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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam  aquest
plenari.

I.1) Interpel•lació RGE núm. 4640/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'ació social.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a
interpel•lacions. La primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'acció social. Per
defensar-la,  té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Política
social del Govern de la Comunitat Autònoma, jo diria, matisant
aquesta interpel•lació, que seria molt important, a través
d'aquesta interpel•lació i de la moció que li seguirà, que
arribàssim a un estat de coneixement precís d'on ens trobam
després de tretze anys d'existència d'aquesta comunitat
autònoma, amb un govern amb diferents presidents, en duim tres;
com hi hem avançat, si és que hem avançat ne política social;
què s'hi ha fet i què és el que hi ha pendent.

Intentaré explicar que una vegada practicada una tasca quasi
quasi d'erudició i d'informació a partir de diaris de sessions i
butlletins de la Comunitat Autònoma, hauria d'afirmar que la
política social, com un element central que ha d'informar les
actuacions d'un govern democràtic, del Govern de la Comunitat
Autònoma, ha estat una política quasi inexistent, ho veurem
repassant els discursos corresponents, que ha donat lloc a
actuacions febles i vacil•lants i que, per tant, arribada l'hora,
aquesta hora és avui, el  moment de recessió, que hi anam
reculant, que s'anuncia una política neoliberal, no una política de
foment de l'estat de benestar, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, fruit d'aquesta manca d'actuació des de 1983 en matèria
social, presenta allò que podríem qualificar d'un important dèficit
històric. Primera qüestió. I segona, com farem l'any 1996,
arrossegant un dèficit històric, per posar-nos als serveis d'atenció
social per practicar una política social que no presenti dèficits i
que sigui una política normalitzada?

La meva afirmació pot parèixer exagerada, però els assegur
que així mateix jo, com vostès saben, som aficionat a visitar
arxius i biblioteques, que m'he documentat extensament sobre
aquesta qüestió, i dic: "Damià, les teves sospites s'han convertit
en fets constatables".

Anem a l'any 1983, 7 de juny de 1983, Gabriel Cañellas
fa el discurs d'investidura i demana la confiança de la
cambra per governar aquesta comunitat autònoma. Cerquin
en el  Diari de Sessions, 7 de juny del 83, ni una paraula, ni
una idea, ni cap proposta d'actuació, absolutament res en
política social, per tant, el 1983 partim de zero.

Després d'aquest discurs d'investidura, el Sr. Cañellas
n'obté la confiança, ens situam en el 85. Es comença a fer el
debat general sobre política del Govern de la Comunitat
Autònoma, denominat popularment debat de la Comunitat.
Ens situam dia 10 de desembre del 85. Surt el Sr. Cañellas,
explica com veu ell la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i no fa cap referència a temes d'acció social; per
tant, dos a zero.

Arribam al 86. S'aprova una llei d'acció social en el
plenari de dia 5 de novembre del 86 i pocs dies després hi
ha , dia 11 de novembre del 86, el segon debat sobre l'estat
de la Comunitat Autònoma. El Sr. Gabriel Cañellas, que es
veu que la Llei d'acció social l'havia agafat en fred, no posa
dins el seu discurs, tot i que una setmana abans s'havia
aprovat la Llei d'acció social, ni una sola referència a temes
de política social.

Hem d'esperar l'any 87, quatre anys després, quatre anys
després. Dia 15 de juliol, a un discurs d'investidura, el 87 hi
ha la segona investidura del Sr. Cañellas, 15 de juliol, i aquí,
després d'aprovada, que hagi entrat en vigor i publicada en
el butlletí oficial la Llei d'acció social, dia 15 de juliol del
87, hi trobam -hem descobert Amèrica- que el Sr. Cañellas,
Gabriel Cañellas, descobreix la política social, hi fa una
petita referència a un tema que es convertirà en un tema
recurrent, el tema de la drogaaddicció i de la rehabilitació
dels drogaaddictes, la política social és molt més que això,
fa una referència a potenciar la granja d'Eivissa, gran
descobriment, hi fa referències també d'acord amb el Pla
nacional antidroga.
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Aquí hi ha un tema important, mentre aquí es practicava una
política d'"abandonisme" social, de no plantejar actuacions de
caire social, el govern central, el Govern del Partit Socialista
Obrer Espanyol, des del 82 sí que ha estat un govern, els
successius governs, que ha tengut una sensibilitat social
important. Pla nacional antidroga, Pla gerontològic, el tema de
la qüestió social es planteja< amb la creació específica del
Ministeri d'Assumptes Socials, mentre a les Illes Balears no
entren en aquesta dinàmica i continuen al marge dels temes
d'acció social.

I em diran que el 87 -Llei 9/87, d'11 de febrer- va entrar en
vigor la Llei d'acció social. D'acord. És una llei, voldria recordar-
ho, perquè ens hem de situar sempre en el temps, la quarta
dimensió és el temps i és una dimensió molt important. La
Primera Legislatura, recordin-ho, era el moment, ara encara seria
més dèbil, en què el govern conservador no tenia una majoria
dins aquesta cambra, bastava que el grup que li donava suport, el
Grup d'Unió Mallorquina, s'abstenis, i quedava en minoria. Per
tant, el 83-87 va ser una època de consens en la qual lleis que es
varen aprovar, Llei de normalització lingüística, a un altre àmbit,
o Llei d'acció social, allà on vàrem acabar amb un consens ampli
o total, aquestes lleis eren fruit d'una etapa on el govern
conservador encara no s'havia assentat, no se sentia fort i havia
de fer concessions a l'oposició. La Llei d'acció social és un
d'aquets fruits, és una llei fonamentada que tots ens hem de posar
d'acord, que el Govern s'ha de posar d'acord amb els consells,
que els consells s'han de posar d'acord amb els ajuntaments, etc.

Però el 87, quan el govern conservador del Sr. Cañellas
s'enforteix i incrementa el seu suport parlamentari, i ja no en
diguem el 91, quan aconseguirà ja una majoria absoluta, és el
moment en què la vertadera cara d'aquest govern apareix, i
aquesta llei d'acció social del 87 es converteix en un document
molt formós, que està en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, però, recordem-ho, del 87 a avui no hi ha hagut un
desenvolupament reglamentari de la Llei d'acció social. La
vertadera dimensió de les lleis no son les lleis mateixes; una llei
demostra la seva debilitat quan no és objecte d'un
desenvolupament reglamentari, això passa una mica com amb la
Llei de normalització lingüística, molta llei però poc reglament,
això també passa amb la Llei d'acció social, molta llei però
pràcticament cap reglament, la llei no agafa una dimensió real.

I evidentment, des del 87, què ha passat?, que han des cobert
l'acció social i ja definitivament entren a anunciar actuacions o
fan actuacions? Tampoc. 3 de novembre del 87, discurs del Sr.
Cañellas amb motiu del debat de l'estat de l'autonomia, tornam
a zero, cap referència a temes de política d'acció social.

Anam al 88, 23 de novembre del 88, un altre debat de la
Comunitat Autònoma, surt el Sr. Cañellas, cap referència a
política d'acció social.

Arribam al 89, 14 de novembre del 89. Supòs que s'hauria
d'escriure amb lletres d'or perquè, efectivament, el 89 hi trobam
ja algunes al•lesions a matèria d'acció social, qualque cosa hi
hem avançat.

El 90 també hi tornam a trobar algunes referències.

I finalment, Tercera Legislatura. A la fi, a un debat
d'invetidura, 27 de juny del 91, hi ha elements d'actuació en
matèria d'acció social del Sr. Gabriel Cañellas, elements que
són molt febles, molt febles perquè pràcticament es
redueixen a elements (...) i sense un vertader contingut.

El 92, un altre debat de la Comunitat, hi trobam els
elements recurrents que planteja una altra vegada el Sr.
Cañellas: Minusvàlids, seguretat ciutadana i pràcticament
poca cosa més, un element de tipus perillós és sempre lligar,
com passa amb el tema de la normalització lingüística, els
temes socials amb elements de seguretat ciutadana; és
realment un mal precedent.

Un altre element també que demostra la debilitat de la
política social de la Comunitat Autònoma és que per una
part no s'impulsa aquesta política social, es fa una llei
aprovada el 87, la Llei d'acció social, que no es desenvolupa
reglamentàriament i s'incompleix de manera flagrant un
element absolutament bàsic. Quan es va aprovar la Llei del
Servei balear de salut en els diferents debats en comissió i
en plenari, crec que vàrem estar absolutament d'acord que
la sanitat, entesa globalment, és un element de la Comunitat
Autònoma, d'acord amb la Llei general de sanitat, que
preveu una participació d'altres entitats, en aquest cas serien
els consells insulars, que la Llei del Servei balear de salut
no preveu, però, de totes maneres, anem a un acord, la
Comunitat Autònoma actua en matèria de sanitat, els
consells insulars, i això és l'esperit també de la Llei d'acció
social del 87, han de ser l'element fonamental en matèria
d'actuació de política social, però no hi ha cap procés seriós
de transferències des de la Comunitat Autònoma als
consells insulars en matèria de servei social i assistència
social. I no citin la Llei 12/1993, de dia 20 de desembre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials i assistència social, perquè, si n'analitzam
el resultat, veurem que és una falsa transferència i és un
perfecte exemple de quina manera no es pot fer una
transferència als consells insulars sense comprometre la
seva economia. Primera, s'ha de transferir de veritat, això
vol dir que una vegada transferida una matèria, el Govern,
en aquella matèria no hi ha d'actuar, ha de procurar proveir
de recursos econòmics els consells perquè la facin funcionar
adequadament. El Govern de la Comunitat Autònoma té
exemples en relació amb Estat central-Comunitat
Autònoma, si li aplicassin la mateixa política que ha aplicat
el Govern en matèria de consells insulars i temes de política
social amb la Llei 12/1993, els crits se sentirien d'aquí a
Madrid. Què pensaria el Govern si , en haver rebutjat la
transferència en matèria d'universitat, el Govern de Madrid
no se sentís obligat i digués: "Bé, tenen la competència,
però jo consider que puc muntar una altra universitat a les
Illes Balears, i per què no? Jo tenc recursos, n'hi faré una
altra, que tenen la transferència? És igual, però jo tenc
recursos"
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Matèria de l'ensenyament en general, quan tenguin el sistema
educatiu, quina impressió els faria que el Govern de Madrid, del
seu mateix color polític i ja no diguem si fos un altre, digués:
"volen fer una escola, volen fer un institut, volen fer tal, jo em
trec la cartera, pag, i venga; que tenen la competència?, però jo
tenc els doblers".

Això és una mica el que està passant amb la Llei 12/1993.
Recordin que a l'article 1, apartat b, s'hi diu: "La concessió i
gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials,
entre altres, en matèria de tercera edat", lloguers de tercera edat,
els varen transferir tots? No, no, perquè en el moment en què han
fet una convocatòria pública han passat de 12 associacions que
rebien lloguer a 22, ho tenc aquí, és claríssim, evidentment no
llegiré les associacions perquè no acabaríem mai, però una
transferència que el 94 són 12 associacions i 9.400.000 pessetes,
el 95, sense fer convocatòria, pública, passam a 19, 14.400.000,
i el 96, hi tenc una convocatòria pública, de moment n'hi
apareixen 22 amb un import de 22 milions de pessetes. El
Govern, vostè ho sap, Sra. Estaràs, paga algun lloguer, això vol
dir que la transferència no va ser absolutament clara.

Subvencions a centres de tercera edat, el Consell de Mallorca,
dels altres no ho sé, fa una convocatòria pública, dóna una
quantitat fixa per associació i una quantitat variable en funció del
nombre de socis. Vostès donen ajudes a aquests centres de
tercera edat, i no a tots. Per tant, estam en un altre embolic
competencial que permet que hi ha institucions que teòricament
tenen la competència, donen la cara, fan convocatòries
públiques, intenten un element de tipus distributiu general i uns
altes que mantenen un element discrecional. Realment, és un
exemple de la manera que no es pot funcionar, com no s'han fet
les transferències degudament, no s'han notades degudament,
perquè, és clar, si resulta que qui havien de cobrar lloguers eren
22 i no 12, la veritat és aritmètica, elemental.

Per tant, jo els voldria dir que en matèria de política social,
arribat el 96, ens trobam que tots aquests dèficits, totes aquestes
contradiccions, apareixen d'una manera flagrant. No s'ha fet una
política social any rera any, no s'ha anat construint un edifici, una
xarxa d'atenció, no s'ha treballat d'una manera lleial amb les
altres institucions, no s'ha complit l'estatut d'autonomia i,
evidentment, ara ens trobam en una situació que jo qualificaria
de preocupant. Quina és aquesta situació, l'Estat central, que
havia tengut un Ministeri d'Assumptes Socials a l'epòca
socialista, ja no el té; Treball i Assumptes Socials, siguem més
clars, Treball, el Sr. Arenas no parla ja mai de qüestions socials.
La responsabilitat que aquest ministeri tenia de mantenir tot el
sistema de l'Inserso, de llançar tota una sèrie de plans, se n'oblidi,
pràcticament ha desaparegut, veurem què passa amb la xarxa de
serveis bàsics que hem anat creant a les Illes Balears, fruit d'una
aplicació a Illes Balears d'unes previsions del ministeri socialista
de Madrid. Com es podrà mantenir aquest sistema, si des de fora
ja no arriben els recursos que arribaven? Vostès assumiran, ara
que vénen ls vaques magres..., seran els suplents de la política de
Madrid, tota vegada que a partir de primer de gener del 97
tendran en el se seves mans tot el sistema de l'Inserso? Això ho
vull veure, i que quedi clara una cosa, si vostès no supleixen la
política de Madrid amb un esforç pressupostari important, aquest
edifici d'atenció social primària als diferents ajuntaments
recularà, recularà i fort, no es podrà mantenir en el mateix nivell.

Segona, estan disposats a assumir, després de l'etapa
transitòria que vostès vulguin, però diguin-me quan, que els
consells insulars han d'assumir la matèria d'acció social de
manera global, vol dir no amb l'excepció dels minusvàlids,
no, no, no hi ha excepcions, minusvàlids, l'Inserso també,
una vegada discutit què s'hi pot transferir i una vegada
equilibrades també les coses entre illes, perquè vostè sap...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Ara acab, Sr. President.

Vostè sap que dins la comissió, quan es va plantejar
aquest tema, es va aixecar immediatament la veu del
president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, perquè,
evidentment, la transferència de l'Inserso és una
transferència bàsicament centrada sobre Mallorca. Per tant,
hi ha desequilibris territorials, falta de transferències als
consells i una situació preocupant quant al futur d'aquestes
competències en matèria social.

Li voldria dir, Sra. Estaràs, que crec que l'única resposta
és definir clarament una política social, no venir aquí a
justificar la misèria històrica on ens ha duit una falta
d'actuació, que s'han denunciat clarament les transferències
als consells insulars i també s'ha de complir una cosa que
crec que és fonamental, que està dins l'esperit de tota la Llei
d'acció social de 1987, i és la coordinació lleial, no amb
trampes, lleial, entre el Govern de la Comunitat Autònoma,
els consells insulars i els ajuntaments; tota altra política o
l'absència de política que hi ha hagut en matèria de política
social en aquesta comunitat ens duu a la situació actual, a
una política social en precari, una política social que no
s'aguanta i allà on la comunitat més rica d'Espanya que té
una problemàtica social absolutament assumible,
absolutament solucionable, diria jo, ho vàrem veure no fa
gaire a una reunió en el tema de la marginació, la nostra
marginació no és la de París, ni de la Frankfurt, ni la de
Barcelona, ni la de Madrid, és la marginació de Palma, que
té unes dimensions relativament petites i on un esforç
interinstitucional pot posar, com en altres temes de tipus
social, remei. Si vostès no són capaços de definir aquesta
política, no serà per falta de recursos, sinó per falta de
voluntat. Falta de voluntat i falta de política social és el que
s'ha arrossegat i s'arrossega en aquest parlament i en aquesta
comunitat autònoma de 1983 a 1996. Crec que els correspon
posar-hi remi urgentment. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la paraula
la consellera de Presidència Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Intentarem donar resposta al Sr. Pons.
Intentarem que la seva preocupació sobre els temes socials, que
també la té aquesta consellera d'aquest govern i supòs que la
resta de diputats, avui quedi amainada.

Jo he agafat el text que vostè va presentar en el registre dia 18
de setembre del 96, número 4640/96 d'aquest parlament, i hi veig
que l'explicació que vostè ha fet avui no es correspon amb   el
que vostè va escriure en aquesta interpel•lació, però com
correspon a aquesta diputada, donaré resposta al que va escriure
i no ha dit i al que ha dit i no va escriure.

Començarem pel que va escriure.

Vostè em diu que la Llei d'acció social no ha estat
desenvolupada, ho ha escrit i ho ha dit, i jo li dic que la llei
d'acció social ha estat desenvolupada i ho ha estat normativament
amb un ventall de decrets la lectura dels quals podríem passar a
fer, no ho crec adient, però, bé, en direm alguns.

Decret 13 del 88, d'11 de febrer, Consell Superior  d'Acció
Social; decret 45, aquest no era de desenvolupament de la llei,
però important quant a la creació de la Comissió territorial de
drogues; de l'any 88 també el decret de creació de registre de
centres; el decret de l'any 89, de la comissió de coordinació
d'acció social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
entre administracions; de l'any 89, també, autorització de registre
de centres i serveis especialitzats en tot el tema de
drogodependència, etc.; en tema de suport transitori comunitari;
en tema de transferències, en tema de barreres arquitectòniques,
i així podríem continuar.

Al mateix temps li diré que s'han fet moltes coses. Vostè es
basa en discursos d'investidura, però jo crec que en aquesta
cambra es va debatre en el moment oportú allò que eren els
discursos d'investidura dels respectius presidents en anys
successius, aquest debat no ens correspon avui fer-lo, crec
entendre que aquest debat es fa en un moment determinat i, a
més, com diu el reglament, una vegada cada any, no som aquí
per debatre cap discurs d'acció política i de govern, som aquí per
contestar una interpel•lació en relació amb política social
d'aquest govern, i en aquest sentit s'han fet moltíssimes coses.

Mostres dels objectius assolits mitjançant l'aplicació de
la Llei d'acció social:

La xarxa bàsica de centres de serveis socials d'atenció
primària, estesa a tots i cada un dels municipis d'aquesta
comunitat autònoma, adreçada a tota la població en general.
Jo crec que ens hem col•locat com a unitat capdaventera en
aquest sentit. Es va fer una feina molt important per part
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
els dotze anys enrera, una feina important que va encapçalar
en aquell moment la representant d'aquest govern que duia
el Consell Insular de Mallorca durant aquests dotze anys
restants, feina importantíssima en el que era la xarxa bàsica
d'aquests centres de serveis socials d'atenció primària, la
qual pareix que avui s'està desmantellant; la preocupació la
tenim nosaltres, des del Govern, quan veim que aquesta
xarxa bàsica de centres socials, aquella gran feina que es va
fer durant dotze anys a Mallorca s'està desmantellant. No
tenim aquesta mateixa preocupació sobre Menorca i Eivissa.

S'ha fet tota la xarxa d'atenció a persones marginades. 

S'ha implantat el servei del suport transitori comunitari.

S'ha fet la xarxa de serveis, i s'està fent, d'atenció a
persones majors.

S'ha fet la xarxa d'atenció a persones discapacitades i
encara s'stà fent.

S'està implantant en aquest moment, i de fet ja venim
d'enrera, però consolidant la implantació d'un sistema
informatiu unificat i informatitzat de la xarxa de serveis
socials d'atenció primària, amb un conveni amb el Consell
Insular de Mallorca. Vostès el tenen i encara no han
contestat.

La creació del cos d'inspectors socials serà una realitat
en breu.

En fi, que s'han fet tota una sèrie de coses importants que
han col•locat aquesta comunitat al capdavant, i això ha estat
possible ne base a la coordinació entre ajuntaments, consell
insular i Govern. I els consells insulars i ajuntaments i
Govern han anat conjuntament, com va dir la Llei d'acció
social, de la mà perquè aquesta xarxa que s'hi ha creat sigui
possible. No sé si avui aquesta realitat serà possible, no sé
si avui tendrem més entrebancs, perquè, com he dit, s'està
desfent gran part del que es va fer, però sí que ha estat una
realitat durant els dotze anys passats i intentarem que sigui
una realitat durant els anys venidors.
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Vostè diu a la interpel•lació que també s'ha preocupat per tot
el tema de la fragmentació en diverses conselleries dels temes
relacionats amb acció social, i jo li dic que no es preocupi, que
aquesta afirmació no és real, que tots els temes socials estan dins
la Conselleria de Presidència, pràcticament tots. És una
conselleria que té la Direcció General de Joventut i Família, que
presideix la Comissió Interdepartamental de la Dona, que duu a
terme tota la part d'acció social i que únicament i exclusivament
no té els temes relacionats amb menors, però no som l'única
comunitat que no té aquest tema, en posaríem altres exemples,
com el cas de Catalunya, que, d'acord, amb una sèrie de criteris,
el mateix criteri que hem aplicat nosaltres, han tret aquesta
competència dels departaments responsables del servei social i
han estat assignats a departaments relacionats amb justícia, atesa
la implicació del Jutjat de menors en tots els temes relatius a la
protecció de menors. Per tant, duim a terme els temes en matèria
d'acció social, i pel que fa a tot allò que es refereix a recursos
sociosanitaris, estam en aquest moment a punt d'establir una
normativa entre Conselleria de Sanitat i Conselleria social per a
totes aquelles competències i recursos que tenen una implicació
i un vessant sanitari però al mateix temps un importantíssim
vessant social, cas de la SIDA o cas de la drogodependència.

