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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Moció RGE núm. 5725/96, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 4640/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política d'acció social.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a mocions.
Veurem la presentada pel Grup Parlamentari Socialista RGE
núm. 5725/96, relativa a política d'acció social, que deriva de la
Interpel•lació RGE 4640/96. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el seu portaveu, el Sr. Damià Pons.

Sí, Sr. Diputat, deman als serveis de gravació i de publicació
que facin constar íntegrament el contingut d'aquesta moció en el
Diari de Sessions.

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar el Govern de la Comunitat Autònoma a transferir
integralment als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera les competències relatives a "Assistència
social i Serveis Socials. Promoció Social de la infantesa, la dona,
la família, la tercera edat, els disminuïts físics, psíquics i sensorials.
Entitats benèfiques i assistencials", d'acord amb el que preveu
l'article 39.7 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Les transferències als consells insulars de les matèries
relacionades a l'esmentat article 39.7 es faran de forma
progressiva. Comptaran amb la dotació econòmica adient per
garantir tant la continuïtat i millora dels serveis com les futures
inversions i es tendrà un especial esment d'establir les previsions
adients que permetin corregir, a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, els dèficits històrics en matèria de serveis socials.

2. Interessar del Govern de la Comunitat Autònoma que cessi en
la seva política d'actuacions sense coordinació amb els consells
insulars que du a terme en les matèries de "serveis socials i
assistència social", que foren atribuïdes als consells insulars per
Llei 12/1993, de 20 de desembre. Aquestes matèries han de ser
exercides amb caràcter exclusiu pels consells insulars i les
actuacions del Govern de la Comunitat Autònoma destinades a
reforçar-ne i millorar-ne la gestió dels consells insulars, es faran a
través d'aquests mitjançant els corresponents acords
interinstitucionals, però mai amb actuacions paral•leles al marge
de les institucions de govern de cada illa.

3. Sol•licitar del Govern de la Comunitat Autònoma que
presenti, abans del 31 de desembre del 1997, una proposta de
transferència de les competències en matèria de disminuïts als
consells insulars.

4. En relació a la transferència de les funcions i serveis de
les matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis
Socials (Inserso) que, d'acord amb el Reial Decret 2153/1996,
de 27 de setembre, seran traspassats, amb caràcter efectiu des
del dia 1 de gener del 1997, a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears acorda:

a) Es constituirà, al si de la Comissió d'Assumptes Socials,
una ponència destinada a l'elaboració d'un informe relatiu a
la possibilitat de transferir als consells insulars les matèries
abans encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials
(Inserso). Aquest informe, acompanyat d'una proposta de
transferència als consells insulars de les matèries esmentades,
haurà d'estar finalitzat el 30 de juny del 1997.

b) D'acord amb l'informe-proposta de la ponència del
Parlament, el Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà i
presentarà abans del 31 de desembre del 1997, una proposta
de transferència als consells insulars de les funcions i serveis
de l'Inserso.

Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. La
política social és un dels elements fonamentals dels estats
moderns. Una societat europea, i les Illes Balears em pens
que ho són, a punt d'entrar en el segle XXI no pot ser, i que
quedi ben clar, sobretot al Sr. President, una societat
europea de finals del segle XX no pot ser simplement una
empresa.

Les Illes Balears són la primera comunitat autònoma
d'Espanya quant a nivell de riquesa. Molt bé. Tots hi estam
d'enhorabona. Però vol dir això que els ciutadans de les Illes
Balears gaudeixen dels millors serveis socials, de la millor
política social en aquest cas, de tot l'Estat espanyol? Dins
aquesta cambra, Govern inclòs, no crec que hi hagi ningú,
i perdonin l'expressió, que sigui tan beneit o estigui tan
desinformat per sostenir una informació d'aquest calibre, en
som els més rics però no som, ni de molt, els que tenim més
sensibilitat social.

Darrerament el Partit Popular ha llançat una altra
afirmació, que al costat de ser la comunitat autònoma més
rica, hi patim de les pitjors infraestructures de tot l'Estat
espanyol. Jo no diria tant, però, naturalment, és una
afirmació interessada que serveix per dir que durant l'època
socialista no s'hi han fet infraestructures, veurem les que
fan..., però  a moro muerto, gran lanzada, com que no hi ha
govern socialista, li donam llança i no es mou perquè ja no
hi és.
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Però i el dèficit històric en matèria de política social de les
Illes Balears, és culpa d'aquest govern socialista ja desaparegut
o des de l'any 1983 hi va haver una deixadesa, un silenci, un
abandonament en matèria de política social que ens ha dut a la
misèria que avui patim? En política social, què hi varen fer els
successius governs conservadors del Sr. Cañellas primerament,
de l'efímer president Soler després i de l'actual president Sr.
Matas? Què hi feia el Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas ahir, què
hi fa i que farà el Molt Hble. Sr. Jaume Matas i Palou avui?
Varen fer política social de veritat?, política social, i què és
això?, existeix?

La política social va ser el motiu de presentació d'aquesta
interpel•lació per part del Grup Parlamentari Socialista, la vàrem
debatre el passat dia 5 de novembre i, si m'ho permeten, vaig ser,
si així ho volen, més historiador que polític; em vaig donar el
gust de repassar el Diari de Sessions del Parlament de les Illes
Balears; he de reconèixer que som una mica dolentet, vaig cercar
una cosa que sabia que no hi era i em vaig donar el gust de no
trobar-la; vaig repassar des del 83 fins avui, vaig fer una certa
escarada política, i hi vaig descobrir una política social sòlida,
coherent, ferma, sostenguda etc., etc.? Rotundament no.

A veure, el Sr. Cañellas, com vaig recordar, no va dir ni una
sola paraula, ni una sola paraula de política social en el seu
discurs d'invstidura del 83, es va estrenar malament. Diuen que
l'Àfrica ha començat malament i la nostra comunitat autònoma
va ser en aquest cas com els africans, va començar malament i,
naturalment, ha continuat malament i duu camí, si no hi posam
remei el 99, d'acabar bastant malament.

El Sr. Cañellas, com vaig recordar, no va dir tampoc ni piu de
política social en el seus discursos sobre l'estat de la Comunitat
del 85, del 86, del 87. Aquestes oblits, eren casuals? No, era un
oblit altament significatiu, era un oblit intencionadíssim. Com es
pot ser al mateix temps el portaveu de la dreta més dura al servei
dels especuladors..., no l'hi hem dut nosaltres, al Tribunal
Superior de Justícia, no, això de túnels i altres herbes, qüestions
de butxaca, evidentment, ha estat fruit d'aquesta política que es
va inaugurar el 83; mentre es defensava la política dels
especuladors i de la butxaca pròpia, evidentment no es podia fer,
siguem sensats, una política social de veritat. Una política social
implica que qui governa no només ha de pensar en el seu
benestar, en el dels seus amic i en el del nucli que li dóna suport
sociològic, ha de saber que hi ha desigualtats socials profundes,
que hi ha gent que ho passa molt malament, que té problemes de
treball, d'habitatge, de marginació, de toxicomanies, etc. i ha
d'agafar recursos públics i ha de crear un sistema per atendre
aquesta necessitat, i evidentment un especulador enrevoltat
d'especuladors no és la persona més adient per impulsar política
social. Política social, i això què és?

