova la presa en consideració
de la proposta de reforma del Reglament.

Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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