No em digui, idò, que no estiguin ben concentrades les
competències en matèria d'acció social; a més, crec que avui
aquest tema no l'ha tret intencionadament, perquè veig que hi ha
altres institucions, sense anomenar quina, s'han fet
fragmentacions, i a vegades no per motius tan clars com els
nostres.

Anem a la part de doblers, econòmica, i pressuposts, que a
vostè li preocupa. El pressupost ha anat augmentant en relació
amb el que són serveis socials, en relació amb pressupostos 97-
96, i hi ha hagut un increment (...)promoció i ajuts socials, un
increment del 20%; serà un debat que també podrem fer en el
debat de pressuposts. En tema de menors, un 1.61%. En tema de
centres assistencials, un 2,06%. I podríem continuar així. En
tema de drogues, quasi un 20%. Per tant, diríem que el
pressupost en acció social s'ha anat incrementant per tal de poder
fer una política efectiva i coordinada sempre amb les altres
administracions; ha estat una política de la qual nosaltres ens
sentim orgullosos, sempre que, amb el ben, que els temes de
serveis socials mai no són suficients i els recursos mai no són
suficients.

Continuant un poquet sobre el tema que vostè planteja,
anirem ara a veure el tema relatiu a les transferències. Sr. Pons,
va assumir vostè les transferències per llei de transferències, i jo
sí que en vull parlar, d'aquesta llei. Aquesta llei va transferir les
matèries d'acció social als consells insulars, va ser la Llei 12/93,
de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials, corresponent a les
competències que tenia l'antic Consell General Interinsular dia
28 de juny del 92, i en aquesta llei s'atrubuïen com a pròpies per
als consells insulars la concessió i renovació de títols de família
nombrosa, la concessió i gestió de subvencions a centres i
entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un
dels consells insulars, en el que era tercera edat, en el que era
marginats, en el que eren minories ètniques, en el que era
infància, família,  etc. L'únic que no se'ls transferia era la
inversió nova, que era l'únic que ha quedat en mans del Govern;
per tant, no em digui vostè que no té transferida la competència.

Vostè pot fer totes les convocatòries públiques que vulgui,
vostè pot passar de pagar 12 lloguers a 22, però vostè, abans
de treure una convocatòria pública, el que ha de fer és una
previsió de les polítiques que vol fer en matèria d'acció
social, perquè el que no pot fer és crear expectatives si no té
els recursos. Per tant, li aconsell que faci una bona
planificació de política social, i quan la tengui feta, vengui
aquí i plantegi la interpel•lació que vulgui, però, és clar,
treure expectatives, que després hi faltin els recursos i
apel•lar que no hi ha recursos i que la transferència no està
en condicions, era un debat que s'havia de suscitar en el seu
moment i no ara.

No passi pena pel tema del ministeri, que si és un
ministeri de treball i no és un ministeri d'assumpte socials,
perquè de moment aquest ministeri manté a nivell
pressupostari tots els compromisos que hi havia en tema de
l'Inserso. Per tant no es preocupi per aquest tema perquè es
mantenen, i és més, realitzarà activitats, aquest ministeri,
que no té el nom d'assumptes socials, però que sí en té la
competència, realitzarà activitats que aquell ministeri que
vostè tan alaba no va ser (...), quan probablement en menys
d'un mes es presentarà al Congrés de Diputats, i que vostès
varen prometre durant dotze anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per fixar la posició dels
diferents grups parlamentaris, pel Grup Mixt, el Sr. Balanzat
té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La veritat és que encara no està clar tot el tema de
competències en acció social que Govern... El Govern
encara es guarda, encara manté, algunes competències en
tema d'acció social que encara no ha traspassat als consells
insulars. És per això que està estancat el tema, estan
estancades les transferències des de fa temps en matèria
d'acció social, quan nosaltres pensam que la política d'acció
social ha d'anar, com totes les altres, cap a una
descentralització racional, amb una concreció competencial
clara entre Govern, consells insulars, ajuntaments, i que hi
ha d'aver una veritable coordinació entre aquestes
administracions públiques per tal que no es malbaratin
diners públics, duplicant o triplicant funcions, personal,
actuacions, etc.
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De totes maneres, i com que en poc temps, m'agradaria posar
alguns exemples de la política social del Govern que demostren,
crec jo, una poca o nul•la voluntat política en aquest terreny. Per
exemple, tenim una llei d'acció social sense reglament; per
exemple, darrerament se n'ha parlat molt a Eivissa, i encara no
sabem què passarà, de la construcció i posada en marxa d'un
centre de disminuïts psíquics profunds a Eivissa, no sabem si
amb les competències de l'Inserso això hi anirà o no, si es farà un
centre separat, si s'incorporarà al centre geriàtric, a l'hospital
insular que tenim a Eivissa, no en sabem res; per exemple, som
una de les comunitats amb una taxa d'incidència de SIDA més
alta de l'Estat espanyol i no s'està fent prou en tema de SIDA; no
s'ha redactat un nou pla quadriennal de serveis socials,
d'assitència social, l'anterior va acabar l'any 94 i encara no en
sabem res, del proper, i encara no s'ha fet, per exemple, una
memòria sobre com ha anat aquest pla quadriennal del 91 al 94;
per exemple, jo, pel que en sé, hi havia previstes unes inversions
molt generoses per a acció social a Eivissa i he pogut comprovat
que no s'hi ha invertit ni una sola pesseta, i hi havia previstos
més de 350 milions de pessetes, res, és clar, per això no hi ha una
memòria d'aquest pla quadriennal, perquè s'haurien d'empegueir
dels resultats, no sabem, per tant què passarà; el Consell Superior
d'Acció Social no es reuneix amb la freqüència que seria
desitjable per a un bon funcionament i una bona coordinació per
aplicar una política social; Som la darrera comunitat de l'Estat
espanyol en aplicar i posar en marxa el suport comunitari
transitori, allò que en diuen el salari social, hi hem hagut de ser
els darrers, etc. 

Aquests no són més que uns exemples d'acció social que fa
o està deixant de fer el Govern i que, com deia abans, demostren
aquesta manca de voluntat política per fer que la problemàtica
social que afecta la nostra comunitat realment es vagi resolent
cada vegada de manera més ràpida i efectiva possible. Res més,
moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
La Constitució atribueix al Govern la competència legislativa
exclusiva en matèria de benestar social, i aquesta serà plena el
primer de gener, quan hi hagi ja les transferències de l'Iinserso.
Per tant, el Govern pot, i ho ha de fer, gestionar aquesta matèria
sense subordinar-se a la normativa estatal. El Govern pot, i ho ha
de fer, organitzar els serveis socials, d'acord amb la pròpia
política organitzativa i en funció de les necessitats de la seva
població. Alguna de les notables deficiències que trobam en
l'estructura del sistema de serveis socials de la Comunitat de les
Illes Balears, pensam que tenen prou fonament en el nul
desenvolupament de la Llei d'acció social, com aquí ja s'ha dit
per part del proposant de la interpel•lació.

Pensam que hi ha manca una llei d'ordenació
administrativa dels serveis socials i de les prestacions
socials, hi manca una normativa que ordeni territorialment
les dotacions; no s'han plantejat tampoc d'una manera
operativa els diferents plans sectorials de manera que es
reordenin els serveis i es respongui a les necessitats de cada
sector d'una manera integral. Pensam també que hi manca
l'ordenament del paper de la iniciativa privada i social i hi
manca la definició de competències del sistema públic de
serveis socials que s'ha d'assignar a cada nivell de
l'Administració. Pensam que hi ha una distorsió
administrativa en matèria de benestar social, que s'ha
augmentat  a partir de la darrera reforma del Govern. La
dispersió administrativa, amb l'adjudicació a diferents
direccions generals de tres conselleries diferents, malgrat la
majoria estiguin a Presidència, continua havent-hi la
Direcció General d'Interior amb els temes de menors o
temes de drogodependències a salut.

Tot això fa que hi hagi una manca de polítiques socials
integrals. En aquest sentit, pensam des del Grup d'Esquerra
Unida que podria solucionar-se amb la possibilitat o amb la
creació d'una conselleria de benestar social que donàs a tots
aquests afers socials la transcendència política i
pressupostària que necessiten.

Per altra banda, pensam que aquesta ordenació
administrativa dels serveis socials i de les prestacions
igualment ha d'ordenar, com s'ha dit aquí, el tema de
l'ordenació territorial per que hi hagi una normativa que de
qualque manera ordeni les dotacions i permeti abordar
l'actual desequilibri territorial, que es fa patent en la gran
concentració d'oferta a Palma en detriment d'altes territoris,
com també s'ha explicat en aquesta tribuna.

Igualment, pensam que de qualque manera els plans
sectorials que han anat presentat en aquest parlament
pateixen una sèrie de mancances, sobretot la primera, no
parteixen d'una anàlisi acurada de la realitat social, els
objectius i les accions que es plantegen no es fonamenten en
la necessitat i la realitat dels diferents col•lectius, no hi ha
una planificació estratègica de ls actuacions en el temps i en
l'espai, no es defineixen tampoc els recursos materials
organitzatius, tècnics ni pressupostaris amb els quals s'ha de
comptar, i no estableixen sistemes eficaços de coordinació
institucional que ordenin les distintes competències i, a la
vegada, ordenin la distinta participació dels diferents
organismes implicats.

De qualque manera, pensam que aquesta manca
d'ordenació tant administrativa com territorial com de
planificació sectorial està duent a una sèrie de plans
deslligats un dels altres amb totes aquests mancances, de les
quals pensam que podrien solucionar-se amb una altra
actitud, amb una altra voluntat política.
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El paper de la iniciativa privada sembla pendent de la
normativa específica a partir del Projecte de llei del voluntariat,
però, de qualque manera, igualment s'hauria de definir des del
punt de vista de la planificació sectorial i des del punt de vista de
l'ordenació dels serveis i prestacions que pot donar la iniciativa
privada. Això sempre lligat als temes de la necessària
coordinació amb els nivells de l'Administració que també tenen
competències en el sistema dels serveis socials.

Per tant, ho aclarirem després de conèixer la moció que es
derivi d'aquesta interpel•lació, però pensam que són
irrenunciables per part del Govern de la Comunitat Autònoma les
competències normatives, financeres, planificadores i de
coordinació en relació amb el conjunt del sistema de serveis
socials, que, de qualque manera donaria un altre aspecte, una
altra definició, del mínim d'oferta pública que hauria de tenir
aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. (...) Pons
la iniciativa que ha tengut vostè i el seu grup de debatre la
política d'acció social que ha dut a terme el Govern de la
Comunitat durant aquests darrers anys.

Intentaré no repetir arguments que hagin donat ja altres grups.
De totes maneres, també vull repetir, és una demanda ja reiterada
que tots el grups parlamentaris que ens trobam en l'oposició
creim, que és necessari unificar en una sola conselleria els temes
d'acció social, ja que actualment hi ha altres conselleries, com
han recordat els altres portaveus, que tenen competències en
aquesta matèria, cosa que fa que hi hagi una dispersió
d'actuacions per part de l'equip de govern i, en ocasions, els
criteris no pareixen coincidents. A més a més, hi hem d'afegir,
com vostè ja ha afirmat, Sr. Pons, que la Llei d'acció social del
87 no ha estat desenvolupada i que les competències transferides
als consells insulars només s'¡han aplicat d'una manera parcial.

Quines mancances trobam en la política d'acció social duta
a terme pel Govern? Vostè, Sr. Pons, ha iniciat l'anàlisi a partir
del 83, però  nosaltres ens basarem, per completar, la seva
intervenció, en el pla quadriennal de serveis socials i assistència
social, perquè trobam que ja n'hi ha prou per veure els buits i els
compromisos que no s'han realitzat.

En el seu moment el nostre partit Nacionalistes-PSM, ja
vàrem denunciar que aquest pla era una proposta de mínims i,
malgrat tot, li donàrem la benvinguda, ja que plantejava un
compromís de coordinació entre diferents administracions,
Govern i consells insulars, la qual després no s'ha donada i a la
qual vostè també ha fet referència. També s'hi feia una previsió
de recursos i infraestructures necessàries per dur endavant aquest
pla, el primer pla de serveis socials. Tenim notícies que des del
Govern també es vol elaborar el segon pla quadriennal, però, ara
bé, el nostre grup entén que, abans d'elaborar el segon pla, cal
donar compte del grau de compliment del primer, ja que seran
bàsiques les dades que se'n puguin extreure per a una planificació
posterior.

Podem fer memòria dels incompliments del Govern en
matèria d'acció social. Per exemple, a l'àrea dels majors, que
vostè l'ha esmentada abans, mal anomenada tercera edat; en
el primer pla s'enumera la creació de places a pisos o
residències per a persones majors a diferents municipis de
les nostres illes, hi havia prevista una inversió de 3.793
milions de pessetes entre el 91 i el 94, amb la creació de
1.360 places, però la veritat és que el nostre grup no té
constància que s'hagi realitzat aquesta inversió ni que
s'hagin creat les places a residències que tenien
compromeses, per exemple, a Montuïri, la residència s'ha
convertit en un centre de dia, és ja una rebaixa d'una
rebaixa; places creades a Palma, no sabem quines s'hi han
creades; a Sineu, a Santanyí, a Maó, a Vilafranca, on fa
quasi vuit anys que es varen iniciar les obres de la
residència i encara ara no ha entrat en funcionament. En el
camp de disminuïts psíquics i físics, hi havia previst en
aquest pla que he esmentat abans la creació de
miniresidències sectorialitzades per a l'atenció als
discapacitats psíquics profunds.

Quina inversió s'ha realitzada durant la durada d'aqust
pla 91-94? Cap. L'anterior conseller ja ens va dir, el
responsable d'abans de l'àrea d'acció social, a la
compareixença de l'11 d'octubre del 95 que defensaria la
necessitat de la creació d'aquestes miniresidències, i en va
anunciar la construcció. Ens trobam el 96, a finals del 96 i
no en tenim noves, d'aquestes promeses. En el Pla s'hi
preveu que el 91 hi hauria una inversió per a aquests temes
de 231 milions de pessetes, en el 92, 139 milions de
pessetes i busques, en el 93 106 milions i busques, en el 94,
48 milions i busques, en el 94, 48 milions i busques, en els
conceptes que he dit abans  (instal•lacions, equipaments,
construcció de centres de minusvàlids i disminuïts psíquics).

Quant a polítiques preventives, es comptabilitzaven
també 60 milions de pessetes. No hem pogut resoldre si
s'han invertit aquests 60 milions de pessetes. Un dels punts
clau que nosaltres trobam que és molt necessari, hi ha
prevists 20 milions de pessetes, en el camp de l'eradicació
de la mendicitat i explotació d'infants. No en tenim noves,
d'aquestes campanyes. (...) econòmica d'aquest pla, es
plantejava la construcció d'un centre especial de prevenció
de delinqüència de menors amb una inversió de 70 milions,
ja que es justificava en aquest pla la necessitat d'una nova
ubicació distinta de l'actual del centre Es Pinaret, si no vaig
equivocada, aquesta construcció no s'ha realitzada i crec que
tampoc no estava previst en els pressuposts dels anys que
cobria el primer pla quadriennal.
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Quant al sector de drogaaddicció, l'estimació econòmica que
el Govern plantejava era de 320 milions de pessetes, diferenciats
entre centres d'acollida, centres de dia, comunitats terapèutiques
i centres de reinserció. En aquest temes s'hi ha vist una manca de
planificació i de previsió de les actuacions bàsiques, ja que s'ha
parlat diferents vegades en aquest plenari i en comissió dels
canvis d'usos de centres de rehabilitació de toxicomanies, per
exemple, el de Ses Garrigues d'Amunt, construït amb una partida
finalista del Pla nacional de drogues, si no vaig equivocada, i
després es va reconvertir en un centre de minusvàlids.

Però el que és més greu, Sr. Pons, és que tant en el primer pla
quadriennal com la Llei d'acció social s'hi preveu la necessitat de
coordinació entre els consells insulars i Govern, com vostè ha
anunciat, i aquesta coordinació fins fa poc era quasi nul•la,
particularment Consell Insular de Mallorca i la del Govern, hi
trobam una gran resistència, un tap, per part del Govern.

Sr. Pons, quan es va debatre en plenari el pla quadriennal, el
portaveu del meu grup, Nacionalista-PSM, ja va afirmar que el
Govern de la nostra comunitat elaborava un pla però que no feia
comptes complir-lo. Crec que podem estar convençuts que a
hores d'ara podem donar la raó al portaveu del meu grup.

També crec que podem afirmar que en el que sí que és àgil i
eficient el Govern del Partit Popular és a l'hora de defugir de la
seva responsabilitat, que és el que ha passat quant a la política
d'acció social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la diputada Sra. Carlota Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Ens trobam davant una interpel•lació que presenta el
Grup Parlamentari Socialista relativa a política d'acció social, en
la qual s'interpel•la sobre la política que podríem anomenar
d'ordenació de l'acció social sobre cinc punts. Abans d'anomenar
aquests cinc punts, m'agradaria dir al portaveu del Grup
Socialista que realment ha ocupat una gran part del seu temps de
la seva intervenció en un poc la història de la política d'acció
social a la nostra comunitat autònoma, per acabar dient, doncs,
que la política del Govern és totalment inexistent, feble i
vacil•lant, però ens centrarem en el contingut de la interpel•lació,
que, com deia, es sobre cinc punts. En primer lloc, la Llei d'acció
social no està desenvolupada reglamentàriament, que les
competències en matèria d'acció social han estat aplicades
parcialment als consells insulars, que l'acció social apareix com
una competència fragmentada entre Govern i consells insulars
sense els adients mecanismes de coordinació, que en Govern
balear l'acció social es fragmenta entre diverses conselleries i
amb dotació, tot açò, pressupostària insuficient i declinant.

En el primer punt, no podem estar d'acord que la llei d'acció
social no s'ha desenvolupat reglamentàriament. L'Hble. Sra.
Consellera de Presidència ha mencionat una relació de
decrets i lleis que demostren, per tornar-los a esmentar aquí
ara, que el desenvolupament reglamentari al llarg d'aquests
anys s'ha fet, així com també ha anunciat que s'està
treballant en un conjunt de projectes, però pensam que el
Grup Socialista, malgrat l'evidència, vostès la continuen
negant, tot i que els decrets i les lleis ja estan per escrit.

Respecte del segon punt, les transferències als consells
insulars s'han fet parcialment. Evidentment, senyor portaveu
del Grup Socialista, s'han transferit aquelles matèries que
eren competència de la Comunitat Autònoma, no les que
encara eren de l'Administració de l'Estat. Actualment s'està
pendent de les transferències de menors, com vostè sap molt
bé, i el 97 es podrà parlar de les transferències de l'Inserso
que, a propòsit del que vostè ha esmentat aquí les
transferències de l'Inserso serà un tema que vostè sap que es
va fer a comissió, aquest tema, una compareixença per part
de la consellera de Presidència i el conseller de Sanitat i
Consum, i sí que és cert, totalment cert, que l'Inserso no ha
fet mai una inversió a les illes d'Eivissa i Formentera i
Menorca, especialment en matèria de disminuïts, malgrat tot
el que s'ha insistit des d'aquestes illes, que no ha estat una
actitud passiva, ni per part del Govern ni per part dels
consells insulars, però d'açò supòs que la consellera de
Presidència, amb les converses que hi ha amb ella, veurà
vostè com la reordenació dels recursos pel que fa a Inserso
junt amb els de la Comunitat i consells insulars, es podrà
resoldre aquest punt.

I el punt tercer, que l'acció social apareix com una
competència fragmentada entre Govern i consells insular
sense els adients mecanismes de coordinació; tampoc no hi
podem estar d'acord. Justament vostè sap perfectament que
la Llei d'Acció social és determinant en aquest aspecte. Es
basa en una distribució de competències per a cada nivell de
l'Administració autonòmica inspirada en el principi de
descentralització, que és el que vostè anomena
fragmentació, i els mecanismes de coordinació estan prou
establerts a la mateixa llei. Per coordinar les actuacions de
totes les administracions públiques es disposa, mitjançant la
Llei d'Acció social, de la Comissió de coordinació d'acció
social -vostè hi és present i ho sap- i del Consell superior
d'acció social, on hi tenen participació la iniciativa privada,
l'administració i els organismes de l'Estat amb representació
a la nostra comunitat autònoma.

El punt quart; el Govern es fragmenta en diverses
conselleria. Efectivament, està Presidència, Sanitat i
Consum, Funció Pública i Interior i, en matèria d'acció
social, només toxicomanies i menors no estan adscrites a
una mateixa conselleria, la Conselleria de Presidència, per
un motiu molt clar: les toxicomanies tenen un tractament -
vostè ho sap- basat en un model bio-psico-social que, en
principi, té competència sanitària, i quant a menors, per les
seves especials característiques -protecció, reforma,
adopcions- es troba a Funció Pública i Interior. 
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Només els voldria recordar que a nivell de l'Estat l'acció
social, a l'anterior Govern socialista, també es trobava repartida
entre diversos departaments ministerials: Treball i Seguretat
Social, Sanitat i Consum, Cultura, Educació i Ciència i Justícia,
principalment.

I per acabar, Sr. President, farem referència al darrer punt, les
dotacions pressupostàries. El portaveu del Grup Socialista ens
diu que són insuficients i declinants. Miri, el nostre grup pensa
que tots els diputats d'aquesta cambra estaríem d'acord amb
vostès, però no tan sols quant al finançament de l'acció social,
sinó en el de totes aquelles polítiques en les quals un govern ha
d'actuar, però els recursos són els que són, són limitats i tant
Govern com consells insulars i corporacions locals, sap vostè que
fan un esforç considerable per incrementar les dotacions
pressupostàries any rera any.