I al bell mig d'aquest desert de silenci en matèria de política
social, la Llei d'acció social de 1987, a mi em fa l'efcte, en
repassar una mica la història, d'una construcció fantasmagòrica.

En quasi deu anys no ha tengut cap desenvolupament
reglamentari seriós, si és que n'ha tengut cap, i esper,  Sra.
Estaràs, que no ens torni a dir avui, si és que surt, com va
dir dia 5 de novembre que "la Llei d'acció social ha estat
desenvolupada i ho ha estat normativament". Miri, no vull
ser dolent, només ho som un poquet, però un poquet sí,
agafi la secció 11 del pressupost de la Comunitat Autònoma
per a 1997, pàgina 124, la seva Conselleria de Presidència,
sota l'enunciat objectius i resultats prevists hi trobarà
"Reglamentar la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social",
que no estava reglamentada, o no llegim ni els nostres
propis pressuposts? No està reglamentada, no es molesti, jo
li don la resposta. Per què no es va reglamentar la llei?
Perquè no hi ha hagut política d'acció social en cap sentit.

Però derivat d'una interpel•lació de política social, es
podria fer una moció amplíssima el debat de la qual duraria
moltíssimes hores.

El Grup Parlamentari Socialista, en aquest cas jo, com a
portaveu en matèria de temes socials, he volgut plantejar
una moció quasi quasi infantil, d'EGB, una moció senzilla,
clara i precisa que defineixi, i sobre la qual demanam que el
Parlament es pronunciï, un tema que crec fonamental, un
tema que ha estat profundament vulnerat i sistemàticament
ignorat, que és que han de ser, i voldria que quedàs clar en
les votacions d'avui sobre aquesta moció, els consells
insulars els responsables de la política d'acció social. Hem
d'eximir el Govern balear de qualsevol responsabilitat en
matèria d'acció social? De cap manera, de cap manera. El
títol 3 de la Llei d'acció social relaciona quines seran les
competències del Govern balear (article 1), dels consells
insulars (article 15) i dels ajuntaments (article 16). Però
totes aquestes disposicions, s'han fet realitat?, són de
veritat? Clarament, no.

El Sr. Gabriel Oliver i Capó afirmava el 5 d'octubre de
1986, n'han passat deu anys bons, que "amb la Llei d'acció
social", deia en aquesta cambra, "posarem el fonament bàsic
per assolir el ben necessari edifici de l'acció social a la
nostra comunitat autònoma". Certament. Per unanimitat, hi
posarem el fonament, tothom hi va votar a favor, unanimitat
a la Llei d'acció social de 1987. Però en deu anys, una
vegada posats els fonaments, no hem fet ni una sola paret
mestra ni mitgera, res de res de res, no hi ha cap paret, no
han posat ni una sola peça d'aquest edifici, els fonaments de
1987 continuen arran de terra, i els consells insulars, i aquí
va la moció, esperen encara, deu anys després de l'aprovació
de la Llei d'acció social, les competències en matèria de
política social, les transferències als consells insulars han
estat poques i molt mal dotades; el temor per part del
Govern balear o el terror a cedir competències i recursos, i
vull dir que cedir competències significa cedir poder i cedir
recursos als consells insulars, han donat lloc a propostes
aberrants o pintoresques, per exemple, i crec que és molt
significatiu, el Sr. Gabriel Cañellas, en el seu discurs
d'investidura, en el tercer discurs d'investidura, de 27 de
juny de 1991, manifestava: "Som partidaris que el Consell
Insular de Mallorca assumeixi ls actuacions en matèria
d'acció social", i el Consell Insular de Menorca?, i el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera? És una proposta de
tot un president que demanava la confiança d'aquesta
cambra inclosos, evidentment, diputats menorquins,
eivissencs i de Formentera, en va aconseguir la confiança,
però d'aquelles pluges aquests fangs.



2184 DIARI DE SESSIONS / Núm. 57 / 19 de novembre del 1996

Què proposa la moció del Grup Parlamentari Socialista?
Proposam que el Parlament es pronunciï d'una manera clara
sobre la política de transferències en matèria d'acció social als
consells insulars. Vull recordar que l'Estatut de 1983, una llei
orgànica, és fruit d'un pacte polític molt clar, i recordin-ho
sobretot els diputats de les illes menors i sobretot els diputats de
les illes menors del Grup Parlamentari Popular. A la batalla de
l'Estatut, un dels elements més difícils va ser que els consells no
havien de ser pura administració local, d'acord, havien de tenir
amplies competències, d'acord, i aquestes competències
inclouen, com un dels elements fonamentals, les matèries d'acció
social, que és el 39, apartat 7, que és el punt primer de la moció.
Segona, que les competències en matèria d'acció social que
havien de passar als consells no eren les competències que
tengués ja en aquell moment o en el moment de constituir-se la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 83, sinó que deia
clarament que les competències havien de passar als consells
insulars a mesura que la Comunitat Autònoma, el Govern de les
Illes Balears, les assumís, i aquí tenim el tema de l'Inserso, no
vol dir és que el tema de l'Inserso és una cosa que ens arriba, no
estava prevista a l'Estatut, estava previst a l'Estatut que quan
arribassin noves competències, aqueixes competències també
relacionades amb l'article 39, anirien, evidentment, als consells
insulars.

I jo crec, senyores i senyors diputats, que aprovar aquesta
moció amb tots els punts, inclòs també el punt tercer, que és una
de les competències que pareix que es reserva el Govern, no
sabem pre què, que és el tema dels minusvàlids, significaria
deixar clar que estam disposats a realitzar tot el que preveu
l'Estatut, tot el que preveu la Llei d'acció social i tot allò que va
formar part del pacte en relació amb l'Estatut que es va aprovar
l'any 1983, on una de les matèries fonamentals que tendrien els
consells insulars seria el tema de l'acció social. Jo crec, i tenguin-
ho clar, sobretot senyors del Grup Parlamentari Popular, que
votar en contra d'aquesta moció significaria que el Parlament,
cosa absolutament aberrant, va en contra de les mateixes
disposicions de l'Estatut, primerament, i en contra de les
disposicions de la Llei d'acció social de 1987. Jo, en aquest
parlament, hi he vist moltes coses, però un parlament que va en
contra...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, hauria d'acabar, s'excediex ja molt en el temps, per
tant, li don trenta segons per acabar, si no, li hauré de retirar la
paraula, s'ha excedit ja quasi en quatre minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, sé cert que si no m'hagués interromput, ja
hauria acabat, però esperaré a fer els trenta segons.