En resum, que les partides pressupostàries han anat
incrementant-se, el Govern, a més, té previst dur a terme una
important política d'inversions en acció social i que existeix una
clara distribució de competències entre les diferents
administracions i la coordinació entre elles queda prou garantida,
com hem explicat abans. La gestió dels centres, serveis i
programes de les diferents administracions autonòmiques i els
seus pressuposts en són el millor testimoni. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Pel torn de rèplica, té la paraula el
diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sra.
Estaràs, una persona que era un geni de la propaganda política
deia: "Digueu mentides, però que siguin creïbles, perquè així
poden passar com a veritat". 20% d'increment del pressuposts,
això és un acudit, no hi ha un 20%, farem el debat pressupostari
corresponent, a comissió i a plenari i, a no ser que hi fiquin no sé
quines coses, dins acció social, que les comptabilitzin, que tot
podria ser, no hi ha un increment del 20% en matèria d'acció
social, perquè les coses que coneixem perfectament, vostè i jo,
Sra. Estaràs, vostè com a responsable d'una àrea de gestió en
aquest govern i jo com a responsable d'una altra institució, sabem
perfectament que vostès, en aquestes matèries, no hi posaran el
20% més, i si no, ho veurem.

Tema de la Llei d'Acció social del 1987, que no és vera
que no estigui desenvolupada reglamentàriament, etc., etc.,
i que s'han fet no sé quants de decrets... Home! Jo sabia que
al Sr. Soler l'havien tret per altres coses, però ara veig que
l'han tret a causa del Reglament d'Acció social. Va dir, el
Sr. Soler, dia 24 d'octubre del 95: "La política d'acció social
també coneixerà pròximament l'elaboració i aprovació, per
part del Govern, d'un reglament de desenvolupament de la
Llei d'Acció social del 1987". Tofol, dimite pero ya, i no va
dimitir però el tragueren. Per tant, com veu, el tema de
desenvolupament d'acció social era una necessitat sentida
d'un president efímer, però que jo des d'aquí -que no és que
hagi estat mai un solerista, alerta- li vull fer un petit
homenatge. El 27 de maig del 96, el Sr. Soler posa damunt
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'Ordre de Presidència de 27 de maig del 96 per la
qual es disposa la reestructuració de diverses conselleries.
El Govern de la Comunitat Autònoma serà format per les
conselleries següents..., i entre les quals una cosa inèdita des
del 83, i estam en el 96, posa Conselleria de Benestar
Socials, i a la mateixa pàgina posa també la persona que ha
d'ocupar el càrrec d'aquesta conselleria: Hble. Sra. Joana
Aina Vidal Burguera, com a consellera de Benestar Social.

Però Tofol, dimite pero ya. Cau el Govern, no tenen
temps ni de jurar; els ho prenen de les mans i en ve un altre,
i aquest és un talibán -talibán vol dir estudiant, no creguin
que sigui un insult, un que estudia, és un deixeble de
l'Escola de Xicago- i després d'un cant a neoliberalisme
aterra dins el camp social en el debat d'investidura. Ho dic
perquè és el President del qual vostè depèn i la pot cessar en
el moment que vulgui. "Dins aquest camp social vull
recalcar també la preocupació del meu govern per millorar
la seguretat ciutadana". Això és el concepte que té el
President actual, aquest talibán de l'escola de Xicago i,
evidentment, drogues, sida, etc., etc., però una cosa clara de
dir: no, la política social consisteix en habitatge, tal cosa,
desenvolupament de la Llei d'Acció social, tal altra,
competències cap als consells insulars, transferències ben
valorades cap al consell insular i el Govern, naturalment,
reservant-se el dret de coordinar i equilibrar els serveis, cosa
que sempre ha de tenir.

Per tant, fora Conselleria de Benestar Social i fora
política de benestar social. Una fragmentació en pla
esquarterada -esquarterar vol dir, en castellà, descuartizar-
d'aquesta conselleria que no ha arribat a néixer en fan
trossos: Conselleria de Presidència, acció social, Conselleria
de Funció Pública i Interior, menors, Conselleria de Sanitat
i Consum, toxicomanies i recursos sociosanitaris. I arribam
a l'extrem que jo crec absolutament al•lucinant que una
vegada que tenguem, a partir del primer de gener del 97, les
competències de l'Inserso, veurem com hi haurà residències
de persones majors amb titularitats absolutament diferents:
la residència de la Bonanova, com que té molts d'assistits,
estarà en mans de la Conselleria de Sanitat, i si en tengués
pocs, què passa?, estaria en mans de la seva conselleria?
Això és una cosa absolutament al•lucinant. 
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No se'ns diu clarament quin paper reservaran als consells
insulars. Per tant, en matèria de consells insulars jo em mantenc
clarament que és una autèntica presa de pèl la Llei del 93 que,
per una part, dóna competències als consells insulars, però amb
l'altra mà, amb la mà important, amb la mà de la cartera,
continua fent política. 

I m'agradaria, Sra. Estaràs que em digués per què vostès
pagaven llavors, continuen pagant ara, quan els lloguers, en
teoria, els varen transferir als consells insulars, entre ells el de
Mallorca, vostès, a la Unió Democràtica de Pensionistes li
paguen un lloguer, li pagaven i li paguen, no ens el transfereixen,
de 844.000 pessetes cada mes, més de 10 milions de pessetes
cada any, superior, aquesta quantitat, a la suma de tots els altres
lloguers que passen al Consell Insular, i al Consell Insular vostès
no li diuen que hi ha una llista de tantes associacions que cobren
lloguer i n'hi ha tantes que no en cobren; per què?, perquè vostès
varen practicar una política discrecional, i una vegada que
s'acaba aquesta política discrecional surt la realitat, que són, com
a mínim, aquestes 22 associacions. 

I també, ja que havíem de parlar de transferències, per què no
varen transferir al Consell Insular l'assessora en matèria de
tercera edat i que és un element central en aquesta història dels
lloguers?, la Sra. Maria Teresa Rattier, que cobra 3.700.000
pessetes per fer mogudes dins el món de la tercera edat; ens
hagués agradat molt tenir-la baix de la nostra competència, estic
segur que la Sra. Maria Antònia Munar l'espera al Consell
Insular amb molt de gust. 

Per tant, jo crec que política social, francament, molt dèbil;
molt dèbil perquè mai a cap discurs...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Acab ara mateix, em doni un minut; ...exceptuant el discurs
d'investidura del Sr. Soler, i per això va durar poc, a cap discurs
d'investidura, a cap debat de l'estat de la Comunitat, ni el Sr.
Cañellas ni el Sr. Matas han definit una vertadera política
d'actuació en matèria social, actuació fragmentària, actuació de
mala gana, actuació a remolc dels esdeveniments, i no diguin que
des d'altres institucions s'ha retallat o es desmantella res; el tema
famós de la xarxa de centres d'atenció a persones marginades o
premarginades va ser desmantellat d'una manera unilateral amb
un escrit, si no record malament, de 17 d'octubre del 95, firmat
pel Sr. Bartomeu Cabrer, que va crear una situació dificilíssima
a les institucions, el Consell Insular de Mallorca entre elles, que
tenien, dins els seus edificis, centres d'atenció a toxicòmans. 

Això, li he de dir una cosa i vull acabar amb un element
en positiu, li he dit i li puc repetir, li vaig dir en comissió
que, en aquest moment, hi ha un diàleg més positiu entre
l'oposició i la majoria d'aquest parlament en temes socials;
només li deman una cosa, que aquest diàleg positiu es
tradueixi en dues actuacions, amb una actuació clara del
reglamentar, d'ordenar el tema de serveis socials, per una
part, i amb una dotació pressupostària -no importa em digui
el 20% perquè sé que no ho és- incrementada i que doni
resposta a aquestes necessitats socials, perquè som a l'any
1996, 13 anys després de crear-se aquesta comunitat, i tenim
el Pla de la minoria gitana pendent, el Pla de menors, la Llei
del voluntariat, el Pla d'infància i adolescència, el Pla
gerontològic, el Pla d'atenció a la immigració, el Pla de
drogues... -no em diguin que el tenen, comparin el seu pla
que és una birria amb el del País Basc i veuran què és un
vertader pla- que tots aquests plans, li dic, des de l'oposició,
almenys de la part d'oposició d'aquest parlament que
representa el Grup Parlamentari Socialista, sàpiguen que
tenen una actitud de col•laboració, però per fer feina, per fer
feina, no per fer retòrica ni per enganar la gent ni per dir que
fan una política social que, en aquest moment, si són honest,
han de reconèixer que no han fet. Em bastaria que diguessin
que esmenaran, que corregiran i que començaran a fer feina.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Pel torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, farem
ús del torn de contrarèplica donant resposta en el mateix
ordre que el Sr. Pons ha presentat els seus dubtes. Si
tenguéssim el Diari de Sessions ja transcrit el Sr. Pons veuria
que jo he parlat del 20%, aproximadament, en promoció i
ajut social cara al Pressupost 97 en relació al 96. Ho podem
revisar al Diari de Sessions quan faci falta. He parlat d'un
2,2% d'augment del pressupost de cara al 97 quant a centres
assistencials. He parlat de quasi un 20% en matèria de
drogues; no he parlat de tot el pressupost, sinó que he parlat
de conceptes. Ho revisarem quan vulgui i allà on vulgui, Sr.
Pons, i torn reafirmar el que he dit, una vegada més.

Quant al tema de la Llei d'acció social, vull dir-li que jo
he llegit tots els decrets que s'ha fet; no voldria cansar
aquesta cambra tornant a fer la lectura, però sí que li vull dir
és que des de la Direcció General d'Acció Social feim feina,
ara, en el que pot ser la proposta de modificació d'aquesta
llei; i per què?, perquè estudiam la conveniència
d'emprendre determinades modificacions d'aquesta llei per
adaptar-la a les necessitats socials actuals. Posarem un
exemple: el règim de sancions, el tema dels inspectors
socials, l'obligatorietat de destinar aquest 6% del pressupost
de tots els ajuntaments majors de 20.000 habitants, la
col•laboració d'entitats sense ànim de lucre, etc., etc.,
l'ordenació territorial i, en aquest sentit, durem al Parlament
la modificació d'aquesta llei, i per això el reglament haurà
d'esperar.
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Vull dir-li que vostè fa referència a temes que jo no consider
motiu d'aquesta interpel•lació; no em correspon dir què és motiu
d'interpel•lació o no, però sí que sé ben cert que el tema que
vostè vol tocar de tres presidents i de..., és a dir, tot això no és
motiu d'aquesta interpel•lació i, evidentment, no hi entraré. Vull
dir-li que cada president organitza el Govern com estimi oportú,
per això és el president, i que jo sàpiga les lleis li donen aquesta
potestat i no és millor un govern per tenir organitzat d'una
manera o de l'altra, sinó que la gestió dependrà del dia a dia i del
que es faci a cada moment. 

Vull dir-li que, per tant, aquí està per veure el que es farà en
matèria d'acció social. Vostè, per una banda, m'ha parlat del
passat, després em volia parlar de futur; jo crec que hem fet una
acció important en temes d'acció social, hem fet una política
seriosa, canten els decrets, canten les gestions i, sobretot, canta
la xarxa tan important d'accions que hem vengut a dur a terme en
tot el que ha estat el desenvolupament d'aquesta llei d'acció
social.

Em diu que..., fa al•lusió al Sr. Matas; jo mai no empraré -no
és el meu estil- qualificatius en relació a distints membres i
diputats d'aquesta cambra, no empraré aquests qualificatius, no
és el meu estil, però vostè diu que fa referència al seu discurs. Jo
li he dit que el discurs d'investidura s'havia de debatre en aquell
moment i que no era el moment, ara, per debatre discursos
d'investidura, sinó que era el moment per debatre, exactament, el
que és la interpel•lació en matèria d'acció social i, en aquest
sentit, jo li explicat tot el ventall de coses que hem fet.
Evidentment, sempre es pot millorar; li he explicat que,
efectivament, hi ha un augment cara al 97, també podrà ser debat
de pressuposts, i li he explicat tota una sèrie d'accions o de
mostres dels objectius assolits mitjançant aquesta llei d'acció
social. Li he explicat la xarxa bàsica tan important de centres
d'atenció, del servei social d'atenció primària que s'ha estès a tots
els municipis; li he explicat tot el tema de xarxa d'atenció a
persones marginades i, si anàssim cap al futur, tots els plans que
aquesta consellera pensa dur a aquest parlament. En aquests
moments esperam la valoració del que va ser el Pla quadriennal,
però precisament perquè els consells insulars ens han d'enviar
aquestes valoracions i a hores d'ara encara no ho han fet, i a
partir d'aquestes valoracions nosaltres durem tot el que serà un
pla integral d'acció social que es composarà dels plans sectorials
que hem anunciat en aquesta cambra: Pla estratègic, que vàrem
anunciar que es duria en els tres primers mesos de l'any que ve,
Pla de discapacitats, minories ètniques i el Pla d'immigració que
tenim de termini, per mandat d'aquesta cambra, fins el mes de
juny.

Per tant, complim els compromisos; hem de veure si les
altres institucions els compleixen com nosaltres i, quant a la
fragmentació, que he vist que hi havia una certa
intranquil•litat, no existeix tal fragmentació, únicament en
matèria de menors i seguim un poquet el que marquen altres
comunitats -he posat l'exemple, abans, de Catalunya- però,
a més a més, vull dir que fins i tot en els temes que estan
dins la Conselleria de Sanitat, una regulació específica entre
la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de Presidència per
poder tenir responsabilitats, la Conselleria de Sanitat, en tots
aquells recursos socials que tenen una vessant sanitària, i la
Conselleria de Presidència en tots aquells recursos sanitaris
que tenen una vessant social.

Vull dir-li, en relació al tema de l'Inserso, que jo vaig fer
una compareixença explicant el tema de l'Inserso,
competències que encara aquesta consellera no ha assumit
i que assumirà l'1 de gener del 97 i que, a partir d'aquí,
m'han de permetre que organitzi el que seran aquestes
competències, m'han de permetre que dirigeixi el que pensa
ser l'acció de govern en aquest tema i, una vegada establerts,
marcats els criteris, marcats els camins i marcada la política,
podrem començar a parlar de transferències, però resulta
d'una irracionalitat total, abans de tenir-ho assumit, dos
mesos abans, parlar de transferències. A més, em sorprèn
que es parli de transferències en aquest moment i no s'hagi
parlat de transferències per part de l'Estat central durant els
12 anys que va governar el Grup Socialista i que no es va
transferir l'Inserso precisament perquè no se'ns donaven
aquelles reivindicacions que els ciutadans d'aquestes illes
reivindicaven i governaven el seu ministeri, Sr. Pons, el
Ministeri d'Assumptes Socials, que vostè admira tant, però
que en aquesta comunitat no li va dir el que li demanava i ha
hagut de ser aquest ministeri que vostè considera que no fa
les accions tan brillants, el que ha donat als ciutadans
d'aquestes illes el que sí varen demanar.

En relació al tema de les transferències, cap a l'any 97,
de competències al Consell Insular, vull dir-li que la
transferència es va fer en aquell moment, va ser un objecte
de debat en aquesta cambra la Llei de Transferències, vostès
tenen les transferències, vostès poden dissenyar la política,
vostès han de tenir una previsió d'allà fins a on volen
arribar, evidentment en coordinació amb les altres
institucions, però vostès tenen una responsabilitat, com jo
tenc les meves; jo no em puc detreure en cap moment de les
meves responsabilitats com a Consellera de Presidència i
vostè no es pot detreure en cap moment de les seves
responsabilitats com a Conseller d'Acció Social a la
institució on vostès governen. 



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 54 / 5 de novembre del 1996 2093

Per tant, res de política discrecional. Aquí es tracta de
planificar; nosaltres hem planificat i planificàvem amb els
recursos que teníem, i quan nosaltres no hem pogut arribar no
hem donat unes expectatives allà on no podíem arribar. A mi em
sap greu que vostè hagi donat unes expectatives i que després no
les hagi pogut cobrir i hagi hagut de venir una altra autoritat de
la seva institució a arrencar-li aquesta competència justificant
que allà on resulta que en el Govern es poden criticar que estigui
en dues conselleries, a altres institucions és justificable dividir
tercera edat i acció social; jo no sé si és tan justificable, però jo
puc dur aquí un retall de premsa en el qual s'argumenta que sí,
que a partir d'aquest moment, dins una institució d'aquesta
comunitat autònoma, les competències en matèria de tercera edat
se separaran de les d'acció social i les assumirà una persona
diferent a vostè. Jo no sé això quin sentit té, i aquí si que
m'agradaria que m'explicassin si aplicam el mateix criteri, perquè
això sí que jo no ho puc comprendre, i això sí que per a mi és
política discrecional.

No es preocupi, per tant, del desmantellament. El que jo crec
és que s'hauria de preocupar molt de ca seva, que em sembla que
aquí sí que hi ha molta política discrecional, i allà on un diu una
cosa, l'altre en diu una altra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. 

I.2.) Interpel•lació RGE núm. 4847/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió de Foment Industrial.

I passam a la següent interpel•lació, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió de Foment Industrial.
Per defensar la interpel•lació té la paraula el Sr. Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats, no fa moltes
setmanes un conseller es queixava, en aquesta tribuna, que les
interpel•lacions només servien per renyar el Govern, i a pesar
d'existir, deia ell, coses positives en la seva gestió, només es
posaven de manifest les negatives. Hi ha una cosa evident, i és
que els grups que no governen tenen dins les seves obligacions
una que és fonamental, i que no és altra que exercir un control
legítim i absolutament democràtic damunt l'acció del Govern, per
posar de manifest, en el cas que n'hi hagi, errors, incompliments,
males gestions de les actuacions. També té una funció,
possiblement més vistosa, a vegades ofegada per actituds
prepotents de les majories, que és la de fer propostes positives i
mantenir posicions de pacte i de consens. Aquesta labor de
control es pot veure des d'una perspectiva negativa o des d'una
perspectiva positiva com és la de facilitar al Govern corregir
aquestes polítiques errònies, millorar situacions de mala gestió
o posar fi a situacions insostenibles.

Aquests interpel•lació tendrà aquest fil argumental, per una
banda posar de manifest una insostenible situació en què està
immers Foment Industrial, i per altra banda continuar oferint
consens parlamentari a un programa d'actuacions empresarials
que fugin de situacions conjunturals; dic "continuar oferint"
perquè, fa ara prop de sis mesos, es va aprovar en aquest
parlament una moció del Grup Socialista per la qual el Govern
es comprometia a remetre al Parlament un programa d'actuacions
en matèria d'inversions públiques sobre sectors i activitats en
general i empreses privades en particular.

El motiu de la interpel•lació està relacionat amb l'informe
d'auditoria independent de l'empresa pública, és a dir, 100%
capital públic, Foment Industrial, de la situació del darrer
exercici tancat, com és l'any 95 i que està datat el 10 de
maig del 1996. Aquest informe és tan negatiu que permet
quasi bé certificar la defunció d'aquesta empresa pública,
quedant, només, procedir al seu enterrament definitiu amb
la seva dissolució, dissolució que, per altra banda, ha estat
ja anunciada per part del Govern i només ens queda
conèixer quan es farà efectiva o quan s'iniciarà aquest
procediment. 

Li he de confessar, Sr. Conseller, una cosa, i és que no
puc entendre de cap manera com, quan vostè ha tengut
coneixement d'aquest informe absolutament negatiu i de la
gravetat dels comentaris que en el seu interior es fan, no ha
sol•licitat una compareixença per donar explicacions i no
esperar que es produís una lògica interpel•lació. No puc
entendre, Sr. Conseller, com, quan n'ha tengut coneixement,
no han cruixit les estructures de la Conselleria d'Indústria o
de la Conselleria d'Economia, que potser saben més de
números, i per ventura han cruixit perquè estan en obres. 

Però possiblement l'explicació vengui per la dificultat
que té donar explicacions a una situació com aquesta. Una
auditoria és una cosa molt simple, o millor dit, l'esperit
d'una auditoria és una cosa molt simple, i així ho reconeixen
les normes tècniques d'auditoria que diuen: "L'objectiu
d'una auditoria de comptes anuals és l'emissió d'un informe
dirigit a posar de manifest una opinió tècnica sobre si els
comptes anuals expressen l'imatge fidel del patrimoni i de
la situació financera, així com el resultat de les seves
operacions"; això, perquè ens entenguem, en definitiva, és
certificar que el que hi ha damunt la comptabilitat, el que
deim que tenim i devem, és ni més ni manco que donar
veracitat al contingut dels actius, passius i compte de
resultats. 