Jo crec i deman que hi hagi un respecte clar al pacte
polític que va dur a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia per
a les Illes Balears l'any 1983. Deman una unanimitat per a
una cosa absolutament raonable, que són tots els punts
d'aquesta moció, i seria un mal dia, i faria història, però en
sentit negatiu, que avui el Parlament anàs en contra de la llei
orgànica que va permetre la seva creació, la creació
d'aquesta cambra, i anàs en contra d'una llei que l'any 1987
va entrar en vigor, la Llei d'acció social. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels altres
grups? En primer lloc, té la paraula el representant del Grup
Mixt; el Sr. Balanzat té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Els
Verds hem defensat en aquest parlament totes aquelles
actuacions que suposen avançar en el camí de la
descentralització. Nosaltres mateixos hem proposat a la
consideració d'aquesta cambra alguna iniciativa en aquest
sentit, per això no podem deixar de rebre favorablement la
moció que ara presenta el Grup Socialista.

Els Verds pensam que el fet que la nostra comunitat
autònoma tengui un caràcter pluriinsular ha de tenir
traduccions polítiques concretes. La realitat de les diferents
illes és diferent i en molts d'aspectes ha de ser gestionada de
forma autònoma. Això, que constitueix un principi de
caràcter bastant general és cert sobretot en qüestions com la
de la política social. En aquest camp, la proximitat de la
ciutadania ha de servir per millorar el coneixement dels
problemes i, en conseqüència, les actuacions que s'han de
dur a terme. També és cert, però, que les actuacions que es
facin en política social estan lligades a moltes altres
polítiques, per exemple la de promoció social de la dona,
expressió extreta del nostre Estatut i esmentada com una de
les matèries a transferir. és evident que aquesta no és només
una qüestió del que estrictament s'entén per política social,
sinó que afecta la política laboral, la cultura i d'altres.
Consideracions semblants es poden fer respecte d'altres
qüestions. Tot això fa imprescindible una coordinació
interinstitucional.
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Hi afegirem finalment que aquest traspàs de competències no
suposa que el Govern quedi lliure d'algunes de les
responsabilitats que li atorga la Llei d'acció social, competències
com són planificació o ordenació general, coordinació
interinstitucional, control de la normativa existent etc. A aquest
respecte, volem recordar que la Llei d'acció social estableix que
tant el Govern de la Comunitat Autònoma com els consells
insulars i ajuntaments haurien de destinar a l'acció social un 6%
dels seus pressupostos. Seria bo que algú s'encaregàs de saber
qui compleix amb la normativa i qui no.

Per tot això, Els Verds donarem suport a aquesta moció.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida donarà suport al conjunt
de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
l'argumentació, evidentment, serà coincident totalment amb la
que ha fet el proposant, el Sr. Damià Pons, i a la vegada de
recordatori de tots aquells arguments que plantejàvem en el debat
del 5 de novembre sobre la interpel•lació que va motivar aquesta
moció.

Altres diputats han recordat les competències de
l'Administració autonòmica en temes de serveis socials, jo pens
que se n'han deixat alguna que també es reflecteix en la llei, com
és la supervisió i el control de l'oferta de prestacions i serveis,
que evidentment motiva el fet que sigui necessari el
desenvolupament normatiu reglamentari de la Llei d'acció social,
per allò de l'argumentació que s'ha plantejat per part del Sr.
Damià Pons, només plantejar, només comentar, que és el primer
apartat de la moció, que ens sembla, si de cas, tèbia la formulació
que fan quan parla que es faran de forma progressiva, les
transferències dels consells insulars, i que, com ell mateix
plantejava, suposam que no hi haurà cap grup parlamentari que
pugui negar-se a aquest primer apartat de la moció, atès que
senzillament és el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.

Respecte del segon apartat de la moció, en allò que també
volíem insistir és respecte dels acords interinstitucionals, dels
quals pensam que és una pràctica positiva que s'ha dut a terme en
segons quins aspectes del servei social, almanco a Mallorca, que
és allà on hi ha hagut també més problemàtica en aspectes com
marginació social o com altres aspectes, i pensam que de la
manera com ve proposada la moció, igualment no podrà deixar
de tenir el suport de tots els grups parlamentaris, atès que seria
com institucionalitzar aquests acords interinstitucions.

El tercer apartat de la moció, sol•licitar al Govern la proposta
de transferències abans de 31 de desembre del 97 respecte
de discapacitats, jo pens que tampoc no hi pot haver cap
grup que s'hi oposi, atès que hi ha temps suficient, tot un
any per endavant, i en aquest sentit l'apartat quart de la
moció igualment el consideraríem fins i tot una mica tebi,
una mica tímid, però igualment hi donam suport, per`què
parla de la creació d'una ponència que es destinaria a
l'elaboració d'un informe relatiu a la possibilitat de transferir
les matèries abans comanades a l'Inserso; és una manera tan
ligth, com en diuen avui en dia, que suposam que no hi
hauria cap problema per a l'oposició. Evidentment, s'hi diu
que la ponència hauria de tenir una "calendarització", un
termini, el 30 de juny del 97, i que possibilitàs que durant
l'any que ve o fins al 31 de desembre del 97 es pogués fer
aquesta transferència de les funcions i els serveis de
l'Inserso.

No hi tenc res més a afegir, només allò de recordar que
donarem suport a la moció i que esperam que a través
d'aquestes propostes, d'aquesta moció, pugui avançar-se en
l'acord interinstitucional per donar un bon servei social a
aquesta comunitat. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Poca cosa puc afegir al que han dit els anteriors
portaveus de diferents partits polítics.

La moció que vostè, Sr. Pons, ha defensada en nom del
Grup Parlamentari Socialista, es basa en dos punts. El
primer seria desenvolupament de la Llei d'acció social de
l'11 de febrer del 87, i l'altra és demanar i pregar al Govern
de les Illes Balears que exerceixi les competències que li
mana la Llei d'acció social, i l'altre punt seria el repàs que
ha fet vostè en la seva intervenció a la política social que ha
dut a terme fins ara el Govern balear.

La Llei d'acció social preveu la distribució de
competències dins el sistema d'acció social, i és el principi
de descentralització un dels seus pilars bàsics, o així
almanco pareix que es reflecteix en aquesta llei, per tal
d'apropar als ciutadans i ciutadanes de les nostres illes (...)
de programes i projectes d'acció social.

Quines competències exigeix aquesta llei o exigeix el
Grup Parlamentari Socialista que es transfereixin als
consells insulars? En el punt u de la seva moció es demanen
les competències d'assistència social i serveis socials,
promoció de la infantesa, la dona, família, tercera edat,
disminuïts psíquics, físics i sensorials. Nosaltres, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, trobam aquesta afectació
totalment adequada i es correspon al sentit que impregna la
Llei d'acció social. Per tant, donarem suport a aquest punt.
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També entenem que assumir competències vol dir realitzar
una política social valenta i no tapar forats per només fer callar
unes demandes d'uns determinats sectors.

Des dels consells insulars i ajuntaments, ens trobam d'una
manera directa i quotidiana amb els problemes socials que patim
a les nostres illes. Marginació de diferents col•lectius, joventut,
tercera edat, infància, desigualtat, accentuades per problemes
econòmics i socials. El fet, però, la realitat, és que per donar
solució o millor dit pal•liar o disminuir aquestes desigualtats cal
que les administracions que gestionin aquests projectes i
programes de caire social estiguin prop dels usuaris potencials,
i aquestes administracions serien o són els consells insulars i
ajuntaments.

 No basta només amb signar convenis amb diferents
institucions per donar compliment a la Llei d'acció social, és ver
que és positiva la política de coordinació entre diferents
administracions, que sempre demanam des de l'oposició; ara bé,
també es fa urgent el traspàs d'aquestes competències plenes
d'acció social per poder realitzar una gestió digna en aquest tema.

Nosaltres, el Grup Nacionalista-PSM, analitzant la Llei
d'acció social, entenem que la funció del Govern de les nostres
illes o les competències que té són la planificació i ordenació
d'acció social per determinar prioritats i evitar (...) territorials. No
entenem per què no realitza aquestes competències i interfereix
en actuacions que corresponen a ajuntaments o consells insulars.
També el nostre govern té l'obligació de coordinar actuacions
que juguin en aquest àmbit, inspeccionar supervisar i controlar
el grau de compliment de la normativa en matèria d'acció social,
com vostè ha dit, Sr. Pons. Per tant, on és la valoració del primer
pla quadriennal d'acció social? Els plans sectorials que
demanam, que el nostre govern ha d'elaborar el Pla de drogues,
el Pla gerontològic, i encara no els hem debatut en aquest
parlament. No entenem tampoc per què no hi pot haver una
coordinació real entre les institucions sense mirar el color polític
d'aquestes i deixar de realitzar polítiques de bloqueig (...) perquè
l'únic que aconseguim és una duplicitat de serveis i un
creixement de despesa econòmica.

Per tant, Sr. Pons, el nostre grup també donarà suport al punt
dos de la moció, on s'especifica que les matèries de serveis
socials i assistència social, que foren atribuïdes als consells per
la Llei 12/93, han de ser exercides amb caràcter exclusiu pels
consells insulars i les atencions del Govern de les Illes Balears
han d'anar destinades a reforçar i millorar la gestió dels consells
insulars.

També donarem suport als punts tres i quatre, ja que
observam que és completar amb contingut aquestes
transferències que vostè demana a la moció, però volem matisar,
Sr. Pons, que en donar suport a aquesta moció entenem que és un
procés que ha de desembocar en unes transferències finals cap
als ajuntaments, en concret dels programes que facin referència
o que es realitzin de caràcter municipal.

 Tampoc no podem obviar el fet o la necessitat que aquestes
competències han de comptar, com no, amb la dotació
econòmica adient, com vostès plantegen en la seva moció.
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 trobem davant una moció derivada de
la interpel•lació sobre política social presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

El portaveu del Grup Socialista ens ha recordat en una
part de la seva interpel•lació que la llei no està degudament
reglamentada ni desenvolupada. Jo, Sr. Pons, li he de tornar
a repetir que l'evidència és la que és, hi ha una sèrie de
normatives, creació de comissions, plans que estan publicats
de forma oficial, cosa que li torn a repetir ara; vostè nega
l'evidència i li torn repetir que també és una responsabilitat
per part de vostè i del seu grup negar les publicacions
oficials.

Respecte al primer punt de la moció relatiu a instar el
Govern a transferir integralment les competències relatives
a assistència social i serveis socials d'acord amb el que
preveu l'article 39.7 de l'Estatut d'Autonomia, els hem de
recordar que part d'aquestes matèries ja estan transferides
per la Llei 12/1993, de 20 de desembre, pel que fa a la
concessió i gestió de subvencions i ajudes amb finalitats
assistencials a persones físiques, a centres o entitats sobre
matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques,
infància, família i institucions i que aquestes transferències
als consells insular que es van realitzar el 1993 són les
antigues competències de l'antic Consell General
Interinsular. El que és cert és que aquest procés de
transferències encara no ha culminat; el Govern estudia
transferències com poden ser el menjador de transeünts,
guarderies...; és un procés que està, encara, totalment obert
i que els dèficits històrics d'Eivissa i Formentera i Menorca,
l'Hble. consellera de la Presidència ja ens va anunciar, no
tan sols a la darrera interpel•lació sinó en altres
compareixences que ha tengut a comissió, que pensa dur a
terme una reordenació dels recursos, així com una
distribució territorial més justa. 

Però pensi vostè que les competències en matèria d'acció
social, el gruix que afecta a matèria d'acció social, ha estat
sempre en mans de l'Estat central; vostè ho sap, han estat
gent gran i disminuïts, i aquesta distribució sí que no ha
estat justa, per part del Govern central cap a aquesta
comunitat autònoma a nivell de les illes; en canvi, en la
distribució que es va fer per illes es va seguir exactament un
esquema matemàtic i vostè ho sap perfectament perquè hi
va participar. 
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Respecte del punt segon, demanen que el Govern cessi en la
seva política d'actuacions sense coordinació amb els consells
insulars. Aquí hem de tornar a dir que el Govern compta amb els
mecanismes de coordinació adients. Li hem de tornar a repetir
que existeix la comissió de coordinació d'acció social i de la qual
formen part totes les administracions públiques i les
competències que estan, encara, en mans de l'Estat i, a més a
més, hi ha el Consell Superior d'Acció Social; són organismes
per regular totes les matèries, tant si estan transferides com si no.
A més, el Govern té la potestat -vostè ho sap- per la Llei d'Acció
social, i competències, en virtut d'aquesta llei, de crear,
organitzar o finançament i gestió d'aquests programes i centres
de servei social i d'assistència social que, per la seva naturalesa,
siguin de caràcter interinsular, igual que les corporacions locals
també tenen competències.

El punt tres de la seva moció ens diu que el Govern faci una
proposta per transferir les competències en matèria de
minusvàlids als consells insulars abans del 31 de desembre. Li
hem de dir, en aquest cas, que el Govern és qui té la potestat,
també, de marcar un calendari i que aquestes competències
encara no estan transferides per part de l'Inserso. Per tant,
pensam que primer d'han d'assumir les competències i els
recordam que la data d'efectivitat de la transferències d'Inserso
és l'1 de gener d'aquest any vinent; per tant, el més operatiu seria
permetre que el Govern assumeixi aquestes competències, que
dissenyi la gestió dels recursos i, una volta estiguin ordenats, es
plantegi un debat com aquest i no abans. 

Les transferències de competències als consells insular s'han
de basar en tres criteris: un criteri de racionalitat, assumir les
competències sense presses i -estam d'acord amb vostès- també
sense pauses; un altre aspecte seria l'equiparació entre els tres
consells insulars i la dotació econòmica que, per suposat, tots els
consells insulars tenen interès en el fet que estiguin ben dotades
aquestes competències, i vostè es bota el procés de racionalitat,
ja que vol transferir abans d'assumir. 