Idò bé, l'auditor independent de Foment Industrial, que
també audita la major part de les empreses públiques del
Govern, arriba a una conclusió en l'anàlisi dels comptes
anuals a 31 de desembre del 1995, i que és, ni més ni
manco, que manifestar, i llegesc textualment: "Las cuentas
anuales del ejercicio 1995 adjuntas no expresan la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de Foment
Industrial, S. A., al 31 de diciembre de 1995, y de los
resultados de sus operaciones de los recursos obtenidos y
aplicados y de la liquidación de su presupuesto para el
ejercicio anual terminado en dicha fecha". Els comptes anuals
no expressen la imatge fidel; això és la pitjor opinió que pot
emetre un auditor. Segons les normes tècniques -si algú té
interès, el punt 3.6.6- diu: "Perquè l'auditor arribi a
expressar una opinió adversa és precís que aquest hagi
identificat errors, incompliments de principis comptables,
que en el seu judici afecten els comptes anuals en una
quantia tal i per un concepte tan important, o en un nombre
tan elevat de capítols, que el fan emetre una opinió
adversa". No és el cas que s'hagin posat de manifest petites
irregularitats o errors sense importància, o falti un tràmit o
un paper, sinó que, a judici de l'auditor, els errors detectats,
els incompliments, són de molta gravetat, és posar, ni més
ni manco, que la realitat comptable està falsejada.
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Li puc assegurar, Sr. Conseller, que dins el món de l'empresa
privada aquesta situació -emissió d'una opinió desfavorable- és
un fet ben poc habitual; és raríssim veure informes d'aquest tipus,
jo li diria que, aproximadament, un 1% dels informes que emeten
les empreses i els professionals d'auditoria són desfavorables, i
això és ben bo d'entendre: per una banda és una situació de
normalitat el fet que uns administradors vulguin presentar davant
un consell d'administració, davant una junta general
d'accionistes, uns comptes clars, transparents; si les coses a
l'empresa no van bé es poden veure obligats a donar explicacions
sobre els escassos beneficis o les pèrdues. Ara bé, se'ls col•loca
en una situació ben incòmoda si han de donar explicacions d'un
informe desfavorable de l'auditor i perquè, en definitiva, els pot
anar el lloc, amb aquesta situació; amb quina cara presenten
davant una junta general uns estats comptables que l'auditor ha
dit que no serveixen per a res? També hi ha una altra explicació,
i és un fet que es diu amb la boca petita, que és que les auditores
són empreses privades, que també tenen un compte de resultat i
que no tenen cap interès, dins un món tan competitiu com aquest,
de perdre clients; per això, abans d'emetre un informe definitiu
-i en aquest cas també s'ha fet- es lliura als administradors un
esborrany, es negocia, es fan al•legacions, per tal de possibilitar
la correcció de tots els elements que poden produir l'emissió d'un
informe desfavorable. 

A cap auditor no li agrada emetre un informe negatiu, i això
fa que en el cas de l'emissió d'un informe com, en aquest cas, el
de Foment, es pugui concloure sobre com és d'insostenible la
situació.

Vostè creu que aquesta és una situació presentable? No li
hagués facilitat encarar aquesta papereta demanant una
compareixença? Només li deman que apliqui el sentit comú;
deixem un moment de banda qualsevol valoració política; creu
que això és compatible amb un concepte de transparència dels
comptes públics?, creu que aquest informe és coherent en
modernitat, en gestió eficaç i eficient? 

He volgut conèixer l'opinió que mereixia una auditoria com
aquesta a persones importants del món empresarial, fins i tot
integrants de cúpules dirigents empresarials, i tots han coincidit
en qualificar aquesta situació com a impresentable,
independentment de comentaris que han fet de la política que ha
duit a terme Foment Industrial dins empreses, intervenint
l'economia, rompent les regles de mercat.

Miri, quan el que hi ha en joc són els propis doblers, bé,
és un tema complicat per aquell que els ha posat perquè els
pot perdre, però quan es tracta, com en aquest cas, de
doblers públics, això hauria de ser una altra cosa. Una
empresa pública pot tenir pèrdues. Foment Industrial,
segons l'informe d'auditoria a 31 de desembre del 95, té una
bona carrera, les pèrdues incorregudes per la societat,
inclosos els resultats de l'exercici, arriben fins als 252
milions de pessetes, i aquestes pèrdues -com deia abans-
poden tenir una utilitat social, poden tenir una justificació
dins el concepte de servei públic, que no crec que sigui el
cas de Foment, perquè es fa difícil entendre la utilitat social
d'aquestes pèrdues, i si no, posin dins la memòria les
actuacions més conegudes i el resultat d'aquestes actuacions
i em diguin si això els quadra amb l'objecte social de
Foment, com és al promoció de noves empreses i indústries
de Balears per al desenvolupament d'una estructura
productiva més equilibrada, l'impuls de la renovació
tecnològica i la captació de noves inversions per a Balears,
objectius, sense cap dubte, ben intencionats, però el que no
és de rebut és que uns comptes que suporten els resultats no
reflecteixin, a judici de l'auditor, la vertadera situació de
l'empresa.

Un informe d'auditoria d'una empresa pública -supòs que
coincidirà amb jo- hauria de ser net, no hauria de tenir
excepcions, paràgrafs d'émfasi, limitacions (...) incerteses;
no li sembla, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, que
en una situació de normalitat el debat que hauríem de tenir
aquí hauria de ser, si és necessari, l'existència d'una empresa
com aquesta?, si l'objecte social està ben o mal orientat?, si
es compleixen els objectius? Podríem discutir sobre
l'existència de mecanismes que permetessin optimitzar la
despesa, aconseguir bons resultats amb menys recursos, si
és convenient incidir dins uns sectors o dins uns altres. Idò
no, ens veim obligats a dedicar temps a demanar al Govern
quin desgavell comptable hi ha dins Foment Industrial. 

Com li deia abans, l'informe d'auditoria hauria de ser net;
l'informe d'auditoria de l'any 95 és un rosari per aprendre el
que no ha de ser un informe d'auditoria. Un parell de detalls,
comentaris: l'auditor posa de manifest que la societat, a 31
de desembre del 1995, està immersa en uns dels casos de
dissolució obligatòria recollit a l'article 260 de la Llei de
Societats anònimes, motivat perquè les pèrdues acumulades
de la societat, que són 252 milions, així ho manifesta; la
Llei és molt clara, i afirma que la dissolució serà obligatòria
quan es produeixin pèrdues superiors al 50% del seu capital
social; el capital social són 275 milions, el límit del 50%
137, les pèrdues 253, és a dir, que se supera aquest límit en
més de 116 milions de pessetes. Això que marca la Llei no
és capritxós, té un sentit que no és altre que evitar la
descapitalització de la societat i la consegüent disminució
de la seva solvència en front de tercers. No sembla que la
societat estàs preocupada per la solvència davant tercers;
només vull recordar la sentència condemnatòria de 2 de
setembre del 1996, fa poc més de dos mesos, a l'empresa
Nova Generació -empresa, tot s'ha de dir, participada en el
48% per Foment- que condemna per simulació de compra-
venda dels drets de les marques del Grup Yanko; la
sentència recull, en els seus fets provats, que no es tenia cap
intenció de formalitzar cap contracte, sinó que el que es
volia eren frustrar les legítimes expectatives dels creditors,
llevant béns a l'imminent execució de la societat. Però el
comentari de la dissolució obligatòria no és nou. He volgut
veure si les auditories del 92, 93, 94, també hi venia i així es
posa de manifest.
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Un altre comentari que fa l'auditor és manifestar
l'incompliment de la disposició addicional sisena de la Llei
13/95, de contractes d'administracions públiques: "Las sociedades
mercantiles -diu la disposició addicional- con capital
mayoritariamente público se ajustarán, en su actividad contractual,
a los principios de publicidad y concurrencia"; això vol dir que
quan s'iniciï un procediment d'adquisició d'un bé, d'un servei,
d'un subministrament, es doni publicitat perquè es permeti, a les
diferents empreses i interessats, acudir a aquesta licitació. Doncs
bé, l'auditor afirma que la societat no tenia establert cap
procediment intern per donar compliment a allò preceptuat en
aquesta llei. 

Anem al capítol d'excepcions. Mirin, les excepcions són un
mal instrument auditor que, en moltes ocasions, li permeten
salvar la cara davant una futura responsabilitat, i fent un símil els
diria que és com si la diagnosi d'un metge ens digués: "tret que
has tengut dos infarts i tens una malaltia terminal, estàs sa"; no
és bo que dins un informe d'auditoria hi hagi excepcions, i dins
l'informe de foment també n'hi trobam, tan greus que, a judici de
l'auditor li fan dir: "has tengut dos infarts, tens una malaltia
terminal, et mors". Quines són aquestes excepcions? Molt
breument, ni més ni manco que posar de manifest que Foment té
inflats els seus actius en allò que es refereix al valor que
concedeix a les accions i participacions que posseeix d'altres
societats; Foment valora aquestes participacions en 760 milions
de pessetes, contràriament els auditors les situen en 338 milions
de pessetes, per la qual cosa l'actiu d'aquesta societat està
sobrevalorat en 422 milions.

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

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, molt breument; però, a més, l'auditor posa de manifest una
altra excepció greu, i és que, malgrat la seva mala situació
financera, Foment -i ho llegiré textualment- "ha prestado apoyo
financiero a la sociedad participada Nova Generació d'Exportació
Balears, generandose como consecuencia de esta actividad
derechos de cobro a favor de Foment Industrial por importe de 785
millones frente a la referida sociedad y otras partes. Como
consecuencia de la falta de realización de estos saldos a su
vencimiento, hemos estimado -els auditors- que existe un defecto de
la provisión de saldos a cobrar por prefinanciación prestada por un
importe de 652 millones de pesetas y, por lo tanto, los resultados del
ejercicio y el epígrafe de cuentas a cobrar a corto plazo se
encuentran excedidas en dicho importe", 652 milions de pessetes;
imagini que a un resultat de l'exercici, de pèrdues menys 7
milions de pessetes, li sumàssim -les de l'any 94 varen ser 285-
els haguéssim de sumar una part d'aquests 652; es batria el
rècord de pèrdues de l'any passat.

Una altra excepció amb una importància política
indubtable -i ja van tres- és la que posa de manifest un
incompliment d'una norma legal pròpia de la Comunitat
Autònoma; en concret, Foment Industrial ha incomplit
l'article 62 de la Llei de Finances de la Comunitat
Autònoma per motiu d'haver-se excedit amb un import
aproximat de 122 milions de pessetes en la despesa
financera, i aquest fet, com és preceptiu, no tenia
autorització per part de la Conselleria d'Economia i
Hisenda. 

Sr. Conseller, si una aventura empresarial com aquesta,
que té més d'aventura que acaba amb una gran ressaca que
d'empresarial, és coherent i vostè m'ho demostra i així m'ho
reafirma, amb un ideari liberal com és el que vostè, crec,
defensa, li he de dir que ara faig públic el meu rebuig a les
idees socialdemòcrates i em convertesc en liberal, perquè
només defensant el liberalisme a les nostres illes podrem
evitar que es donin circumstàncies d'intervencions
econòmiques com aquestes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Intentaré donar satisfacció a les
preguntes que ha fet el Sr. Mesquida en nom del Grup
Socialista per explicar la situació i la gestió i la feina que ha
de ser duita a terme a través o des de l'empresa Foment. De
tota manera, Sr. Mesquida, li voldria aclarir només una
cosa, com a qüestió formal i abans de començar les meves
explicacions; s'ha preguntat dues o tres vegades per què no
he demanat compareixença; la meva experiència en la
sol•licitud de compareixença la veritat és que és bastant
negativa, i no sé si vostè se n'haurà temut, però en una
qüestió important com era una comissió d'investigació se'm
va ocórrer demanar compareixença davant la comissió per
explicar el que jo sabia i les qüestions que hi havia sobre
aquell tema, i sí, la veritat és que he d'agrair l'assistència de
tots els membres de la comissió, però ningú no va tenir
interès en fer-me cap pregunta i jo, la veritat, per tornar-hi
m'he estimat més deixar-ho estar. De tota manera li agraesc
aquesta proposició. D'ara endavant, sigui quina sigui la
qüestió, així mateix demanaré amb l'esperança que els
senyors diputats tendran més interès en preguntar-me.
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De tota manera, jo crec que abans d'entrar en la qüestió de
l'auditoria i explicar la versió que té el Govern d'aquest tema,
voldria explicar, una mica, quina ha estat la gestió, quina és la
feina que es du a terme a través de Foment Industrial; afavorir la
promoció dels productes i les empreses, promoure la seva
comercialització exterior, donar suport als sectors industrials en
crisi i facilitar la creació, en aquestes illes, d'algunes indústries,
són algunes de les funcions que té reconegudes l'empresa pública
Foment Industrial. Per arribar a aquests objectius, Foment tenia
diferents formes d'actuació; entre totes elles i per facilitar la
comercialització dels nostres productes a l'exterior, vàrem optar
per crear empreses participades, i aquesta mesura va ser adoptada
i estava prevista, expressament, en el Pla de reindustrialització
que va ser aprovat per unanimitat el novembre de l'any 93 en el
Parlament balear.

Un altre sistema que teníem també d'intervenció ha estat
l'adquisició de sòl industrial, i l'únic objectiu d'aquesta mesura ha
estat el de facilitar la implantació de noves indústries o es trasllat
d'indústries ja existents que estan dins cascos urbans als polígons
industrials, oferint als empresaris un sòl industrial a un preu
raonable, ja que d'altra manera molts d'aquests empresaris no
podrien accedir a la compra de sòl industrial. 

Quines són les empreses participades? Foment té participació
en sis empreses. Moltes de les coses que els explic ara varen ser
explicades en la meva compareixença, però no crec que no és el
mateix una comissió que el Ple i per això faré una petita
pinzellada d'aquesta qüestió. La primera d'elles és Tracalsa, amb
un capital fundacional de 220 milions de pessetes, de les quals 70
milions varen ser aportats per l'Estat central a través de l'IMPI,
60 per Foment i 90 a través de quatre empreses de calçat
menorquines. L'objectiu era propiciar la continuïtat de l'activitat
d'aquestes empreses menorquines a França, a través de
l'adquisició d'una xarxa comercial que era d'unes empreses que
havien fet fallida i que si no es mantenia posava en seriós perill
la continuïtat d'aquestes empreses a Menorca. En aquest, el total
de capital subscrit amb aquesta empresa que li dic, Tracalsa, per
part de Foment, és de 294.525.000 pessetes, i estam -com ja vaig
dir en el seu moment- negociant la sortida d'aquesta empresa a
través de la venda de dos fons de comerç que tenim a París de
manera que puguem recuperar el màxim de la inversió posada en
aquesta empresa.

Una altra empresa és Vidal Boots, amb un capital social
inicial de 294 milions de pessetes, de les quals la nostra empresa,
Foment Industrial, va aportar 144 milions, i l'objectiu era la
creació de dues botigues a Alemanya, on tenia bastant de sortida
un tipus de producte fabricat, que eren les botes camperoles. El
total de capital subscrit per Foment és de 212 milions de
pessetes, en l'actualitat, i també negociam la seva sortida de
l'empresa, i avui per avui l'estoc de les dues botigues ha estat
adquirit ja per una empresa alemanya, a la qual cosa s'ha d'afegir
un primer compromís de venda de les accions de la resta dels
socis.

La tercera empresa és Balear Boots, amb un capital
inicia'l de 134 milions, dels quals de Foment són
50.040.000 pessetes. L'objectiu era molt paregut a aquell de
Vidal Boots i també es negocia la sortida d'aquesta empresa
a través del canvi de les accions per un dret de traspàs per,
posteriorment, cedir-lo o vendre'l i recuperar el màxim
d'inversions que s'han fet en aquesta empresa.

Una altra és Participit, amb un capital de 55 milions de
pessetes dels quals 25 són de Foment. L'objectiu era crear
una xarxa de franquícies de la marca americana d'articles
festius Participit, però combinant la venda d'aquests
productes festius amb la bijuteria, posant-se com a condició
que almanco un 33% dels productes que es venen ha de ser
fabricat a les illes. En l'actualitat existeix un compromís
amb le soci perquè compri les accions que té Foment en la
societat.

Una altra societat, també, és Moda i Disseny, que es va
obrir amb un capital de 40 milions de pessetes de les quals
Foment en va subscriure 10. L'objectiu era agrupar una sèrie
de fabricants de confecció de pell per crear un consorci
comercial amb els Estats Units a través d'una marca única.
El total invertit per Foment puja a 210 milions de pessetes,
en línies de pre i post finançació i la situació actual és que
intentam, a part de sortir de l'empresa, recuperar el màxim
de la inversió negociant la venda dels estocs que hi ha
col•locats a les diferents botigues.

De Nova Generació que se n'ha parlat. La participació,
jo crec que quasi faré una referència molt petita a l'objectiu
de la inversió de Foment a Nova Generació, que va ser el
setembre del 93, era intentar salvar els llocs de feina de
Yanko i l'empresa com a centre de producció al Raiguer. En
aquest moment, el total invertit per Foment en aquesta
empresa és de 1.047 milions de pessetes, i aquí es
comptabilitzen els 600 que deia vostè i que llavors explicaré
per què no constaven a 31 de desembre i constaran a 31 de
desembre del 96. 

I, si em permet, acabaré fent una petita pinzellada sobre
les inversions en sòl industrial. En aquest moment,
l'empresa pública Foment Industrial té uns 190.000 metres
quadrats de sòl industrial i, per adquirir aquests terrenys
s'han invertit uns 738 milions de pessetes. Existeixen
diferents opcions de compra sobre part d'aquests terrenys a
favor, totes elles, d'empresaris que instal•laran les seves
indústries en els terrenys que adquiriran i que suposaran, en
aquest moment, quan en materialitzin les compres, uns
ingressos d'uns 150 milions de pessetes. 
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Si repassam polígon per polígon, tenim Petra amb 73.992
metres quadrats, ens gastàrem 41.174.820 pessetes, per sortir-nos
a un preu per metre quadrat de 556 pessetes; una vegada que
estigui aprovat el pla parcial d'aquesta zona s'urbanitzarà i
s'oferirà a les empreses de Petra o als industrials perquè puguin
instal•lar les seves indústries allà. A Llucmajor teníem, o tenim,
un solar de 7.000 metres quadrats sobre el qual s'ha contractat
una opció de compra a favor de l'empresa Air Europa per un preu
de 56 milions de pessetes i que va lligada al conveni d'intencions
subscrit amb aquesta empresa amb l'objecte que aquesta
companyia instal•li una escola de formació aeronàutica i traslladi
progressivament les seves seus a aquest polígon. A Sant Lluís de
Menorca tenim 10.000 metres quadrats que ens costaren
64.552.000 pessetes i la urbanització d'aquest polígon està en
fase de realització, si bé les obres, pel que es veu, estan
paralitzades momentàniament. A Ferreries tenim 6.776 metres,
amb un preu de 6.200 pessetes per metre quadrat de cost de
compra i tenim concedides opcions de compra de 2.555 metres
pel preu de 19.162.000 pessetes, és a dir, a 1.300 pessetes més
que ens va costar. Moltes vegades aquests preus d'augment
signifiquen i no impliquen necessàriament beneficis, sinó que pot
donar-se el cas, també, que amb això es cobreixin les despeses
d'urbanització. En es Castell, també de Menorca, tenim un solar
de 1.400 metres i la situació actual és que el pla parcial està
aprovat definitivament i està pendent de constitució la junta de
compensació. A partir d'aquí es procedirà a la seva venda (...) A
Inca tenim 4.070 metres que ens va costar a 10.000 pessetes el
metre i estam pendents de la firma del contracte d'obres per
construir les naus. Queden dos polígons més, a Ciutadella i a
Consell; la situació també és que estan en sòl urbanitzable amb
el qual tenim concedits diferents (...) a quatre opcions de compra,
si bé no cobreixen tot el territori que tenim comprat.

Fins aquí l'explicació de la feina i la gestió realitzada per
Foment Industrial. Voldria oferir, ara, la versió del Govern sobre
l'auditoria dels comptes de Foment Industrial l'any 95.

Voldria ressaltar, sense desmentir les afirmacions quan vostè
ha llegit, Sr. Mesquida, la part de l'informe de l'auditoria, que
també aquesta auditoria diu que Foment Industrial "cumple
adecuadamente con la legislación más importante relativa a la
administración y control de los fondos públicos y cumple con los
requisitos en cuanto a contenidos y presentación exigida por la
legislación mercantil". No només diu el que vostè ha dit, diu
algunes coses més; és cert que la situació és greu, ningú no li
negarà, no ho he negat mai, d'ençà que som conseller, cada
vegada que n'he parlat, com tampoc no he negat la necessitat de
dissoldre aquesta empresa perquè crec que els seus fins s'han
complert. L'auditoria considera que la valoració que realitza
Foment de les seves accions en les sis empreses, que és de 760
milions de pessetes, és elevada, i considera que aquesta
diferència i aquest (...) s'havia d'haver fet una reducció i aquesta
reducció s'havia d'haver contemplat en el balanç de l'any 95. 

La visió que manté el Govern respecte d'això no és així.
Abans de res s'ha de deixar clar que la valoració de 760
milions de pessetes realitzada per Foment correspon al valor
nominal de les participacions en les sis societats mixtes
participades per Foment, i era necessari que aquesta
valoració es fa fixar, en cadascuna de les empreses, per
diferents perits taxadors independents designats pel
registrador mercantil. Així idò, la valoració va ser realitzada
seguint criteris rigorosament tècnics i tenint en compte les
previsions de mercat o de vendes que, en aquell moment
tenien les marques; l'evolució d'aquestes vendes ha estat,
per múltiples causes, diferents o molt inferior a les que
serviren de base d'aquesta evolució inicial i aquest és l'únic
motiu per què aquestes marques ja no valguin el que valien
abans, i això crec que deixa ben clar que l'excés que hi
pugui haver es deu exclusivament a evolució experimentada
pel mateix mercat i no, tal com s'ha volgut donar en
entendre, d'una suposada sobrevaloració feta voluntàriament
per objectius ocults per part de Foment. Per què no es va
reflectir aquesta disminució en el balanç del 95? Els
administradors de Foment entengueren que tant la reducció
soferta pel valor de les seves participacions com els
resultats de les empreses participades s'han de reflectiu en
el balanç corresponent a l'exercici econòmic de l'any 96, ja
que aquestes pèrdues es varen produir a principis d'enguany,
de l'any 96. 