Per tant, tot al contrari del que pensen vostès en aquesta
moció, pensam que el Govern faria un acte d'irresponsabilitat si
realment transferís, pel fet de transferir, sense abans ordenar tots
els recursos, no tan sols els que vénen sinó els propis de la
comunitat, i els he de dir que han estat vostès molt injustos amb
les acusacions que vostè acaba de fer en aquesta tribuna, perquè
pensi -i li torn a repetir- que tot el gruix de l'acció social l'ha
tengut l'Administració de l'Estat i que els consells insulars,
primer el Govern, els tres consells insulars d'aquesta comunitat
i els ajuntaments, així com altres entitats sense ànim de lucre,
han fet un gran esforç per suplir tot el que no ha tengut aquesta
comunitat de matèries transferides, i pensi que ha estat el gruix
més important. Per tant, no li donarem suport a cap d'aquests
quatre punt per entendre que, realment, el Govern cometria un
acte d'irresponsabilitat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Per part del grup proposant, té la
paraula el diputat Sr. Damià Pons.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Gràcies al Grup Mixt, al Grup d'Esquerra Unida i
Nacionalista-PSM pel seu suport integral a la moció. És una
moció pràcticament de sentit comú, tant de sentit comú que
allò que denominam conservadorisme, Grup Parlamentari
Popular, és absolutament incapaç de votar. I així els va! Ni
raó ni ètica; si hi ha ètica aquí s'ha de desplaçar a l'altra
punta, perquè aquí dins no s'hi pot viure. Però no faré més
al•lusions.

Anem a veure. Em torn a fer la pregunta de sempre: hi
ha president nou i política nova?, o hi ha president nou i
política vella, estantissa i rància? Elemental; vell, vellíssim,
mort i rovellat. Hem passat, en matèria d'acció social, del
paternalisme populista de toquets damunt l'espatlla, etc.,
etc., del Sr. Gabriel Cañellas, paternalisme cosa nostra, al
deliri neoliberal del Sr. Matas, però en política social real no
avançam ni una passa, no avançam ni tan sols en el tema
purament institucional tot el que ha vengut aquí. 

Jo no he parlat de quants de milions s'han de destinar en
marginació, en toxicomanies, en gent gran, etc., etc., no he
parlat de coses que els preocupin tant com els doblers; els
he parlat, simplement, de complir d'Estatut en matèria de
transferir acció social als consells insulars, transferir de
veres, perquè el que no pot ser de cap manera és que el 93,
damunt el butlletí oficial transfereixen una sèrie de matèries
d'acció social als consells insulars d'una manera bastant
desequilibrada, per cert, però que el 1994, aquesta àrea que,
suposadament, està en mans dels consells insulars, el
Govern de la Comunitat Autònoma, que ja no té la
competència perquè l'ha transferida, en matèria
d'associacions, per exemple, de tercera edat agafa 3.135.000
pessetes, i "pam-pam" a les associacions sense
convocatòries ni res, amb un desequilibri entre illes bastant
espectacular: 2.695.000 per Mallorca, 85,97%, Menorca
amb 150.000 pessetes va que s'estrella, 4,78%, i Eivissa-
Formentera -en prengui nota- 290.000, 9,25%; una matèria
que de dia primer de gener del 94 estava integralment en
mans dels consells insulars. 
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I què creuen, que el 95 es varen aturar? No, continuen igual;
això és el punt segon de la moció. Si han transferit el consell és
el que ha d'actuar. Què volen fer més actuacions?, venga,
coordinació i endavant, no hi ha cap problema. Les carreteres, no
són competència d'aquesta comunitat autònoma?, i que no hi ha
un conseller, o més d'un, president i conseller, que van a Madrid
a veure si estiren no sé quants de mils de milions?, però no
voldran que el Govern de Madrid, sigui popular o socialista o del
color que sigui, vengui aquí a fer carreteres pel seu compte; ah,
no!, la competència és meva. Idò en matèria d'acció social,
exactament igual.

Per favor!, per favor, Sra. Alberola, escolti, no vagi a pinyó
fix, no em digui que hi ha reglaments i normatives i que, per tant,
això ja no s'ha de fer. Si en els pressuposts li he esmentat la
pàgina, el concepte, etc., etc., la mateixa la consellera que vostè
surt a defensar cual Pelayo en Covadonga, aquesta consellera diu
que s'ha de fer una reglamentació de la Llei d'Acció social, i si
s'ha de fer és perquè no s'ha fet. Elemental, Carlota, elemental.
Bé, i pràcticament en tots els sentits podríem estar en el mateix
punt.

Competències sense presses. Escolti, que la Llei d'Acció
social és del 87, té nou anys, i només han transferit quatre
xeremies perquè els consells s'entretenguin i, a continuació,
continuen actuant exactament igual i els he donat conceptes i
xifres ben concretes i continuen i pensen continuar fent
exactament això, ignorant completament els consells insulars;
millor dit -jo aquí crec que s'han de dir ja les coses pel seu nom-
no estan en contra dels consells insulars, estan en contra que a un
consell insular, el més gran amb molta diferència, es consolidi o
es pogués consolidar una majoria política diferent i, per tant,
juguen a la política, amb aquestes actuacions, d'interferir,
d'incitar en contra, la política del "com pitjor, millor". És clar,
com que la seva casa se'ls pega foc, i si no prova d'això és que hi
ha gent que ja ha fuit i bastant enfora, creuen que pegant foc a la
casa del veïnat, en aquest cas la casa del consell insular allà on
hi ha una majoria de progrés, creuen que se salvaran i jo, la
veritat, no he vist mai cap bomber que apagàs cap incendi i tiràs
benzina, i vostè tiren benzina dins els consells insulars i volen
interferir, per una part, i no volen cedir competències per l'altra,
i volen que s'asfixiï econòmicament...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. Vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Em doni 30 segons. I volen que es pegui foc, volen terra
cremada allà per llavors vostès anar-hi en pla de salvadors.
I els coneixem les canyes dels filats. Vostès no respecten
mostatxo ni barba, no respectes ni institucions, ni
ajuntaments, ni consells ni res de res, i això és la política
que avui se'ls ha posat davant els nassos i els ha dit: "això
diu l'Estatut, això diu la Llei d'Acció social". Vostès duen
una política paral•lela, vulnerant la seva mateixa llei de
transferències, la Llei 12/93, que respon a la seva majoria,
no a la majoria de l'oposició. Volem la competència de
minusvàlids i, per favor, no s'atreveixin..., no ho han dit,
però recordin, si en cas de minusvàlids diuen que jo vaig
cedir competències no sé si a la barra d'un bar quan havia
fet dos whiskies, recordin que quan tenia el cap ben clar, el
dia 16 de febrer del 96, vaig enviar una carta allà on deia
que el Consell Insular de Mallorca -l'escrivia des del
consell- ha de rebre, adientment dotada, la competència de
minusvàlids. Això és per posar fi a certes xarangues i certes
intoxicacions a les quals són tan afeccionats...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Moltes gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Crec que amb la passada que hem
donat ja no fa falta més temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carlota Alberola, té vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Si el Sr. President d'aquesta
cambra i el Grup Socialista m'ho permeten, m'agradaria fer
una petita broma, m'agradaria, tal vegada, que m'hagués
comparat més, en comptes de amb don Pelayo i Covadonga,
m'hagués afalagat més que m'hagués comparat amb Agustina
de Aragón y Zaragoza, però bé, bé està.

Respecte al que vostè ha dit... sí, vostè ha dit
moltíssimes coses, ha pegat moltes canonades, d'acord, però
jo li torn repetir que les competències tan fonamentals per
a l'àrea social com són la gent gran i discapacitats, han estat
en mans del Govern de l'Estat durant 13 anys i era un
govern socialista i no les han transferit a aquesta comunitat
autònoma, i li torn repetir que vostès han estat molt injusts
amb el Govern, amb els consells insulars, amb els
ajuntaments, amb les ONG i amb entitats que han
col•laborat en el finançament de les matèries en acció social
d'aquesta comunitat.
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Per altra banda, també li hauria de dir tot el que vostè acusa
al Govern respecte a què dóna subvencions, pensi que és una de
les tasques, per llei d'acció social, que té el Govern i que no
interfereix ni en els consells insulars, ni en els ajuntaments, i si
no vostè repassi bé la llei, vostè vol fer una exclusiva dels
consells insulars perquè a vostè, políticament, li interessa, i dins
el seu consell insular també reserven unes partides per gent gran
que les poden atribuir a Presidència, i nosaltres no els hem dit
res, en aquest tema. S'ho poden distribuir com vulguin, però el
que vostè no pot negar és allò que la Llei d'Acció social diu
clarament; i el pla quadriennal, per cert, que quan es faci una
avaluació per part dels consells insulars i arribi, que alguns
consells insulars encara no l'han remesa, sí que els podrem dir
quines actuacions tenen, però alerta, perquè aquí s'ha sentit, en
aquesta cambra que molts de grups han comentat que el Govern
no compleix el Pla quadriennal, i el Pla quadriennal (...) qui té
competències en el finançament de pla quadriennal, i veurà que
les competències no tan sols les té el Govern, sinó que les tenen
els consells insulars, els ajuntaments, entitats sense ànim de
lucre.

Per tant, no diguin vostès que el Govern fa interferències
perquè no les fa; té la potestat i les competències per fer-ho i em
sembla que amb en extrems de tants d'anys de democràcia que
vostès continuïn dient que aquest govern d'aquesta comunitat
autònoma no fa res en matèria d'acció social, pens que no és
massa correcte -li torn repetir- ni per a les administracions
públiques, ni per les ONG, ni per tots els polítics que fan feina
en aquesta matèria, ni, sobretot, per a les persones que realment
necessiten aquesta atenció. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat, idò, el debat, passam
a votació de la moció tal com ve presentada. No hi ha petició de
votació per separat.

Per tant, senyores i senyors diputats que votin a favor de la
moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada, idò, aquesta moció.

I.2) Moció RGE núm. 5727/96, subsegüent a la Interpel•lació
RGE núm. 4847/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la gestió de Foment Industrial, S.A.

Passam a la següent moció que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la gestió de Foment Industrial, com a
conseqüència del debat de la interpel•lació 4847/96. Per
defensar-la té la paraula el portaveu Sr. Joan Mesquida.

Així és farà, Sr. Diputat. Per tant, deman als serveis de la
Cambra que tenguin esment d'incorporar el text íntegre tant del
que fa referència al debat com, sobretot, després a la publicació
del Diari de Sessions d'aquest parlament. 

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució d'una
comissió d'investigació que aclareixi les circumstàncies i eventuals
responsabilitats de les irregularitats que manifesta en les seves
conclusions l'informe d'auditoria de l'empresa de l'any 1995.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar a la Cambra en el termini de tres mesos
un Pla d'actuació del sector públic autonòmic amb els
objectius de combatre l'estacionalitat de la nostra estructura
productiva, generar llocs de feina estables i reequilibrar
sectorialment i territorial el sistema productiu. El Pla
garantirà la igualtat d'oportunitats, la transparència i la
màxima eficiència de l'ús dels recursos públics.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta moció és fruit d'una interpel•lació presentada en
aquest parlament fa dues setmanes en relació a la darrera
auditoria de l'empresa pública Foment Industrial, S.A. 

La moció té dos punts. El primer està relacionat amb la
creació d'una comissió d'investigació i el segon fa referència
a la necessitat que el Govern presenti al Parlament un pla o
programa d'actuació del sector públic autonòmic per tal que,
des del Parlament, quedi dissenyada una política més
consensuada de prioritats i objectius a aconseguir. Vull
ressaltar que aquest segon punt és, en certa manera,
coincident amb un altre que es va aprovar per unanimitat fa
aproximadament sis mesos, també a proposta del Grup
Socialista, i que encara no se li ha donat contingut. Em
permetran vostès que no dediqui temps a aquest segon punt
no perquè tengui una importància menor -possiblement, en
el meu entendre, té una importància superior- però no hi
dedicaré temps perquè és un tema que es va debatre, que es
va aprovar i que ara resta que es doni compliment.

Anem, idò, per parts. A la interpel•lació que vàrem fer
al Govern, vàrem voler posar de manifest una situació
insòlita o poc usual amb la qual ens vàrem trobar, i era que
un auditor independent, un auditor que no té cap relació
amb l'empresa auditada, opinà que els estats financers de
l'empresa no reflectien la imatge fidel de la seva situació
econòmica patrimonial. Vàrem manifestar que aquesta era
la pitjor opinió que podia donar un auditor. Això volia dir,
en definitiva, que aquest no podia donar veracitat als estats
comptables que són els instruments necessaris per conèixer
l'autèntica situació de l'empresa. 

Aquest informe no només incloïa una opinió
desfavorable, sinó que també posava de manifest una sèrie
de constatacions negatives com, per exemple,
l'incompliment de la disposició addicional sisena de la Llei
de Contractes de les administracions públiques, valoració
excedida dels seus actius que, segons l'auditor, estan per
damunt en 422 milions de pessetes, previsible no
recuperació de préstecs fet per Foment a empreses -i consti
que no parlam de quantitats petites, sinó molt importants; a
manera d'exemple, només a Nova Generació d'Exportació
balear el suport financer va ser de 785 milions-,
incompliment de l'article 62 de la Llei de Finances de la
Comunitat Autònoma, no de Múrcia o del País Basc, sinó de
la Llei de Finances de les Illes Balears, incerteses en la
recuperació de drets de cobrament per bestretes donades a
societats participades per valor de 373 milions de pessetes.
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Ja vàrem manifestar al conseller que actualment té baix la
seva responsabilitat -i tot s'ha de dir, es troba amb una situació
heretada- li vàrem manifestar la dificultat que tenia donar
explicacions a una situació com aquesta. Una situació d'aquest
tipus no es pot ventilar amb una intervenció parlamentària de deu
minuts, dels quals, vuit són per explicar l'objecte social de
Foment Industrial. 

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista, que, juntament amb
els altres grups que no governen, té una legítima obligació de
fiscalització i control de la gestió de l'Executiu, planteja avui la
creació d'una comissió d'investigació amb la finalitat d'analitzar,
estudiar, una situació que possiblement tengui de tot com per no
ser catalogada com a normal. L'objecte d'una comissió
d'investigació -i em permetin que els recordi el Reglament- és
qualsevol assumpte que tengui interès públic dins l'àmbit
competencial de la Comunitat Autònoma; les conclusions no
seran vinculants pels tribunals i es plasmaran en un dictamen que
serà discutit pel Ple de la Cambra. Interès públic; parlam avui
d'una empresa pública, amb capital 100% públic i amb la gestió
d'uns recursos també públics, és a dir, reglamentàriament estam
davant la figura de la comissió d'investigació. 