També, i respecte a l'afirmació que feia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor, que duim ja un
temps d'excés.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Acab tot d'una, Sr. President. També respecte a
l'afirmació que estam en situació de dissolució per mor que
les pèrdues sobrepassen el 50% del capital, jo li voldria dir
que en el mateix informe d'auditoria ja es contempla i és
l'acord del Consell de Govern de febrer del 96, en el qual es
compromet dotar Foment de tots els fons precisos per
atendre els seus compromisos i restablir el seu equilibri
patrimonial. No s'ha fet fins ara; jo em puc comprometre,
Sr. Mesquida, que per final d'any aquesta situació es
cobrirà.

S'ha de dir, també, que el criteri de l'auditor és assegurar
que hagués estat més prudent imputar al balanç del 95 les
pèrdues produïdes en el 96, però en cap cas asseguren que
s'hagi fer malament o que s'hagi fet d'una manera il•legal.

Una altra de les raons per les quals els auditors diuen
que el balanç no suposa un reflex fidel del patrimoni és no
haver inclòs...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, he tornar a cridar-li l'atenció. Les
interpel•lacions vénen amb temps taxat de deu minuts i deu
minuts. Jo li deman que conclogui, ara mateix, en 30
segons, i que, en tot cas, aprofiti la rèplica si té més coses a
dir.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Idò acab. Si em dóna 30 segons, acab de dir la frase (...)
Respecte a aquests 625 milions de (...) que tenim, evidentment
no s'han reflectit a la comptabilitat de l'any 95 per mor que els
venciments es varen produir en el 96. Difícilment es pot
comptabilitzar una cosa un any abans o uns mesos abans que
s'hagi produït. Continuaré en el torn de rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició els diferents
grups parlamentaris, Grup Mixt? Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats; Sr.
Conseller, sé que vostè no té la culpa de res del que aquí es parla
i es tracta. No obstant això la visió del nostre grup és que s'han
maquillat i s'han falsejat els comptes, que s'ha fet competència
deslleial a través d'una empresa pública a les empreses
mallorquines i que, de qualque manera, se'ns vol continuar
enganyant, tant a nivell dels grups parlamentaris aquí presents
com de la ciutadania en general.

Tal com diu el text de la interpel•lació que ha presentat avui
el Grup Socialista, l'estat de comptes del 1995 presentat per
l'empresa pública Foment Industrial no expressa la imatge fidel
del patrimoni que té en aquests moments ni tampoc la situació
financera real ni els resultats de les seves operacions, i això es fa
evident només donant una ullada al balanç, un balanç que s'ha
fet, diríem, el més grollerament possible, sense cap tipus
d'interès que els altres ens el creguem. Així, se'ns diu que hi ha
un equilibri entre actiu i passiu, quan la realitat és que aquesta
empresa es troba, a l'entendre de tots, en fallida tècnica, com
així, per una altra part, ho han reconegut implícitament els
representants del Govern quan varen anunciar, en el seu moment,
la desaparició de Foment Industrial per a l'any 1997. Desitjam
que això sigui així, que existeixi aquesta desaparició i, de
qualque manera, es deixin de produir fets com els que avui, aquí,
hem de debatre.

No és possible que una empresa que ha invertit quanties
multimilionàries a determinades empreses, que després,
habitualment, han fet fallida i per tant no s'han recuperat elles ni
han deixat recuperar els doblers que Foment Industrial hi havia
invertit i que d'una manera desvergonyida no es mostrin, en el
seu resultat, quines han estat aquestes pèrdues i en què s'han
produït. I basta recordar -per posar un exemple i perquè és un
tema conegut en els darrers temps- Yanko, on es reconeix una
aportació, per part del Govern, de 1.000 milions de pessetes, una
aportació que tots som conscients que, en realitat, perquè no ho
vàrem arribar a aclarir, ens hagués agradat investigar-ho però no
ho vàrem arribar a aclarir però tots pensam que aquesta quantia
pot ser molt superior i que, sens dubte, aquests doblers és del tot
cert que s'hauran perdut.

Per no ser reiteratius en tot el que ha dit el Grup
Socialista, que és aquell que presenta la proposta, però sí
per parlar un poc d'aquest tema, no podem menys que
comentar l'involucració de Foment Industrial en Nova
Generació d'Exportació, i hem de recordar també, perquè
creim que és prou important, que té una sentència
condemnatòria per simular la compra-venda d'una firma,
Yanko, i que, fins fa pocs dies, com vostè sap, va ser la
causa d'una sol•licitud de comissió d'investigació que vostès
es van negar a atendre i, per tant, al fet que nosaltres
poguéssim saber quin era el resultat i què havia passat amb
aquest Foment Industrial. Aquesta, senyores i senyors
diputats, és la pràctica quotidiana que té el Govern que es
declara, quan li convé especialment, liberal, conservador, un
Govern i un partit en teoria liberal però que es dediquen a
muntar una corporació pública empresarial -i és el que ens
recorda els millors temps de la dictadura- que no té altra
finalitat, al nostre entendre, que "enxufar" els seus, com feia
molt bé el Generalísimo, i fer favor a aquells amics que estan
al poder i que, per tant, és important quedar bé amb ells. 

Mentre, i vostès no en són prou conscients, d'això, es fa
una competència deslleial molt important que, com a
mínim, desmoralitza tots aquells empresaris de les nostres
illes que tenen empenta, tenen coratge, que han volgut
invertir en diferents camps, que sabien que tenien les seves
dificultats, però que tenien il•lusió per treure les seves
empreses endavant i, desgraciadament, han vist com vostès,
a través d'aquest Foment Industrial han donat suport a
empreses de la competència que sempre han acabat en
fallida i, per tant, els han perjudicat els seus interessos sense
resoldre ni el problema d'aquelles empreses ni el problema
del mateix Foment que, com veurem, acabarà desapareixent
del mapa. 

Ho hem dit Unió Mallorquina en moltes ocasions, ho
hem dit altres vegades, les empreses públiques són, al
nostre entendre, l'autèntica caixa B del Govern i ha estat la
manera de tenir molta gent contenta, molta gent empleada,
però en cap moment per realment aconseguir el foment
industrial, sinó amb altres obscures intencions. I aquest
informe n'és una prova i és una demostració més que això
és així. Aquest informe ho demostra i l'empresa ha fet allò
que una empresa privada mai no podria fer: falsejar un
balanç econòmic final. No es pot entendre que una empresa
pública no estigui sotmesa a allò tan simple a què està
sotmesa qualsevol altra empresa; no és just, i jo crec que és
ben denunciable des d'aquesta tribuna. És el poder, si cap,
aquell que ha de donar -entenem nosaltres- exemple,
complint i fent complir les seves pròpies lleis, respectant
l'ordenament jurídic establert perquè són els poder públics
i els seus representants els que tenen una major obligació
moral d'actuar correctament. Però tot al contrari; l'actual
Govern incompleix allò que ell mateix dicta, en aquest cas
la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el seu article 62, que fa referència a les activitats
de les entitats autònomes de tipus comercial, industrial,
financer o anàleg i de les empreses públiques.
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Miri, si abans he dit que la creació d'empreses públiques per
part d'aquest Govern recordava els millors anys de la dictadura,
aquells anys en què també es va crear -cap allà el 41- l'INI, el fet
de falsejar els comptes perquè reflecteixin un equilibri entre
l'actiu i el passiu que, en realitat, vostè sap perfectament que no
existeix, em recorda una altra dictadura, aquella que es va
produir entre el 23 i el 30, quan Primo de Rivera va prometre, en
el seu moment, que hi hauria un equilibri entre ingressos i
despeses del seu pressupost general que, efectivament, els va
tenir damunt el paper però que la realitat demostrava que només
era un maquillatge de l'abrumador deute públic que es va crear
i que ell va acumular durant tots els seus anys de govern i que,
al cap i a la fi, li va suposar l'element més determinant de la seva
dimissió.

Pel bé de tots els mallorquins i mallorquines, Unió
Mallorquina espera que el Govern rectifiqui l'actual política de
maquillar els comptes de les seves empreses i que, a partir d'ara,
la claredat, la transparència, aquestes coses de les quals tant
parlen a Madrid i, qualque pic, qualque diputat per aquí també ho
fa, presideixin la gestió dels assumptes públics i també vull
recordar al Govern que les lleis habitualment acaben dient allò:
"Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que
els tribunals i les autoritats que pertoquin les facin guardar"; crec
que vostès són els primers que han de tenir en compte aquestes
propostes que vostès mateixos fan i que, en moltes ocasions, les
obliden. 

Tampoc no intenti enganar aquest parlament, Sr. Conseller,
ni altres institucions, entitats, especialment aquelles que es
troben en dificultats. Vostè ens ha posat aquí un exemple, jo no
el tenia al meu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, li vaig esment que fixa la posició del seu grup,
que s'ha excedit més de tres minuts, que la fixació són cinc
minuts i obligaran aquesta presidència a ser molt estricta amb el
temps. O sigui, que a partir d'aquest moment seré estricte en el
temps; per tant, conclogui en dues paraules perquè se li ha acabat
el temps.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No m'eshaureixi el meu temps, Sr. President.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

L'ha exhaurit vostè, passa de tres minuts. Digui dues paraules
per acabar; si no li retiraré la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tan sols vull dir al conseller,
recordar que ha posat aquí un exemple, un exemple jo crec
que molt poc adient a hores d'ara. És el tema d'Air Europa
i de Llucmajor. Vostès, el Govern, han fet a Air Europa...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, el seva portaveu Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, no exhauriré el temps com ha fet la diputada
anterior. Per part d'Esquerra Unida, només volem manifestar
que coincidim totalment amb el Grup Socialista en la
preocupació per la gestió de Foment Industrial, empresa
pública que té l'objecte social que ha explicat, una vegada
més, el Sr. Conseller de promoure noves empreses, de
mantenir o d'ajudar el desenvolupament del teixit industrial,
de donar suport a empreses en crisi i, fins i tot, de creació de
noves empreses o participació en empreses, com ha
explicat.

També a les compareixences del Sr. Conseller, tant a la
comissió per explicar la seva acció de govern com la
propassada del 18 d'octubre on explicava la intervenció de
Foment Industrial en el sector del calçat, tornava a repetir,
una mica, allò que ha explicat avui, les intencions, les
distintes empreses participades, les distintes accions que han
fet; però allò que no li ha donat temps avui, precisament
també per la seva distribució del temps en el debat i tampoc
no va tenir temps a les compareixences, és arribar a explicar
la gestió econòmica de Foment Industrial. 

Esquerra Unida considera que una empresa pública,
precisament per ser pública ha de ser modèlica en tot allò
que fa referència al seu funcionament, a la seva gestió
financera. Ha de ser modèlica perquè és una empresa que no
gestiona doblers d'empresaris particulars sinó que,
precisament, són doblers públics, doblers dels ciutadans i
ciutadanes d'aquestes illes. Per tant, doblers que a l'hora
d'invertir-se han de tenir totes les garanties, tots els requisits
que la llei marca i totes les proteccions que tant les lleis
autonòmiques com les lleis de l'empresa privada donen per
protegir els interessos d'aquests doblers. Per tant, el fet que
a final de l'any 95 es pugui presentar un informe d'una
auditoria en el sentit que dóna peu a aquesta interpel•lació
provoca, realment, preocupació seriosa de com d'han duit
aquests comptes, de com s'han gestionat aquests doblers
públics per part del titular de l'empresa pública Foment
Industrial, Societat Anònima.
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No insistiré en els resultats d'aquest informe, pens que el
diputat Sr. Mesquida els ha explicat prou bé, però sí que les
conclusions, allò de no expressar la imatge fidel del patrimoni ni
el resultat de les operacions, ni la liquidació dels seus
pressuposts, són unes consideracions d'una auditoria tan serioses
que realment motiven aquesta interpel•lació i motivaran,
segurament, les conclusions, una moció que esperam conèixer
per donar-li el nostre suport. 

Només, finalment, el Sr. Conseller ha anunciat, i també a
través dels mitjans de comunicació, que es pensa liquidar aquesta
empresa; en allò que nosaltres voldríem insistir és que, sigui en
una compareixença per als pressuposts generals, sigui en el torn
de debat que li pertoca en aquest debat, a la contrarèplica, sigui
quan sigui, volem demanar al Conseller i al Govern que puguin
presentar balanços finals d'aquesta empresa amb acreditació i
fonamentació d'on s'han invertit aquests doblers i tots aquells que
s'han perdut, un raonament d'on han anat, per què s'han perdut,
perquè són explicacions que necessiten els ciutadans i ciutadanes
d'aquestes illes que han pagat els seus impostos, han contribuït
amb els seus doblers i que se'ls han gestionat malament. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el seu portaveu Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, realment
el nou conseller, que crec que deu ser la primera vegada que ha
sortit a aquesta tribuna, només ha faltat que li tirassin una sabata
pel cap, perquè el que ha hagut d'aguantar que li diguessin
avui..., jo crec que en gran part merescut, no ell sinó la gestió de
Foment Industrial. 

Mirin, davant aquesta interpel•lació, durant aquests darrers
mesos havíem treballat un poc la gestió de Foment Industrial
sense esperar l'auditoria a la qual ha fet referència el Sr.
Mesquida i que, per tant, ja obviaré fer-hi més comentaris, i
havíem treballat en base a l'execució del pressupost del 1995 de
l'empresa pública Foment Industrial, un pressupost que definia
uns objectius molt nobles i lloables, grans objectius, la captació
d'empreses de l'estranger, el foment de la incorporació dels joves
al món de l'empresa, la facilitació de sòl industrial a noves
empreses, etc., fins a onze o dotze objectius d'aquestes
característiques, amb un pressupost de 1.075 milions de pessetes,
pràcticament doblava el pressupost de l'any anterior, de l'any
1994.

Vet aquí, però, que quan hem sol•licitat al Govern informació
sobre l'execució d'aquest pressupost ens hem duit una sorpresa
important. Dins el pressupost de despeses el que interessa és la
part política, el que serien les inversions i la participació en
empreses. Dins les inversions d'aquest pressupost de 1.075
milions de pessetes, hi havia una inversió prevista de 290 milions
de pessetes, 290.325.000 pessetes.

A pregunta de quins han estat els resultats i el detall
d'aquestes inversions, el Govern ens respon, l'altre dia, dia
12 de setembre del 1996, que aquests 290 milions han
quedat amb una inversió de 19.901.000 pessetes, és a dir, el
6% del pressupostat. L'altre capítol important de la política
de Foment Industrial, a part de les inversions, és la variació
d'actius financers, és a dir, la participació en accions d'altres
empreses. demanam quin ha estat el resultat d'un
pressuposts de 430 milions de pessetes de participacions en
noves societats, de l'any 1995, la participació total, d'aquests
430 milions, han estat 65.590.000 pessetes, una única
participació en l'ampliació de capital de Balears Boots SA
per 65 milions de pessetes, és a dir que s'ha executat el 15%
del pressupostat. Vol dir això que pràcticament Foment
Industrial durant l'any 1995 no ha tengut activitat, així i tot,
aquesta auditoria reflecteix unes pèrdues de 253 milions de
pessetes. Com és possible unes pèrdues tan importants sense
activitat econòmica? Evidentment, el mal ja ve d'enrera,
però també d'uns pressuposts quadrats a la mala, perquè
dins els pressuposts d'ingressos, veim que es pressuposten
646 milions de pessetes per a ingressos patrimonials. L'any
1994 s'havien pressupostat 22 milions per a ingressos
patrimonials, i es passa a 646 milions, és a dir que
pràcticament s'ha es devia fer comptes vendre la gran
majoria de l'accionariat. I, com han anat aquestes vendes
d'accions? També ens respon, la Conselleria d'Indústria i
ens diu que el resultat i el detall d'aquelles previsions
d'ingressos patrimonials no ha estat del 646 milions que es
tenien prevists, sinó que s'han materialitzat 56 milions de
pessetes, deu ser un 8%, més o manco.

Davant aquestes xifres tan eloqüents, jo crec que ja no
importaria afegir res més. Quina gestió ha fet Foment
Industrial? Per acudir a una ampliació de capital fa falta
mantenir tota aquesta estructura, un gerent, secretaris, jo
crec que ja és imprescindible la dissolució, ja, d'una manera
immediata, dissolució, no canvi de nom, no li hem de
canviar el nom per una altra fantasmada pareguda,
dissolució. Veim que el conseller diu que sí.

Diu que els fins s'han complit, ha dit fa una estona, els
fins s'han complit, els fins d'aquests objectius tan nobles que
figuren a l'exposició de motius, no se n'ha complit cap ni un.
El president del Govern, el Sr. Matas, en el passat debat de
política general va dir "la nostra societat no creu en el
mannà del cel", ja ho crec que no hi creu, en el mannà del
cel la nostra societat, perquè sap que el mannà no existeix,
llevat de per a uns pocs, per a uns pocs, per als amics sí que
ha existit el mannà i abundant, molt abundant, ara, per a
tots, què queda?, queda pagar els interessos, i en pagarem
molts d'anys, d'interessos d'aquest mannà que ha alimentat
uns pocs.
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Per tant, senyores i senyors diputats, si hi pot haver una
conclusió, i supòs que només hi pot haver una moció possible,
Sr. Mesquida, serà dissolució ja. La llàstima és que no paguin els
responsables, ho haurem de pagar tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Govern
balear, tal com ha manifestat fa uns moments el conseller ha
decidit que durant l'exercici del 1997 s'ha de liquidar i s'ha de
dissoldre l'empresa pública Foment Industrial, i açò ha quedat
clar en la intervenció del conseller, i açò, també com s'ha dit
aquí, no obeeix a una voluntat, evidentment, de deixar de donar
suport al sector industrial de les nostres illes, sinó que aquest
suport es mantindrà donada també la importància estratègica
d'aquest sector, si bé aquest tipus d'actuacions es materialitzaran
com així és possible amb altres fórmules i mitjançant altres
actuacions que també revertiran en la millora d'aquest sector.

Foment Industrial es va constituir al seu moment davant una
situació de crisi i va ser una opció d'una fórmula d'intervenció o
d'actuacions de suport i de foment del sector industrial, una
fórmula, per cert, no inventada pel Partit Popular, una fórmula
com una altra d'actuar dins un sector mitjançant la creació d'una
empresa pública que participés amb altres empreses i que
desenvolupés altres tipus d'actuacions, però creu el Govern que
aquesta fórmula està esgotada i que n'existeixen d'altres que es
vénen realitzant també fins ara i que poden continuar essent
absolutament efectives també de continuar donant suport al
sector i a la indústria d'aquestes illes.

Per tant, qüestionar la feina i la gestió que s'ha fet de Foment
Industrial, és una opinió que nosaltres no compartim, sinó que
creim que va ser una opció concreta que en aquest moment està
esgotada i que ara s'optarà per altres tipus de fórmules.
Evidentment, el procés que ha seguit Foment Industrial, que s'ha
mogut dins un món empresarial, un món competitiu com és el
món empresarial, també es veu afectat per les situacions de risc
i, per tant, també es veu abocat a determinades situacions que
efectivament no són les millors que es podrien produir, però que
es donen en qualsevol situació i en qualsevol economia.

En qualsevol cas, creim que ha quedat clara la voluntat de
procedir i d'iniciar el procés de dissolució i de liquidació
d'aquesta societat i així ho farà efectiu el Govern durant l'exercici
següent i es donaran les passes oportunes.

Respecte de l'informe d'auditoria, evidentment és
important tenir en compte les observacions i les conclusions
a què arriben els auditors, també és ver que en el mateix
informe es posen de manifest diferències de criteri entre els
auditors i entre els administradors de Foment Industrial que
creuen, en el cas de la valoració de determinats valors
patrimonials i determinats drets a cobrar, que s'han de
materialitzar dins l'exercici del 96, és una diferència de
criteri entre els auditors i els administradors, i que els
auditors, mantenint aquest criteri seu, arriben a la conclusió
que els comptes, efectivament,  no donen la imatge fidel del
que és el patrimoni i resultats d'aquesta empresa, però en
qualsevol ca, també ha quedat clar a la intervenció del
conseller, que tampoc no es defugirà la responsabilitat
d'adoptar les mesures que siguin necessàries, tal com està
acordat al seu moment, per restablir tant l'equilibri
patrimonial que s'ha posat de manifest que no existeix, com
de prendre les altres mesures que siguin necessàries perquè
els balanços i els comptes de resultats de l'empresa
reflecteixin la imatge fidel d'aquesta societat.

Per tant, nosaltres creim que en cap cas no s'ha eludit la
responsabilitat d'adoptar les mesures que s'hagin d'adoptar
i així ho ha deixat de manifest el Govern. Per tant, no tenim
res més a afegir, sinó esperar que es donin aquestes passes
i que se segueixin els processos que té plantejats el nostre
govern. Per tant, res més i gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Senyores i senyors diputats. No sé qui deia que un dels
drames del nostre temps era haver de demostrar l'evident. Jo
vull reconèixer aquí, i crec que s'ha posat de manifest, la
dificultat que té sortir a aquesta tribuna i intentar defensar
una situació com aquesta. Aquesta situació és indefensable,
és injustificable i és impresentable, i per què? L'auditor que
audita doblers públics emet una opinió desfavorable,
situació absolutament excepcional i que qüestiona la
transparència d'uns estat financers, jo és que estic al•lucinat
que passin aquestes coses, quan he comentat amb gent
aquesta situació, tothom em deia que no era possible, és
impossible que una empresa pública, un informe d'auditoria
digui que no, que els estats financers no reflecteixen la
imatge fidel. És el mateix que dir que uns estats financers
estan falsejats, que uns estat financers són irreals, ficticis. 