Hem d'agrair, evidentment en forma negativa, el favor que
varen fer a la normalitat de l'activitat parlamentària el fet de
qualificar aquest tipus de comissions com a d'investigació,
paraula maleïda i de la qual ens fugen com la por; possiblement,
si s'hagués qualificat amb un altre nom, per ventura no tendria
aquestes connotacions quasi criminals que alguns -repetesc- li
atribueixen. 

Plantejam la creació d'aquesta comissió com a un acte de
normalitat parlamentària, com a un acte d'absoluta
responsabilitat, plantejada per un grup que avui té la
responsabilitat d'exercir el control i la fiscalització de l'actuació
de l'Executiu, i vull reafirmar que pens que allò adequat hagués
estat que el Govern, sense esperar iniciatives com la que avui es
planteja, havia d'haver donat explicacions, no només amb una
compareixença del conseller, sinó anar més enllà i oferir -per què
no?- la creació d'una comissió d'investigació. Quan no hi ha res
per amagar, quan les coses s'han intentat fer bé però a vegades no
surten com un havia planificat, per què no oferir aquesta
comissió?, per què no, si estan segurs d'haver actuat
correctament?

Mirin, em permetin que redueixi aquesta situació a una
ficció domèstica. Molts dels presents deuen tenir un
habitatge, un pis, i comparteixen les despeses amb altres
copropietaris. Tots tenim confiada l'administració de la
finca a un professional que s'encarrega de cobrar i fer tots
els pagaments necessaris perquè tot funcioni, però, a més,
aquest administrador, perquè tots estiguem més tranquils,
encarrega una auditoria a una empresa externa que,
lògicament, pagam tots els propietaris. Arribam a la reunió
anual de la junta de propietaris i ve l'administrador de la
finca i ens diu que per donar rendibilitat a uns fons que
solen tenir totes les comunitats per fer front a despeses
eventuals ha invertit aquests doblers en bons d'alta
rendibilitat i risc extremat, les coses no han anat bé i s'han
perdut la majoria dels doblers; segur que començaria a
evidenciar-se tensió dins aquesta reunió, però, a més d'això,
quan demanam a l'auditor que ens doni la seva opinió ens
digués que els comptes que ens dóna d'administrador no
serveixen per conèixer quina és la realitat de l'administració.

Vostès pensen que hi hauria algú que no reaccionaria,
davant això?, vostès quedarien tranquils deixant que aquest
administrador continuàs cada mes passant-nos una
factureta?, continuaríem transferint, mensual o
trimestralment, fons?, no pensen vostès que allò més
racional, la solució que té més sentit comú, la solució
normal seria anar a veure el que ha passat? Segurament
s'encarregaria a un o diversos copropietaris que fessin una
anàlisi del que ha passat i després en treuríem unes
conclusions i les sotmetríem a la junta perquè, en funció de
les conclusions, adoptàs mesures d'un tipus o d'un altre. No
creuen que això seria el que passaria? Per què, si
segurament actuaríem així per defensar els nostres doblers,
no hem d'actuar així amb els doblers que són de tots?

Mirin, m'agradaria que per un moment el grup que dóna
suport al Govern fes un exercici mental i se situàs a
l'oposició. Què farien, senyores i senyors diputats, si una
empresa pública gestionada per un govern del Partit
Socialista -i em permetin els altres grups que, ja que som jo
que faig la ficció, col•loqui en el Govern el Partit Socialista-
què farien si es trobassin en una situació com aquesta? Estic
segur que no quedarien sense fer res; sortiria en aquesta
tribuna el seu portaveu per exigir la immediata creació d'una
comissió d'investigació i farien el que la responsabilitat com
a grup que està a l'oposició li pertoca, i jo els puc assegurar
que si el meu grup, en vistes a una estratègia equivocada i
errònia de tancar les portes a qualsevol investigació, cercàs
voluntaris per fer la defensa d'aquesta posició i
l'argumentació negativa, els puc assegurar que cercaria totes
les teranyines existents al sòtil, perquè es fa realment difícil
justificar aquesta situació.
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Senyores i senyors diputats, amb tota la seriositat els dic que
estic segur que convendran amb mi que una empresa pública no
té per què ser rendible, fins i tot és possible que tengui pèrdues,
però el que no és presentable és que uns administradors de
doblers públics presentin uns comptes que, a judici d'un auditor
independent no reflecteixin l'autèntica situació econòmica i
patrimonial de l'empresa; la responsabilitat política fa que sigui
necessari analitzar què és el que ha passat, que es donin
explicacions documentades, que es puguin contrastar opinions,
que es puguin analitzar expedients. Volem donar la nostra opinió
i també volem fer aportacions -per què no?- positives de cara al
futur, d'estar presents en el procés de liquidació de Foment
Industrial per ajudar, per recuperar totes les quantitats possibles
de diners públics que sé que és una de les preocupacions, com va
manifestar a la interpel•lació el conseller. No es poden fer
aportacions positives de futur ni actuacions positives de cara al
futur ni es parteix d'una anàlisi dels errors comesos, i els errors,
en aquest cas, se n'han comès, l'experiència no té cap valor si no
va acompanyada d'una reflexió dels fets que es van produint. 

No es planteja aquí fer una comissió d'investigació que
serveixi de caixa de ressonància de res, ni de l'oposició ni del
Govern. Crear avui aquesta comissió d'investigació és ni més ni
manco que donar virtualitat i contingut a la reiterada voluntat del
President de la Comunitat Autònoma de transparència a les
empreses públiques. Allò que és transparent es pot mirar des de
totes les perspectives: dreta, esquerra i sempre es veurà el
mateix, la transparència és un concepte global que no es pot
limitar ni trossejar, allò que és transparent no té cap temor a ser
analitzat. 

Fa uns dies, un conseller del Govern, en una compareixença
en comissió, va dir que ell era una persona tremendament
racional i, sense voler ser presumptuós, li he de dir que li
reconec, sense cap dubte, la racionalitat de les serves
argumentacions i explicacions. Avui tenen, senyores i senyors
diputats del Grup Popular, la possibilitat de fer extensiva aquesta
racionalitat i jo afegiria de fer extensiva la normalitat
parlamentària votant a favor de la moció presentada. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obri el torn d'intervenció dels
altres grups. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, jo diria
que ja fa massa vegades que parlam, en aquest parlament, de
comissions d'investigació. Es pot dir que surt a una comissió
d'investigació o, millor dit, a la sol•licitud d'una comissió
d'investigació per a cada sessió parlamentària, i també massa
vegades hem parlat de la mala gestió que es du a les empreses
públiques d'aquest govern; mala gestió generalitzada a totes les
empreses públiques i molt especialment a aquesta que avui es
tracta, Foment Industrial. 