Es posa a l'informe "incompliment de normes legals",
també diu, li he dit abans, jo he fet auditories, n'he fet
bastants, i el llenguatge auditor té curiositats, una és la que
ha esmentat vostè, cumpla adecuadamente con las leyes más
importantes, no compleix amb la disposició addicional
sisena de la Llei de contractes, a 31 de desembre, no
compleix, que és el mateix que dir ha incumplido la Llei de
finances de la pròpia comunitat autònoma, quan no s'han
seguit els tràmits per autoritzar un excedit amb les despeses
financeres, i perquè parlam de doblers públics, de doblers de
tots els ciutadans. Vostè se sentiria tan tranquil si hagués
invertit els seus doblers a Foment Industrial? Vendria aquí
a vendre's a tots, nosaltres som la junta general
d'accionistes, a vendre'ns a tots que hem de continuar posant
doblers dins Foment Industrial? Jo no n'hi posaria.
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I miri, em costa molt entendre com podem tenir un tractament
tan estricte i segur que tots aquí o la majoria, el tenim, tan
estricte amb els doblers públics i una despreocupació
aparentment tan grossa quan es parla dels doblers dels altres. 

L'auditor, no ho he dit abans, deixava caure una incertesa,
com aquell que no diu res, i afirmava que Foment Industrial
ostentava a 31 de desembre drets de cobrament per bestretes
prestades a les societats participades Moda y Diseño, SA,
Tradición y Calzado France, SA per un import de 173 i 200
milions de pessetes, respectivament. L'opinió de l'auditor era que
atenint la situació financera d'aquestes empreses que jo vull
entendre que no era massa esperançadora, existia una incertesa
sobre la realització d'aquests saldos pels imports i pels terminis
que s'incloïen dins els comptes.

Crec que no importa fer cap comentari en aquest tema, perquè
s'entén molt bé, i, en definitiva, crec que ens trobam en una
situació lamentable i que li reconec, com deia abans, que és
difícil donar explicacions a aquest fet.

No es preocupi que si vostè demana ..., esper que no hagi de
tornar interpel•lar amb motiu que l'any que ve tornem a trobar-
nos amb una auditoria de Foment Industrial, esperem que l'any
que ve es procedeixi a la dissolució, però si no, si vostè fa una
compareixença i ens ve a explicar els comptes, jo estaré a
primera fila per fer-li les preguntes que siguin necessàries. En
definitiva, cada vegada que es parla de Foment Industrial, hi ha
una paraula que està lligada a l'empresa, que és recuperar, vostè
l'ha repetida diverses vegades avui, "aquestes quantitats seran
difícils de recuperar", "aquests préstecs seran difícils de
recuperar", "aquesta inversió serà difícil de recuperar"; ahir
sortia a un mitjà de comunicació Fuentes del ejecutivo autonómico
afirman que serán difíciles de recuperar determinadas inversiones.

Però li he de dir una cosa, Sr. Conseller, li puc assegurar una
cosa, un auditor, abans d'emetre una opinió s'ho mira molt, s'ho
mira molt, fa moltes voltes, negocia molts amb el client, no té
cap interès a emetre un informe negatiu, i quan no li queda més
remei, i li repetesc una cosa, l'auditor de Foment Industrial és
l'auditor que audita la major part de les empreses públiques del
Govern, amb un contracte que estic segur que no vol perdre, i no
vull fer cap judici de valor sobre la independència i la
professionalitat d'aquest auditor que, per a mi la té tota, però
estic segur que dins aquest marge de maniobra que té l'auditor,
no té cap interès que surtin informes negatius.

No crec que s'hagi d'afegir res més, crec que el que sí ha de
quedar ben clar és que una empresa pública no té per què ser
rendible, però sí se li han d'exigir uns estats financers clars i
transparents. Crec que amb la meva intervenció i amb el que s'ha
dit aquí, continuaré defensant les meves idees socialdemòcrates.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula. No, no, és un acte de llibertat, si vostè vol
intervenir ... Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Bé, contestaré des de l'escó sense que això signifiqui
descortesia cap als diputats que han intervengut des de la
tribuna. Únicament voldria, per acabar, centrar les
explicacions justament en dues qüestions en què ha tornat
a incidir el diputat Sr. Mesquida. Efectivament, hi ha dues
qüestions en les quals jo reconec que durant el 95 no es va
complir, i una és el compliment de la Llei de contractes,
efectivament, té raó, jo no puc canviar el que s'ha fet, el que
sí puc fer és comprometre'm que el poc temps que ens duri
Foment Industrial, en cas que s'hagués de contractar algú,
s'ha de respectar escrupolosament, és una decisió, no ja
particular meva, sinó de tot el Govern; i pel que respecta a
la Llei de finances, efectivament i això es va veure, no es va
complir l'article 62 de la llei respecte d'un excés de 122
milions de pessetes que s'imputaven, que l'auditor imputa
com a despeses financeres, i això és degut a un error de
criteri interpretatiu dels administradors de Foment que
consideraven que aquestes despeses que derivaven de línies
de pre i de post finançament d'aquestes empreses
participades, no ho consideraven despeses financeres. Es va
discutir, però és això, i efectivament és un error, el que li
puc assegurar és que em compromet que ara endavant això
no torni a succeir.

Hi ha una altra qüestió que m'ha preocupat, perquè ho he
sentit dues vegades, ja, que és que s'han presentat els
comptes falsejats. Una cosa és que no estigui d'acord amb
la comptabilitat, l'altra que es presentin defectes i una altra
cosa és que es falsegi, falsejar és delicte, i si algú d'aquesta
cambra considera que hi ha hagut persones que han falsejat
uns comptes i, per tant, han comès delicte, jo els emplaç als
tribunals de Justícia, facin-ho i facin-ho lliurement, perquè,
si no, també estaran encobrint aquests falsejadors.

I vull acabar reiterant el compromís del Govern de
liquidar Foment Industrial, i la liquidació és com deia,
perquè consider que s'han complit els objectius. Foment
Industrial, al seu moment, sí que va complir uns objectius
importants, i no únicament des del punt de vista econòmic,
sinó com a punta de llança a l'estranger, primordialment al
Japó i a Estats Units per obrir mercats a moltes empreses
mallorquines i menorquines, primordialment, que pels seus
mitjans no podien obrir mercat en aquests llocs, i a través de
Foment Industrial, a través de la feina que feia Foment
Industrial, amb les seves empreses participades, maldament
ells no hi formassin part, s'han beneficiat del nom de
Balears i s'han beneficiat del bon nom dels nostres
productes que ells també hi ha contribuït.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 54 / 5 de novembre del 1996 2103

Vull dir-li respecte de les afirmacions que no s'havien fet, que
les despeses o que els pressuposts de Foment respecte del 95
eren molt grossos i que s'han gastat (...), enguany seran de 47
milions de pessetes, anam ajustats i sobre la realitat, i enguany,
a la Llei de pressuposts, supòs que no ho ha mirat encara perquè
és molt aviat per fer-ho, i tal vegada no tenen els documents,
però enguany ja a la Llei de pressuposts es contempla la
dissolució de Foment. No sé el temps que estarem, perquè, com
vostè sap, ja que diu que ha treballat en auditories, per liquidar
Foment Industrial, abans haurem de sortir de les empreses
participades, i per això estava dient jo de recuperar, perquè crec
que hem d'intentar sortir-ne, però sortir-ne el millor possible, és
a dir salvant totes les inversions que haguem pogut fer, hem de
vendre els terrenys que tenguem en sòl industrial al preu més
raonable possible per a l'inversor, però també que Foment hi
perdi el manco possible, i una vegada que s'hagi fet tot això,
l'empresa es dissoldrà, en pot estar ben segur.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3805/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalització
lingüística en el sistema educatiu de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència a
proposicions no de llei, la primera és la presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a normalització lingüística en el
sistema educatiu de les Illes Balears. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Ja s'ha dit altres vegades en aquesta
cambra que l'escola, per si mateixa, l'institució escolar per si
mateixa, no és capaç d'aconseguir que l'ús de la llengua
esdevengui normal entre els ciutadans en els diferents tipus de
les seves relacions, però si això és cert, també ho és que sense
aquesta institució, no és possible que els ciutadans adquireixin un
domini lingüístic perquè puguin arrelar i fruitar altres mesures de
les administracions i de la societat per aconseguir fer normal la
llengua entre un grup social. I d'això, d'aquesta tasca que li
correspon fer a l'escola en venim avui a parlar una vegada més
aquí, perquè creim que aquest parlament i aquest govern amb
l'exercici del legítim mandat que el poble li ha donat, són els que
han de donar instruccions i instruments perquè l'escola pugui
realitzar una tasca senzilla però complexa al mateix temps que
és, ni més ni manco, que allò que preveu la Llei de normalització
lingüística: fer que els nins i nines d'aquesta comunitat, quan
acabin la seva educació obligatòria disposin d'una competència
lingüística semblant entre les dues llengües que en són oficials.

Però, sempre hi ha un però, l'anàlisi de la situació
lingüística que dóna un document elaborat ni més ni manco
que per la Comissió Europea i la Comissió d'Educació,
Formació i Joventut de la Comissió Europea, mostren una
situació lingüística en aquesta comunitat que jo mai no
hauria cregut que fos així. En primer lloc, vull agrair aquí,
públicament, al diputat d'aquesta cambra, al Sr. Josep
Portella que m'hagi fet donació o lliurament d'una còpia
d'aquest informe que és prou extens però que recomanaria
a aquelles persones preocupades per les llengües
minoritàries, que el llegissin, i que llegissin la importància
que té la llengua en les relacions socials de determinats
grups en aquesta Europa nostra i a les seves proximitats,
fins i tot fins a Alsàcia Menor.

Bé, doncs, sense entrar en profunditat en aquest estudi,
només permetin-me llegir una petita relació de valoració
que fa la Comissió Europea d'atenció, reproducció cultural,
prestigi, atenció institucional que tenen aquestes llengües a
les comunitats on es parlen. Mirin, en primer lloc, ens
trobam amb la llengua alemanya dins Bèlgica, sabem que a
Bèlgica hi ha un trosset petit on es parla alemany, bé, doncs
aquesta és la situació lingüística òptima dins Europa d'una
llengua fora del seu estat on la llengua és oficial, i té una
puntuació de 20 sobre 30, perquè en facin una valoració. En
segon lloc, hi ha el luxemburguès, una llengua que té un
país, però un país petit i un país on aquesta llengua no pot
ser mai llengua vehicular amb els països veïns, molt més
poderosos. En tercer lloc, és el català a Catalunya, amb una
puntuació de 27 sobre 30. En quart lloc, l'alemany al nord
d'Itàlia, llengua que no és oficial, 25 sobre 30. En cinquè
lloc, el gallec. En sisè lloc, l'alemany a França, França que
és un país qualificat com jacobinista, que ha intentat, sense
aconseguir-ho, planxar les llengües minoritàries, idò,
l'alemany al nord de França, precisament a la zona on hi ha
el Parlament europeu, encara està situat en 19 punts sobre
30. En setè lloc, el català a València, en aquesta comunitat
que nosaltres des d'aquí la instam a la unitat de la llengua i
sembla que la tenguem considerada com una comunitat on
la llengua es troba marginada, idò aquesta comunitat es
troba en el lloc setè. En el 8, el basc a la Comunitat
Autònoma Basca. En el 9, el ladí, que és aquella llengua que
se'n dugueren els jueus que foren expulsats pels Reis
Catòlics fa tants i tants d'anys, aquesta llengua és més viva
encara que la nostra aquí. L'occità, el gal•lès, i en el lloc 12,
amb 17 punts, poc més que aprovat, el català a les Illes
Balears.

Jo crec que aquesta situació ens hauria de dur a una
reflexió a tots sobre cap on anam, cap on volem anar, cap on
ens vol dur el Govern d'aquesta comunitat i el grup
parlamentari que li dóna suport durant tants i tants d'anys,
perquè, a més, segons l'Estatut d'Autonomia d'aquesta
comunitat autònoma, el Govern d'aquesta comunitat sempre
ha tengut totes les competències i obligacions en relació a
la nostra llengua. 
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Però aquesta proposició no ve a parlar de la situació
lingüística en general, ve a parlar de la llengua i l'ensenyament.
I aquí també, a aquest informe de la Comunitat Europea, ens
trobam molt mal puntuats, estam en 2 sobre 4, quan el gal•lès,
una llengua molt minoritària, molt poc propera fins i tot a
l'idioma anglès, una situació semblant al basc i al castellà, està
puntuat de 3 sobre 2, i la Comunitat Valenciana està puntuada a
3, i nosaltres a 2.

Per tant, si ens referim al nostre sistema educatiu, i breument
diré què feim al nostre sistema educatiu?, feim ensenyament del
català i en català, element important perquè els al•lots
assumeixin una competència lingüística tan acurada com pugui
obtenir del castellà, llengua comunament vehicular a
l'ensenyament. Bé, idò, als nostres centres d'educació infantil,
trobam que l'ensenyament públic, totalment o parcialment, 8.500
alumnes reben l'educació totalment o parcialment en català i
4.000, gens en català; a la privada, la relació s'inverteix, només
2.200 reben ensenyament totalment o parcialment en català, i
6.200 no reben gens d'ensenyament en català. Pel que fa a
l'educació primària, 22.000 front a 8.000 reben ensenyament
totalment o parcialment en català, a l'ensenyament públic, mentre
al privat, 11.000 front a 13.700.

Però, i què vol dir fer ensenyament parcialment en llengua
catalana? I aquí encara la cosa és més sorprenent, què aprenen,
on es parla en català a l'escola? Mirin, 26.000 alumnes ho fan a
les assignatures de Socials o Naturals o assignatura de Medi, a
cursos inferiors a l'educació primària; 10.000 ho fan a Música,
vol dir que canten cançons en la nostra llengua, que està bé, però
no crec jo que les cançons donin un elevat nivell de competència
lingüística; 7.400 fan el Dibuix en català, això sí que realment
deu donar una gran competència lingüística, les línies rectes o
corbes es facin en català o en castellà, segurament deuen ser
diferents; 6.300 fan l'Educació Física en català, és a dir el
professor no els diu salta, sinó que els diu "bota", i això realment
els impregna de domini lingüístic; afortunadament l'Església
contribueix a la normalització lingüística donant Religió en
català a 5.900 alumnes, l'Església sempre ha estat preservadora
de la nostra llengua al seu culte; i només, fixin-se, només 1.800
alumnes, front de 26.000 que deia de Socials, fan les
Matemàtiques en català. Les altres ja no les esment perquè són
molt més minoritàries. Vol dir que tenim un mal ensenyament en
català, el tenim totalment distorsionat.

I aquí va venir una norma de la Conselleria de Cultura i
Educació, per posar remei a això, allò que coneixem com
l'Ordre Rotger, però mirin, aquestes dades són d'un informe
de la Inspecció Tècnica del Ministeri d'Educació, i ara
llegiré un segon informe, també dels serveis d'Inspecció
Tècnica del Ministeri d'Educació, valorant allò que diu dels
proyectos lingüísticos i ho diré quasi en castellà, perquè el
primer defecte d'aquesta norma és que mana fer als centres
una cosa i no els diu què han de fer, diu, "vostès han de fer
un projecte lingüístic", però no els explica què és un
projecte lingüístic, i els professors i professores no són
experts lingüístics, són experts en allò que saben ensenyar:
matemàtiques, física, perruqueria, hostaleria, economia,
etc., etc.; però fer un projecte lingüístic ho saben fer aquells
que en saben i de vegades a les escoles aquests senyors no
existeixen, la norma no ho diu, per tant, tothom ha fet el que
ha volgut. I què ha estat el que ha volgut o ha pogut?, molt
senzill, parlam d'educació, parlam d'escoles, mirin, només
el 54% de centres públics, escolars, no són hospitals,
escolars, inclouen criteris pedagògics en el seu projecte
lingüístic, és a dir una escola que fa una cosa i no utilitza
criteris pedagògics per fer-la, bé, és com si a un hospital no
utilitzassin procediments sanitaris, o a una fàbrica de sabes,
etc., etc. En els centres privats, només un 19% inclou
criteris pedagògics. Vol dir, en poques paraules, com
l'auditoria d'abans, això és un desastre, senyores i senyors
diputats.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Crespí, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Per això nosaltres feim una proposició no de llei molt
senzilla, la conselleria ha anunciat reiterades vegades un
decret, i nosaltres volem que el faci ja, ja perquè el curs que
ve sigui possible allò que el conseller diu que vol que sigui
possible, però jo li vull recordar, Sr. Conseller, que les
escoles són màquines que necessiten que el motor
s'encalenteixi per començar a caminar, i el curs avança i
aquí no feim res. Per tant, el volem instar d'una vegada per
totes, que surti el decret que permeti a les escoles, que forci
les escoles a treballar d'una manera decidida. I també volem
que aquestes escoles tenguin recursos perquè no només els
hem de donar feina, els hem de donar alguna cosa més, i
volem que per mitjà del conveni que hi ha entre
l'Administració central i l'Administració comunitària, que
a més això anirà bé per a les futures transferències, perquè
aquests recursos que es posin aquí ja seran recursos que
tenguem quan vostès administrin l'educació, també hi posi
recursos. 

I després volem una altra cosa, i és que la Universitat
d'aquestes illes, en compliment del que diu la Llei de
normalització lingüística, d'una vegada per totes, permeti als
estudiants de les diferents carreres que dóna i que es vulguin
dedicar a la docència, que s'incloqui dins les possibilitats de
crèdits de formació que tenen al seu currículum, ja sortir
amb una normalització adequada, i que això no s'hagi de fer
amb càrrec al pressupost de la seva conselleria i amb càrrec
al pressupost del Ministeri d'Educació, i amb càrrec al
temps dels professors que, a més, fan classes als centres
escolars.
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Creim que aquestes són mesures per resoldre d'una vegada
per totes aquests problemes, i ens agradaria, i ho feim amb
aquesta intenció constructiva, que comptàs amb el suport de tots
els diputats d'aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
No cal que m'estengui sobre el paper de l'ensenyament en la
normalització lingüística de la llengua catalana, perquè se n'ha
parlat moltes vegades i ho diu la presentació de la proposició no
de llei que ens ocupa. Però és també aquest el punt de partida de
la meva intervenció.

Al nostres centres d'ensenyament l'aspecte que més costa
desenvolupar de la Logse és generalment el projecte lingüístic,
no hi ha referents ni estímuls que engresquin el professorat a
començar aquesta tasca, la política dels centres sol ser la de
retardar al màxim aquest projecte i deixar-lo fins a la part final
del procés d'implantació del nou sistema educatiu. Ja sé que cada
centre és un cas diferent i que es poden trobar exemples en totes
direccions, però em sembla que el desinterès de qui hauria de
liderar i impulsar la normalització lingüística, ha acabat afectant
els més entusiastes sovint pròxims als àmbits educatius. O
s'impulsa la redacció dels projectes lingüístics de centre o el més
sensible i emblemàtic dels fronts de batalla de la normalització
lingüística s'estancarà del tot; o es fixen nous i ambiciosos
objectius, centre a centre, o començarem a fer passes enrera. 

Pel que fa a l'àmbit universitari, cal exigir al professorat el
mateix coneixement del català que a la resta del sistema
educatiu, amb les peculiaritats i adaptacions que siguin
necessàries. En definitiva, estam davant d'una iniciativa modesta,
però que podria ajudar a millorar una mica més l'ensenyament
del català als nostres centres educatius.

És per això que el Grup Mixt li donarà suport. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. 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. Senyores diputades, senyors
diputats. Nosaltres tant en l'exposició de motius d'aquesta
proposició no de llei com també en l'exposició que ha fet el
proposant a la Cambra, hi estam ben d'acord. Coincidim
també amb l'anterior diputat que és una proposició senzilla,
com bé s'ha referit el Sr. Crespí, o modesta com ha dit el Sr.
Balanzat, anteriorment, i suposam que d'aquesta moderació
o senzillesa, serà normal i lògic que rebi el suport unànime
d'aquesta cambra, perquè la intenció és clara, és la de
procurar que la competència lingüística en acabar l'escola
sigui la que marca la Llei de normalització lingüística.

Coincidim amb ell també que l'Ordre Rotger, la
coneguda com Ordre Rotger, encara que té número i data,
però així va ser coneguda popularment, era una espècie de
liberalisme a la carta per fer el projecte lingüístic de cada
centre, i que el resultat ha estat propi d'aquest liberalisme i
que no s'ha avançat quant a coneixement o quant a
tractament de la llengua com a llengua vehicular de
l'ensenyament, la llengua catalana. En aquestes estam, per
açò tots els tres punts de la proposta que ens fan, tant el
d'establir criteris de compliment per fer els projectes
lingüístics que homogenitzin aquests projectes al conjunt
dels centres educatius, com també d'arbitrar recursos i
finançament als centres per poder dur a terme aquests
projectes, així com la referència a l'ensenyament a la
Universitat, mereixen la nostra aprovació i tendran el suport
d'aquest grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Nacionalista-
PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, el nostre grup donarà suport a la
proposició no de llei que vostè ha exposat en nom del Grup
Parlamentari Socialista. Li donam suport perquè la seva
proposta defensa fer normal l'ús de la llengua catalana entre
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes, i també exposa
tenir en compte els centres escolars o centres educatius com
a instruments imprescindibles per aconseguir aquests
objectius que vostè ha defensat.

Quines mesures concreten vostès a la seva proposta? En
primer lloc, en el punt 1, demanen que els centres
d'educació infantil, primària i secundària puguin realitzar el
projecte lingüístic inclòs en el projecte de centre que han
d'elaborar anualment tots els centres educatius. Ens pareix
una demana lògica, ja que entenem que és el professorat, el
centre, qui ha de determinar quines són les necessitats de
l'al•lumnat. A més a més, també trobam que és bàsic que els
projectes lingüístics es derivin d'un context dels projectes
educatius i curriculars que tot centre educatiu ha d'elaborar;
no es poden desvincular aquests instruments, el projecte
lingüístic, l'educatiu i els curriculars, del projecte de centre,
ja que hi ha una relació i una dependència i també una
concreció entre ells.
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Ara bé, Sr. Crespí, com vostès exposen en el punt 2 de la seva
proposició no de llei, cal que el professorat tengui instruments
per poder elaborar aquests projectes i aquests instruments no
només ha de ser la bona voluntat amb la predisposició del
professorat, sinó que cal realitzar una planificació d'activitats
formatives de diferents nivells i donar la possibilitat a tot el
professorat de participar activament tant en la seva formació com
en l'elaboració d'un instrument bàsic, per a la seva feina diària,
com són els projectes lingüístics.

Ja s'ha fet referència que des de la Conselleria d'Educació i
Cultura s'havien organitzat cursos de 20 i 50 hores anys
anteriors, dirigits a tot el professorat per orientar en l'elaboració
dels projectes lingüístics. Es realitzaven abans a través d'acords
amb el Ministeri d'Educació, com vostè, Sr. Crespí, ja sap,
emprant l'estructura organitzativa del centre de formació del
professorat, que depèn a hores d'ara, encara del Ministeri
d'Educació. El que em deman però, Sr. Crespí, és com es podran
organitzar aquestes activitats formatives sense comptar amb
l'estructura del CEPS, dels centres de professorat, ja que hem de
ser conscients que des d'aquests no poden realitzar el Pla
provincial de formació bàsica que tenen compromès per a aquest
curs, perquè des de Madrid, des del Ministeri d'Educació, han
desmantellat el CEPS i el professorat que hi treballava ja no hi
és.

El que no ens agradaria al nostre grup parlamentari, ni
podríem acceptar de cap de les maneres, és que aquestes
activitats formatives sobre l'elaboració dels projectes lingüístics
es realitzassin des de la Conselleria d'Educació només per cobrir
expedients i no acomplissin el seu objectiu, elaboració d'un
projecte lingüístic que sigui fruit d'un consens, del centre escolar,
del claustre del professorat i sigui emprat per aconseguir la
normalització lingüística dels ciutadans i ciutadanes i l'ús de la
llengua catalana, com a llengua vehicular d'expressió.

De totes formes, pareix ser que per al curs 96/97, per al curs
que ja ha començat, no estan programades activitats formatives
que incloguin els continguts del projecte lingüístic des de la
Conselleria de Cultura. Només un curs que es durà a terme des
del Departament de Normalització Lingüística de la Direcció
Provincial, i només dirigit a professorat que faci feina amb
centres concertats, no a centres públics.

Ara bé, és ver que és importantíssim que els centres
educatius elaborin aquests projectes lingüístics, però i
després, quan estan elaborats què passa? Quin procés
segueixen aquests documents, de vegades elaborats amb
il•lusió i tot pels professionals de l'educació? Segons l'Ordre
del 12 d'agost del 94, del Conseller de Cultura, sobre l'ús de
la llengua catalana, els projectes lingüístics de centre s'han
de realitzar i trametre a la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports i també a la Direcció Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència, abans del 30 d'octubre de cada any.
Però cal que ens demanem què passa als centres educatius
públics, privats i concertats que no presenten el projecte
lingüístic. Per ara no ha passat res, res de res. Qui realitza
l'avaluació d'aquests projectes lingüístics? En principi es fa
o s'hauria de fer des de l'ITE inspecció i la Conselleria
d'Educació conjuntament, no per separat. Però els centres
educatius no han rebut encara resposta detallada de
l'avaluació dels projectes lingüístics que han elaborat, ni hi
ha un seguiment conjunt fet des de la Direcció Provincial i
des de la Conselleria de Cultura.

La pregunta que també es fa des del claustre de
professorat, és sobre si els centres que han complert, entre
cometes, amb la disposició transitòria que obliga en un
termini a l'elaboració del projecte lingüístic durant el 95,
què han de fer ara en el 96, com vostè ha exposat? Quins
terminis tenen, quins criteris tenen, quines orientacions han
de seguir? Per ara no n'han rebuda ni una, ni des de la
Direcció Provincial ni des de la Conselleria de Cultura i
Educació, no donen resposta a les seves demandes.

També trobam oportú fer esment que no sabem quina
valoració es pot fer del grau de compliment de l'article 20
de normalització lingüística, si des dels centres educatius no
tenen tampoc el decret de mínims, que vostè ja ha esmentat,
per poder ser un instrument avaluador bàsic per al
professorat; i també, per elaborar, com vostè ha comentat,
un projecte lingüístic coherent amb la necessitat del centre.

Per acabar, també trobam lògica que ja sigui la
Universitat de les Illes Balears la que inclogui dins els seus
plans d'estudi la formació lingüística adequada per fer
l'ensenyament en llengua catalana, principalment per a
estudiants que es dedicaran a la docència, així com vostès
demanen al darrer apartat de la proposició no de llei, que
també votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. I per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Pilar Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Primer de tot hem de dir que l'Ordre núm. 19.449, de dia 5
d'octubre del 1995, a la qual fa referència la proposició no
de llei que ens ocupa va ser derogada per l'Ordre núm.
6.696, publicada en el BOCAIB núm. 43, de dia 6 d'abril del
1996. De totes maneres, les dues fan referència al Pla de
reciclatge i de formació lingüística i cultural, així com a les
titulacions que s'han de tenir per fer classes de i en llengua
catalana als centres docents no universitaris de les nostres
illes.
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D'acord amb el contingut de la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, hem de suposar que
fa referència a l'Ordre del Conseller de Cultura, de dia 12 d'agost
del 1994, ordre que, a les hores d'ara, té més de dos anys de
vigència, i ha complert un paper clau en el procés de
normalització lingüística, sobretot perquè ha obligat (...) el camí
de l'ús de la llengua a tots els centres, inclosos aquells que se'n
trobaven més allunyats.

El punt 1 de la proposició no de llei, en el primer paràgraf
vostès demanen que pugui realitzar-se un projecte lingüístic
inclòs dins el projecte del centre previst a la Llei orgànica 1/90,
de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu que
garanteixi la presència mínima necessària de les llengües oficials
de la Comunitat Autònoma. Amb això hem de dir que en aquests
moments s'està treballant l'elaboració d'una normativa més
adequada a la realitat d'avui que garantirà la necessària presència
de la llengua catalana per assegurar el compliment de l'article 20
de la Llei de normalització lingüística.

Per altra part, i respecte del segon paràgraf del primer punt de
la proposició, una vegada constituïda la subcomissió tècnica,
aprovada per la Comissió de Direcció del Conveni de
Col•laboració entre el MEC i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb la planificació educativa de dia 23 d'octubre passat,
treballaran temes vinculats a l'ús de l'ensenyament de la llengua
catalana, concretarà una sèrie de mesures encaminades a la
revisió i seguiment dels projectes lingüístics, i també analitzarà
les necessitats de formació que se'n derivin.

En relació al segon punt de la proposició no de llei que estam
debatent, relatiu a la formació que han de rebre els estudiants
universitaris per poder fer l'ensenyament en llengua catalana en
cas que s'hagin de dedicar a la docència, vos comunicam que els
actuals currículums dels estudis de mestres ja inclouen la
formació en llengua catalana amb total equivalència amb el
reciclatge del professorat, tal com especifica l'Ordre del
Conseller de Cultura, de dia 20 d'abril del 1995, i publicada en
el BOCAIB núm. 53, de dia 29.

I pel que fa a les llicenciatures, vostès ja saben que les
competències universitàries que han entrat en vigor el passat dia
1 de novembre, per tant, fa molt poc temps, el Govern estudiarà
el tema perquè el considera de gran transcendència i considera
que està totalment vinculat als plans de reciclatge que es
planifiquin per a aquests darrers anys.

Per aquests motius, perquè la major part de les seves
propostes ja estan fetes i perquè el nostre grup considera que el
Govern de la Comunitat Autònoma és qui ha de prendre les
mesures legislatives quan ho consideri oportú, no podem donar
suport a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar les gràcies
als grups que han manifestat el seu suport a aquesta
proposició no de llei del Grup Socialista, i a aquells que la
trobaven tèbia, ja ho veuen, a qualcú els crema. Però miri,
si jo m'he sorprès, desagradablement, quan he llegit aquest
informe de la Comunitat Europea, doncs avui hauré de dir
que m'he de trobar sorprès per la quantitat de coses que
estan fent. Ignoram les nostres misèries, però també
ignoram les nostres riqueses, segurament gràcies al Grup
Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, em sap greu que
estigui sorprès, però és que no li volia contestar, però la
sorpresa som jo. La sorpresa som jo, perquè vostè ha dit que
realment, o sigui, no havíem fet res, però el que jo li vull dir
és que vostè en 10 anys, Sr. Crespí, ha contribuït molt poc
per millorar dins les seves possibilitats aquesta situació;
perquè vostè, Sr. Crespí, quan va ser Director Provincial del
MEC, no va aconseguir que les places fossin catalogades
bilingües.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, no facem qüestions personals, que estam
en un debat d'una proposició no de llei.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Simplement em defensava, Sr. President, però gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, m'agradaria, el tros que ha estat una
al•lusió al meu passat històric.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Sra. Ferrer, la corregiré, les places d'educació
primària varen ser catalogades; aquelles que encara no ho havien
estat, perquè el reciclatge va començar moltíssim més tard, eren
les de secundària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

Passam a la darrera proposició no de llei.

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies per
aquesta ajuda.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4015/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a derogació del
Decret 132/1996, de 28 de juny, pel qual s'aprova el reglament
que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana per
a les proves selectives d'accés a la funció pública i a les places de
personal al servei de l'Administració de la CAIB.

Passam a la darrera proposició no de llei, que ha presentat el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a derogació del
Decret 132/96, de dia 28 de juny, pel qual s'aprovà el reglament
que regula l'exigència dels coneixements de llengua catalana per
a les proves selectives d'accés a la funció pública i a les places de
personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma.
Sr. Diputat, té vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
L'argumentació d'aquesta proposició no de llei està detallada,
creim que ben detallada a l'exposició de motius. En resum, es
demana, en primer lloc, la derogació del Decret 132/96, de 28 de
juny, pel qual s'aproven els nivells d'exigència de la llengua
catalana per poder a la funció pública de l'Administració
autonòmica. Immediatament després, l'aprovació d'un nou decret
que augmenti aquests nivells, perquè els establerts els
consideram ridículs.

En el Grup Nacionalista-PSM estam profundament
decebuts, si és que l'actuació del PP balear pot incrementar
encara el nivell de decepció, que és difícil, decebuts dic
respecte de les expectatives creades amb l'aprovació en
aquest parlament, just fa mig any, de la modificació de la
Llei de la funció pública. Una modificació que exigia
l'acreditació del coneixement de la llengua catalana com un
requisit per a l'accés a una plaça de l'Administració
autonòmica i una acreditació que, per tant, a la fi, deixava
de ser considerada com un simple mèrit. I estam decebuts,
en general, d'allò que en principi havia de suposar el gir
copernicà del PP envers la llengua catalana, segons
s'apuntava durant els temps de l'època Soler.

Algunes declaracions del Sr. Verger, algunes recepcions
del Sr. Matas ens tornen situar davant el PP-PP, el PP-AP,
el PP de tota la vida, i a aquest PP li han bastat dos mesos
des de l'aprovació de la llei per desvirtuar-la absolutament
amb el decret que la desplega; i, per això, en demanam avui
la seva derogació.

La nostra postura crec que és clara i vostès la coneixen,
es resumeix en una sola tesi: la llengua catalana és la
llengua pròpia de les Illes Balears, punt. Només que
s'assumeixi aquest postulat, tota la resta ens vendrà per
afegitó; se'n derivaran com si tenim la major d'un
sil•logisme on la major aquesta està ben clara, llengua
pròpia i oficial, amb totes les conseqüències que aquesta
declaració té a qualsevol país del món. El PP, en canvi, tot
i que fa servir molt l'expressió llengua pròpia, per no
ennuegar-se amb el nom de català, no en treu cap
conseqüència. No hi cap dubte que s'ha avançat, fins no fa
massa el català era dejectat i arraconat en les bones famílies,
ara està assumit a un cert status un cert reconeixement com
a llengua de cultura, fins i tot de relació, però mai equiparat
al mateix nivell d'una llengua de 300 millones.

Vet aquí el problema. El PP, com tots els partits d'àmbit
massatari, no vol equiparar el català al castellà, com a
llengües cooficials que són; mentre que nosaltres
consideram que dins la cooficialitat, que en aquests
moments no discutim, el fet que l'Estatut d'Autonomia
només reconegui una llengua pròpia, la catalana, hauria de
conferir a aquest una preeminència indiscutible. Tots sabem
que això està lluny de ser així. Semblava, amb la discussió
de la llei, que si tots coincidíem que el coneixement del
català havia de ser un requisit ineludible per accedir a la
funció pública, era perquè acceptàvem una sèrie de
premisses que el reglament que la desplega les negligeix
alegrement. En primer lloc que l'oficialitat del català a les
Illes Balears implica el dret d'ús que en tenen tots els
ciutadans i ciutadanes, i d'aquest dret d'ús se'n deriva
l'obligació de l'Administració d'adreçar-s'hi amb llengua que
ells, els ciutadans, triïn. I això per la pròpia herència de
l'Administració pública, servidora dels interessos generals
i dels ciutadans. Perquè l'Administració estigui en
disposició de complir aquesta funció els seus treballadors
han d'estar capacitats lingüísticament, han de ser competents
en les dues llengües oficials. És el funcionari qui s'ha
d'adaptar al ciutadà i no a l'inrevés, i per això els
treballadors públics estan lligats a l'Administració amb un
vincle anomenat de subjecció especial, que permet exigir-
los que per accedir a la funció pública hagin d'acreditar que
reuneixen els requisits imprescindibles per poder exercir
adequadament el seu treball. I no hi ha dubte que la
competència lingüística n'és un d'aquests de requisits.
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Per altra banda, totes les administracions públiques tenen
l'obligació de remoure els obstacles que dificultin l'exercici
efectiu dels drets dels ciutadans, Constitució espanyola i,
sobretot en aquest tema, un seguit d'articles de la Llei de
normalització lingüística. En aquesta línia, el dret d'ús de la
llengua que està garantit als ciutadans s'ha de poder exercir amb
tota normalitat, sense que se'ls puguin exigir traduccions ni
suposi cap mena de dilacions o inconvenients en els
procediments. Com deia just fa mig any en la defensa d'esmenes
a l'article 46, l'ús normal no pot exigir epopeies de militància
lingüística, fins i tot allò desitjable seria evitar qualsevol tensió.
I avui per avui és innegable que el ciutadà se sent incòmode si es
veu obligat a sofrir allò que s'ha vengut a anomenar bilingüisme
passiu.

Però més enllà de la llengua escollida pel ciutadà, qualsevol
manifestació de la llengua catalana produeix plens efectes
jurídics, sense necessitat de traducció, i ha de ser emprada
preceptivament per l'Administració. Si això és així per a les dues
llengües oficials, el català, insistim, encara hauria de tenir un
plus, perquè és l'única llengua pròpia de les Illes Balears; i la
llengua pròpia ha de ser naturalment la preferida per totes les
administracions públiques de les Illes Balears. El principi
d'eficàcia, que ha de regir en tot el quefer de l'Administració,
tanca el sistema argumental per exigir el coneixement adequat de
la llengua catalana.

Assumit això, doncs, el que cal esbrinar és quin és el nivell
adient, en base a un principi de proporcionalitat que ha de regir
en aquest tema com en totes les actuacions administratives. Per
a nosaltres, amb la lògica que ja he exposat, l'exigència de
coneixement de la llengua catalana no pot ser inferior de la
llengua castellana. El Decret 132/96 és un escarni d'aquesta tesi,
si m'apuren, en certa manera, és una befa a aquesta cambra i a
allò que se'ns havia venut amb la modificació de la Llei de la
funció pública. Això era tot el que podíem esperar, Sr. Soler?

No té ni cap ni peus que el màxim coneixement de la llengua
catalana, que requereix el reglament aprovat pel Govern, sigui el
nivell A. El nivell A, que és el nivell més baix de tots; un nivell
que tan sols acredita coneixements orals, sense requerir, sense
garantir, pràcticament, cap competència per escrit. Ni tan sols
usos orals propis de la gestió administrativa. Aquest és el nivell
que s'exigeix a tot el personal de l'Administració autonòmica per
a qualsevol funció i per a qualsevol plaça. Els he de reconèixer
que en els pitjors moments del nostre escepticisme no havíem
pronosticat que amb una llei aprovada arribassin fins aquí.
Havíem oblidat que vostès són especialistes en donar
compliment a aquell postulat de la llei de Murphi, segons la qual
tota situació extrema encara pot ser empitjorada.

Vostès creuen que un titulat superior, un diplomat o un
batxiller els hem de demanar uns coneixements, per
exemple de castellà, al nivell de comprensió oral? Vostès
(...), vostès i a qualsevol lloc del món; idò això serà el que
exigirem als administratius i auxiliars administratius de la
funció pública, que entenguin el català i, fins i tot, que
tenguin les primeres nocions de llengua escrita, això sí, de
caràcter informal, d'anar per casa. I aquests funcionaris
seran competents per fabricar tota la paperassa burocràtica
de l'Administració autonòmica? Seran, com a mínim,
eficients a l'hora de redactar, mecanografiar una carta
dictada? Aquesta mesura ens sembla ben expressiva de la
sensibilitat del PP envers la llengua d'aquest país, el seu
principal signe d'identitat.

Però consolem-nos, sembla que no tot serà negatiu.
D'aquí dos anys, d'aquí dos anys als titulats superiors i als
titulats mitjos, carreres universitàries, carreres diplomatures,
anys d'estudis, se'ls exigirà el nivell B. Hem de reconèixer
que hi ha carreres tècniques que tradicionalment no tenen
gaire estima per l'ortografia, en el cas dels metges diuen que
ni tan sols per la caligrafia; però seriosament creuen vostès
que el màxim màxim, al que es pot aspirar per part dels
titulats superiors és que tenguin coneixements elementals,
amb competència per escriure textos no gaire complicats,
com notes, cartes, breus, avisos, comandes, que és el que
garanteix el nivell B? Idò això el Govern encara ho troba
excessiu i ajorna una mesura tan extrema i revolucionària
per a l'any 98; i això que l'oferta pública de la Comunitat
Autònoma està congelada.

Per paga i això no ens sembla que estigui bé, el decret
pretén enganyar al lector desprevingut, perquè en el seu
article segon defineix les habilitats del certificat de
coneixements, tant de l'A com del B, amb un abast superior
al que realment tenen. Perquè tanmateix, digui el que digui
l'article, els certificats els haurà d'expedir la Junta
Avaluadora de Català, i aquesta ho farà d'acord amb la
resolució de la Direcció General de Cultura de l'any 91, que
és la que configura les proves i els criteris d'avaluació. Per
posar un exemple, sabem que el certificat B no garanteix la
producció dels textos i documents més usuals de
l'Administració, com diu el reglament de desplegament. El
que diu la resolució és que garanteix el domini elemental
per comunicar-se per escrit en situacions quotidianes, escrits
no gaire complicats, com queda ben clar en els objectius del
certificat B.
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El decret cau en un parany, més aviat, el cerca; com que la
modificació de la Llei de la funció pública no va voler entrar
només en l'accés i no en el proveïment, ha cercat uns grans grups
de treballadors, els A, B, C i D funcionaris i equivalents al
personal laboral, en comptes de fer distincions per a places
concretes. Amb aquest simplisme, el Govern ha igualat per baix
les exigències a tot el personal, exigint sempre molt per davall
del que les equivalències acadèmiques de coneixement del
castellà exigeixen. És evident per al nostre grup que els
funcionaris i personal laboral tenen unes funcions lingüístiques
dins l'Administració molt més complexes que les corresponents
a certificats que se'ls exigeix. En realitat és el nivell C el que
garanteix competència lingüística en qualsevol situació
comunicativa corrent, el nivell que més s'adequa al requeriment
de l'Administració autonòmica, tot i que hi pot haver llocs de
treball, especialment els dels grups funcionaris E i laborals
equivalents, on amb certificat B i, fins i tot, en alguns casos l'A,
que nosaltres podríem admetre en alguns casos, poden garantir
l'adequació. En tot cas, l'acreditació del nivell superior ha de ser
sempre un mèrit en qualsevol concurs.

El nostre grup tampoc no veu oportú, per anar resumint, crear
subgrups A1 ni A2, ni que l'IBAP suplanti les funcions que en
aquest moment ostenta la Junta Avaluadora. La proposició també
recupera una reivindicació lògica si es participa de les premisses
que obliguen a exigir el català per accedir a la funció pública. I
és que aquesta exigència no es pot circumscriure a l'accés, sinó
que s'ha de fer extensiva al proveïment, tant per nou ingrés com
per mobilitat.

Per últim, Sr. President, i acab, col•locar la llengua catalana
en el lloc que li correspon com a llengua pròpia del nostre país,
ha de ser un objectiu cabdal per a qualsevol govern. El respecte
que nosaltres mateixos donam a la nostra diferència marcarà el
respecte que els altres en tenguin, amb conseqüències, fins i tot,
sobre el finançament i el règim competencial. No hi ha dubte que
en tot procés de normalització lingüística l'actitud, la voluntat de
l'impulsor és cabdal en la implementació efectiva de les mesures
que es proposen i en l'abast del seu resultat. Desgraciadament
aquest decret, com en general el balanç en el compliment de la
Llei de normalització lingüística, és l'enèssima demostració que
el PP, més enllà de retòriques conjunturals i cícliques, ni creu en
la llengua catalana ni creu en aquest país com a nacionalitat
històrica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer
lloc dir que Unió Mallorquina donarà suport a la totalitat dels
punts d'aquesta proposició no de llei que el Grup Parlamentari
PSM ens presenta. Perquè la normalització de la nostra llengua
a tots els àmbits de la vida social és, per al nostre partit, una
necessitat ineludible que sempre hem defensat i hem fet valer,
tant a l'hora que hem mantengut responsabilitats en el Govern
com quan hem demanat, des d'aquests bancs de l'esquerra i des
d'aquesta tribuna, una actuació més ferma pel que fa a política
lingüística.

És evident que des de la promulgació de la Llei de
normalització lingüística del 1986 hi ha hagut alguns
avanços, però no tots aquells que els grups aquí presents
desitjaríem. Perquè crec recordar que fins ara, el 1996, les
poques actuacions que hi ha hagut en aquesta matèria de
normalització lingüística les podríem trobar i corresponen
a actuacions d'una època en què aquesta diputada era,
precisament, Consellera de Cultura, Educació i Esports i de
fet, el text que els proposants presenten, citen un decret, el
100/1990, de 29 de novembre, que regula l'ús de les
llengües oficials a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. És aquest un decret que, en
part, conserva encara avui la seva vigència que, entre
d'altres coses, estipula que l'Administració de la Comunitat
de les Illes Balears ha d'emprar, d'una manera general, la
llengua catalana en les seves relacions; i també estipula que
els funcionaris i personal al servei de l'Administració de la
Comunitat s'adreçaran als ciutadans, en les seves
comunicacions orals, normalment en català, però respectant
la tria que es faci per part de l'usuari. També diu que els
càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s'expressaran sempre en
català en els actes públics celebrats a les Illes Balears,
sempre que la intervenció sigui per cas del càrrec que
s'ocupa.

És evident, molt evident, ens consta a tots els membres
que estam avui aquí que aquest article, avui per avui, no
s'acompleix ni s'ha complert mai per part del Govern. I hem
d'esperar al 1996 perquè es plantejàs la necessitat de
reglamentar el coneixement del català, després, s'ha de tenir
en compte, que el Tribunal Constitucional hagi aclarit
alguns dubtes, entre cometes, que alguns partits estatalistes
i associacions afins varen voler plantejar en un moment
polític determinat. La Llei de reforma de l'article 45 de la
Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que tots estarem d'acord és molt positiva, i que
havia de constituir, al nostre entendre, la primera passa
d'una sèrie de mesures positives per tal d'assegurar la
presència del català a l'Administració autonòmica, ens ha
realment decebut i sorprès. No ha estat així.

Just un mes després de l'aprovació de la llei, hi ha un
canvi de govern que comporta un canvi de president o un
canvi de president que comporta un canvi de govern, i el
decret aprovat el juliol d'aquell mateix any resulta que ja no
és vàlid i que s'ha de modificar. Ja no és necessari
contemplar el respecte al principi de proporcionalitat, com
s'establia en aquest article 45 reformat.
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Per tot això Unió Mallorquina i el Grup Mixt donarem suport
a tots i cada un dels punts, tant al primer punt on es demana la
derogació del referit decret, com al segon, que introdueix una
major proporcionalitat en els requisits del coneixement del
català. Crec que és important reconèixer la importància d'aquesta
llei i d'aquesta normativa que es va fer després i que, si no
intentam entre tots, i és una responsabilitat bàsicament del
Govern, que hi hagi un ús normalitzat del català, ens trobarem
amb serioses dificultats perquè un element tan important com és
la llengua per a una comunitat, serà de qualque manera perduda
en el temps i estarem entre aquelles comunitats amb més
dificultats per conèixer la seva pròpia llengua. Creim que no pot
haver-hi cap grup, sigui del color polític que sigui, que tengui
entre els seus objectius o intencions aquesta, la de perdre la
nostra identitat, i un dels fets més representatius de la identitat
d'un poble és, sens dubte, la llengua. Volem pensar que no hi ha
aquesta voluntat i que, per tant, es posarà remei a aquesta
normativa que era positiva i que s'ha volgut modificar. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
La modificació de l'article 45 de la Llei de funció pública va ser
una de les poques herències que ens va deixar l'època del
President Soler, la curta època del President Soler, regionalista
elogiat recentment aquest estiu a Prada, amb una certa
mitificació del cas. Va ser un molt tímid avanç en el camí de la
normalització lingüística, la modificació representava que el
coneixement de la llengua catalana deixava de ser un mèrit per
passar a ser un requisit per poder treballar a l'Administració
autonòmica. Aquest coneixement, naturalment, havia de ser més
o manco elevat segons el lloc de treball que s'ocupava. La
modificació deixava pendent dues qüestions; una qüestió, que
aquesta fos d'obligat compliment, també a l'Administració local
i als consells insulars i que el coneixement exigit fos oral o
escrit, al gust de reglamentador. Les dues qüestions ens situen,
com altres tantes vegades, davant dues realitats com a temples
quan parlam del que feim aquí.

La primera és la naturalesa de la nostra autonomia, si allò que
legisla el Parlament no és d'aplicació als consells insulars o als
ajuntaments; i la segona és la de la força d'aquells que
posteriorment a l'aprovació de la llei n'escriuen la lletra petita. I
així ha passat en aquest cas, els reglamentadors han fet un gol, ho
vull creure així, han fet el llit, ho vull creure així, al President
Jaume Matas i al Conseller Joan Flaquer, és una suposició de
bona voluntat que tenc. Amb la reglamentació aprovada via
decret es recula tot el que s'havia pogut avançar anteriorment.

Això ja va motivar la crítica sincera d'Aina Moll, que és
una persona, tothom estarem d'acord que és una persona
prudent i molt moderada en matèria de política de
normalització lingüística i que no ha passat per la vergonya
del decret de desnormalització lingüística, que ha estat
aquell que reglamenta la modificació de l'article 45. N'Aina
Moll jutja el decret amb molta franquesa quan diu,
públicament: estableix un nivell d'exigència de català
vergonyós, que no pot funcionar ni amb rodes. No estam
rallant de cap ultranacionalista, rallam d'Aina Moll. El
Conseller Flaquer va reaccionar ràpidament davant el munt
de crítiques que li van arribar aquells dies de per tots els
costats i va manifestar a la premsa, dia 7 de setembre, que
consultaria el Grup Parlamentari Popular i després retocaria
el decret que reglamenta el coneixement de català per
accedir a la funció pública, que ho consultaria i que
retocaria. Dies més tard, a la ràdio ho vaig sentir jo,
s'informava que el Conseller Flaquer esperaria el resultat del
congrés regional del Partit Popular per prendre aquesta
decisió. El congrés ha passat, s'ha realitzat i la decisió està
presa, no es tocarà res. Ja sabem el resultat del que esperava
el Conseller Joan Flaquer, no tocar res, perquè no és prudent
tocar res, no sigui que encenguem un altre fester que ningú
vol dins el Partit Popular.

I açò ens torna a les declaracions d'Aina Moll,
assenyades, prudents, mesurades, quan diu: ja no hi ha
excusa perquè cap partit, sigui del color que sigui, digui que
no li interessa la llengua, la normalització lingüística o faci
passes enrera. Es referia a aquest decret.

Per analitzar el contingut d'aquest reglament ens hauríem
de basar en una afirmació estatutària, aquella que diu que la
nostra llengua és la pròpia de la Comunitat Autònoma,
juntament amb la castellana, totes dues són igualment
oficials. Però, en realitat, són iguals ens hem de demanar tot
d'una després que diem açò, perquè si per entrar a fer feina
a l'Administració, sigui quina sigui, s'exigeix el
coneixement oral i escrit del castellà, no es té la mateixa
exigència amb el català, no es té la mateixa exigència, no
són idiomes oficials un i altre; no es defensa el bilingüisme
des de la dreta? Si es defensa el bilingüisme se'l defensi
com Déu mana, però no amb aquestes diferències.

En el reglament s'ha adequat, pos un interrogant, el
nivell de coneixement que s'exigeix segons el lloc de feina,
açò és correcte. Així, per a l'ingrés als cossos i escales
funcionarials A i B i dels nivells laborals que equivalen a
aquests nivells A i B, pels quals es requereix una titulació
acadèmica, només es demana un coneixement elemental del
català. Un requisit que és clarament inferior al que es
necessita per exercir correctament les seves funcions en
ambdues llengües oficials. La mateixa desproporció entre
els coneixements lingüístics requerits i la necessitat
d'aquests en els respectius llocs de feina es dóna a tota
l'escala que contempla aquest reglament. És en aquest sentit,
aquest reglament, un insult a la intel•ligència.
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Un altre aspecte no manco important del reglament que
desplega la modificació de l'article 45 de la Llei de funció
pública, ja modificat, és l'acreditació dels coneixements que una
persona té de la llengua catalana per accedir. Per acreditar-los
diu que serà suficient presentant un certificat de l'Institut Balear
de l'Administració Pública i que reconeixi el nivell que tenen. Ja
hem dit diverses vegades a compareixences allò que passa amb
l'Institut Balear d'Administració Pública i les proves acreditatives
del coneixement del català, que s'obliga assistència per a després
passar les proves i que es donen les acreditacions sense
assistència i tot açò, no fa falta recordar-ho perquè ja ho hem dit
diverses vegades i és públic que passa d'aquesta manera.

No realitzaran, segons el reglament, cap tipus de proves per
assegurar que les persones tenen aquest coneixement. Posem un
exemple il•lustratiu, o dos, un esportiu i un més seriós: aquest
estiu, quan el Barça es gastava els calers, es va anunciar que
fitxarien En Ronaldo i N'Amunique, tots dos jugadors acreditats
com a bons jugadors de futbol, acreditats, però no els varen fitxar
amb l'acreditació que tenien, veient un video o seguir-los en el
partit, abans de ser fitxats van haver de passar unes proves
mèdiques; En Ronaldo va passar, N'Amunique no va passar i no
el van fitxar. Però aquí, al reglament, es diu que bastarà amb una
acreditació sense proves. Quan un llicenciat vol entrar a fer feina
fixa als instituts acreditarà els seus coneixements, però haurà de
passar unes proves d'oposició per poder passar a fer feina fixa als
llocs de feina que s'han de cobrir. Per què no aquí? Per què aquí
basta només amb un paper, amb un certificat que acrediti els
coneixements?

Amb açò diem un altre dels problemes. Sense dubte que el
grau de coneixement de l'idioma ha de dependre de diversos
factors, d'una banda, del destí, de la destinació, i d'altra, del tipus
de prova selectiva. En el supòsit de places genèriques, l'exigència
de coneixement la motiven les tasques pròpies a realitzar, és a
dir, el grau de relació amb el públic o de la pràctica
administrativa interna. En el primer cas, l'exigència de
coneixement lingüístic hauria de ser activa i oral, mentre que al
segon haurien de prevaler proves de comprensió i de redacció
escrites, o sigui, saber llegir i escriure i saber parlar i comprendre
en català, interpretar en català. Per avaluar-lo s'haurien de
realitzar les proves pertinents i puntuables, i s'ha d'entendre que
segons les places laborals a cobrir, les proves aquestes, nosaltres
ho entenem així, no podrien ser exercicis eliminatoris, però sí
que haurien de comptar amb un pes específic dins la puntuació
global del concurs oposició. Així ho creim i crec que també és
una postura certament moderada.

La normalització lingüística és un procés i com tot procés té
elements subjectius que intervenen i influeixen, aquests elements
es corresponen amb els promotors de la iniciativa, els impulsors
i els mantenidors del procés i els seus destinataris finals. El qui
per llei disposa de la capacitat d'iniciativa és el Parlament, en
aquest nosaltres ho vam fer, que expressa la voluntat de la
comunitat que representa. Els impulsors i mantenidors d'aquest
procés són aquells que han de portar a terme els manaments
legislatius, açò és l'executiu i les administracions en conjunt,
radicades a la Comunitat Autònoma. I els destinataris han de ser
tots els poders públics i els ciutadans, els poders públics perquè
han de ser capaços d'atendre en qualsevol llengua oficial dels
ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes, i aquests, els ciutadans,
perquè els impulsos normalitzadors pretenen que totes les
llengües territorials s'utilitzin amb plena normalitat, en tots els
àmbits i trenquin actituds de diglòssia. El procés és la resposta a
la constatació de l'existència d'un desequilibri temporal i
conjuntural, amb la voluntat de superar-lo, açò hauria de ser un
procés de normalització lingüística, voluntat de superar aquest
desequilibri.

I aquesta és la voluntat que el Govern balear, a l'hora de
reglamentar, d'escriure la lletra petita a la modificació de
l'article 45 de la Llei de funció pública...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

..., açò és la voluntat que el Govern balear -i acab, Sr.
President- ha demostrat no tenir gens ni mica.

Nosaltres, perquè no ho havia dit, donarem suport a la
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L'agror làctica que s'implanta en
aquesta cambra quan surten temes de normalització
lingüística és realment sorprenent i fa arribar a situacions
que és difícil comprendre. I és difícil comprendre que quan
surten temes de normalització lingüística i de coneixement
de la nostra llengua, la companyonia de grup parlamentari
no sigui obstacle per passar informacions falses al qui ha
d'intervenir aquí aprofitant-se de la seva bona fe. Tocam un
tema complicat pel que es veu, tocam un tema complicat,
però, miri, jo crec que al Sr. Matas ningú li fa el llit, bé,
algú li deu fer, però no del Govern ni dels seus administrats,
ni crec que al Sr. Berastain ningú tampoc no li faci el llit
entre els seus funcionaris, no ho crec a això. Aquí no hi ha,
dins aquest grup que seu a la meva dreta, no hi ha realment
qui defensi, per molt que digui, la normalització lingüística
en aquesta comunitat. I jo crec, senyores i senyors diputats,
que seuen en front i a la meva esquerra, que ens hauríem de
dedicar a coses que poguessin dur més profit que pegar cops
a una pedra que tanmateix no mourem. No mourem
consciències, estam allà on estàvem i seguirem per molt
temps allà mateix.

I si ara, gràcies a aquesta actuació meravellosa d'aquest
Govern que no sabem què fa, però que ho fa, som la pitjor
llengua no espanyola, no castellana, de l'Estat espanyol, si
som la darrera des de tots els punts de vista, jo crec que si
seguim així, aquest Govern podrà passar a la història quan
ens trobem a l'altura del bereber, de l'eslavo-macedoni o fins
i tot el còrnic, que és una llengua que no sé on es parla.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No es
tracta avui d'entrar en la justificació punt per punt del Decret
132/96 i del seu reglament, idees que ja vénen exposades a
l'exposició de motius del mateix. No es tracta avui tampoc
d'intentar convèncer-nos sobre l'adequació del contingut a la
realitat social de la nostra comunitat. El Govern, amb el suport
del nostre grup i amb la mateixa exposició de motius, ja diu que
s'haurà d'acreditar inexcusablement el coneixement del català en
l'expressió oral i/o escrita. I també diu que aquest coneixement
únicament es podrà exigir amb respecte ple al principi de
proporcionalitat relacionat amb les places o funcions de què es
tracti.

En el decret, i el nostre grup creu que amb bon criteri, es
concreta que la relació del coneixement lingüístic exigit a les
places, s'ha d'instrumentar de forma genèrica i, conseqüentment,
s'haurà de determinar en raó de l'adequació a l'activitat que es
tracti dins l'organització administrativa.

Pel que s'ha sentit aquí, el pes de les argumentacions es basa
que hi ha un desajustament entre les funcions i els requisits
lingüístics a desenvolupar. Evidentment es tracta d'una opinió
subjectiva i en cap cas es pot dir que s'hagi actuat d'una forma
inconscient o irresponsable, com volen fer veure els altres grups.
El decret fixa uns barems i uns requisits que poden o no ser del
seu gust, però que jo, com a portaveu del nostre, he de dir que
creim que són justs i adequats a la nostra realitat. Per tant no
podem donar suport a la seva proposta, es tracta, merament,
d'una disparitat de criteri ben definida. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda, té vostè la paraula,
torn de rèplica.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofitarem, com a mínim tenim el
Conseller de Cultura, ja que el Sr. Berastain no ha tengut ocasió
de poder venir i no segueix en aquest debat sobre el decret de la
funció pública. Gràcies, en primer lloc, a tots els grups que ens
donen suport a aquesta modificació. Al Sr. Portella una precisió,
coincidim amb el Sr. Crespí, que no hi ha cap gol, sinó una
veritable involució, ben volguda, ben pensada i ben dissenyada,
si no, no hi ha sentit, si no, realment el que ens va prendre el pel
durant poc temps, però ens va prendre el pel ben a fons va ser el
Sr. Soler.

Matas diu que no aniria mai a una manifestació per
l'autogovern i rep un lobby gonellista com una de les
primeres coses, com una prioritat del seu Govern. I, a més,
un altre tema que tampoc no pensi que sigui absolutament
ingenu, l'acreditació per part de l'IBAP, en comptes de la
Junta Avaluadora de Català, no és un detall.

Bé, diu el senyor del representant del Partit Popular que
no es tracta de xerrar del decret, nosaltres demanam la
derogació del decret, jo crec que sí que es tracta de discutir
aquest decret, si no, no sé de què es tracta. Deia a la llei,
oral i/o escrita; efectivament, nosaltres ja ens oposàrem a
aquesta redacció, però és que ha quedat oral. És realment
res de o escrita era gairebé per entretenir el personal, perquè
el que es demana són coneixements orals. Diu vostè
proporcionalitat a l'activitat, opinió subjectiva, demanar
coneixements orals a un titulat superior, a un titulat mitjà,
a un administratiu que és el responsable bàsic de generar
paperassa burocràtica, als auxiliars administratius, dir que
conèixer oralment i deixar notes, he sortit a berenar, això
vostè considera que és una opinió subjectiva, considerar que
és absolutament insuficient, jo pens, senzillament, que el
que és, objectivament, és una befa que vostè s'atreveixi a
dir-ho. Com a mínim defensin obertament allò que pensen
i no ens embullin amb excuses de mal pagador.

Diu que aquesta és la realitat o que s'adapta a la realitat
que hi ha en aquest país, i per ventura és ver,
desgraciadament. Nosaltres no ens acabam de creure les
enquestes tremendes de què parlava el Sr. Crespí, però és
que aquesta realitat no canviarà si vostès governen molt de
temps, o canviarà, malgrat vostès governin. Perquè,
francament, demanar, si vostè se'n va a qualsevol país del
món i li demanen que entrarà un treballador a llocs de
responsabilitat important, a llocs on es generarà molt d'ús
amb l'administrat, i els diu que aquest senyor o aquesta
senyora només sabrà entendre i posar quatre notetes en
català, en la llengua pròpia d'aquella Administració, això és
inversemblant, és inversemblant a Burgos, ho és a Granada
i ho és a Alemanya i ho és a França i ho és a qualsevol lloc
del món. Això no té ni cap ni peus.
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L'únic que els podríem dir, efectivament, els podríem que no
sé perquè els demanen que xerri castellà a Burgos, perquè
podrien xerrar en anglès tots. Clar, jo sé anglès, és una llengua
internacional, podríem xerrar esperanto, i aquí hi ha un argument
addicional, la llengua de tot l'Estat espanyol és el castellà, tots
som espanyols, nuestras islas son trozos de España echados al
mar; son vanguardia de España hacia oriente, son naves que surcan
un mar imperial, un himne de dretes que els regalam,
efectivament, un himne bastant interessant, aquest sí. Nosaltres
evidentment no estam en aquesta situació, els himnes de
Montision confiam que hagin passat a millor vida i en aquest
moment el que nosaltres pretenem és que es tracti la llengua
catalana, com a mínim, com a la llengua castellana, i no és,
evidentment, suficient. La llengua catalana és l'única llengua
pròpia d'aquest país, és cooficial amb una altra, però és l'única
llengua pròpia. Facin el favor de tractar-la com a tal si volen que
ens considerin realment comunitat històrica i se'ns tracti a nivell
financer, a nivell competencial, se'ns tracti com el que som, una
comunitat diferent, amb una història i amb una llengua diferents.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Veig que el Sr. Alorda se sap bé la lletra de
l'himne al qual ha fet esment. Vostè parla d'involució i jo li
demanaria si s'ha llegit els diaris de sessions de la presa de
possessió del Sr. Matas, hi ha un grapat d'actuacions en matèria
lingüística; vostè s'ha llegit el Diari de Sessions de la
compareixença del Conseller d'Educació i Cultura? Vostè s'ha
llegit les diferents actuacions que va esmentar? Sembla que no.
Torn a insistir que es tracta d'una qüestió de criteri quant a
establir aquests barems. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
es volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

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