És per això que no ens ha d'estranyar que tots els grups
de l'oposició avui donin suport a una moció per tal de
constituir una comissió d'investigació perquè aclareixi les
circumstàncies que han duit Foment Industrial al fet que
tengui, durant l'any 1995, una auditoria totalment contrària,
amb clares manifestacions d'irregularitat, però no només
això, sinó que, a més, el mateix responsable de l'àrea
econòmica del Govern balear a l'hora de, realment, donar
compte al Parlament sobre aquest tema, va dir que no ens
podia contestar, que no ens podia donar explicacions, que
no se sabia exactament quina quantia econòmica havia
gastat el Govern en aquesta matèria i que tampoc no es
podia dir a quines empreses s'havien donat aquests doblers
perquè resultava que el Govern no tenia majoria dins
aquesta societat. Ens va semblar, a tots els grups, molt greu
i fins i tot Unió Mallorquina, que havia dit als altres grups
que ens costaria donar suport a més comissions
d'investigació perquè ens semblava un poc exagerat el fet
que a cada reunió, a cada sessió parlamentària, es produís
aquest fet, vàrem veure claríssimament que no ens quedava
més remei que donar-li suport, perquè ens va semblar
impresentable que es pogués venir a aquest parlament dient
que no se sabia exactament quina quantia s'havia invertit i
que no es podia dir a quines empreses s'havien donat
aquests doblers perquè no es tenien majories. Jo comprenc
que s'ha de respectar la iniciativa privada i les empreses que
compten amb tot el nostre respecte i entenem que no
vulguin fer públics els seus números, però també han
d'entendre les empreses i el Govern que aquest parlament
compleix amb la seva obligació, que no és altra que
controlar el Govern i que no és possible que no sapiguem
amb què ni com ni en quines quanties s'inverteix en
determinades empreses.

Unió Mallorquina ha dit en diferents ocasions que la
millor fórmula per acabar amb aquest goteig de peticions
continuades de comissions d'investigació seria fer una
comissió d'investigació global del que ha fet el Govern
balear en aquests darrers anys, clar que sabem perfectament
que no comptaríem ni amb el suport del Grup Popular, que
té una gran al•lèrgia a tot el que sigui control parlamentari
i investigació, i, per tant, no perdrem el temps a fer aquesta
proposta. Però sí advertir al Grup Popular que si la situació
és la que és en aquests darrers temps, pot ser molt bé que de
cada dia hi hagi més suport en aquest costat i acabem amb
comissions autèntiques d'investigació que puguin donar a
conèixer quina és la realitat del Govern balear i de les seves
empreses públiques.

Per entrar en qüestió, dir que per part d'Unió
Mallorquina vàrem fixar claríssimament quina seria la
nostra postura sobre aquest tema quan hi va haver aquesta
interpel•lació que va precedir aquesta moció, que no obstant
vull reiterar l'oposició del nostre partit que sempre hem
mantengut a la política del Govern en matèria d'empreses
públiques. Vàrem dir abans de les eleccions, ho continuam
mantenint en aquests moments, que el Govern balear el que
ha fet a través de les empreses públiques és crear una
autèntica xarxa d'interessos, una xarxa d'interessos per
col•locar la seva gent, per col•locar els seus càrrecs públics,
o aquells que volen que després siguin càrrecs públics per
omplir candidatures municipals o la candidatura al
Parlament d'aquesta comunitat. Creim que realment és una
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xarxa d'interessos totalment confusos que no aporta res i que
confon molt el que és iniciativa pública i el que és iniciativa
privada. Són empreses públiques que només han servit per donar
resposta, per mantenir un entramat, un entramat totalment
clientelista, totalment servil i totalment beneficiós, únicament i
exclusiva, per al Partit Popular i en absolut per a la societat
balear en general ni per a la mallorquina en particular.
Simplement ha servit per col•locar els seus i per donar solucions
als seus problemes. No obstant això, molts d'empresaris, avui per
avui, tenen i han tengut a la nostra illa grans dificultats
econòmiques i mai, mai han trobat el suport del Govern balear
per a les seves empreses, perquè el Govern balear i aquestes
empreses públiques estaven entretenguts en altres temes que no
els permetien dedicar-se al que realment haurien d'haver estat els
seus objectius: donar solucions a empreses amb autèntics
problemes, però no afavorir tan sols uns pocs, els seus clients.

Nosaltres creim  que el Govern no només no han donat suport
a través de Foment Industrial a les empreses que en necessitaven,
sinó que en moltíssimes ocasions, ajudant a uns, el que han fet és
realment una competència totalment deslleial als altres. És per
tot això i per moltíssimes altres coses que ja hem dit aquí des
d'aquesta tribuna en diferents ocasions, que votarem
afirmativament aquesta moció i ens agradaria que pogués tenir
el suport de tota la Cambra. Si no hi ha res a amagar no hi ha per
què no votar afirmativament aquesta comissió d'investigació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la seva
portaveu Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Ja s'ha
dit aquí una vegada més, una altra petició de comissió
d'investigació en aquest període parlamentari, no sé si és la que
fa vuit o nou, no ho sé, però, de tota manera una vegada més
tornam a discutir la bondat d'aquest tipus d'iniciatives, el diputat
que m'ha precedit, el Sr. Mesquida, ha recordar el text del
Reglament de la Cambra on s'explica què significa una comissió
d'investigació, i ja s'ha parlat que la comissió d'investigació no
hauria de fer por, si no hi hagués res a amagar.

Nosaltres, com a grup parlamentari, també donarem suport
globalment a la moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, perquè pensam que després del debat que hi va haver
sobre el resultat de l'auditoria externa realitzat a una empresa
pública, Foment Industrial, SA, on es parlava que ni els resultats
de les seves operacions ni la liquidació dels seus pressuposts
tenia una situació financera clara, només pel fet d'aquests
resultats d'una auditoria externa, ja seria necessària una comissió
d'investigació per aclarir exactament com s'han gestionat els
doblers públics. Volem recordar que en el debat del propassat 5
de novembre, parlàvem que l'objecte social d'aquesta empresa
era promoure, ajudar a noves empreses, ajudar a mantenir el
teixit industrial de les nostres illes, si aquest és l'objecte social i
durant tot un exercici com és el de l'any 95, el resultat econòmic
dóna peu a una auditoria com la que s'ha fet, jo crec que, com a
mínim, una investigació, una anàlisi exhaustiva sobre la seva
gestió no hauria de ser motiu de negativa per part de cap grup
parlamentari.

No insistiré, per tant, que pensam que és una eina
parlamentària que s'hauria de poder utilitzar en aquest
parlament balear, ja suposam que no es donarà el suport per
part del grup majoritari, però sí volia remarcar també la
segona part de la moció, perquè malgrat que el diputat
proposant, Sr. Mesquida, ha explicat que ja va ser aprovada
fa sis mesos en aquest mateix parlament, volia insistir en el
pla d'actuació del sector públic autonòmic que du implícit
aquesta moció, precisament perquè durant aquests sis mesos
que han passat des de l'aprovació, hi ha hagut una signatura
d'un pla d'ocupació per part del Govern balear i els agents
socials, dins aquest pacte per l'ocupació es parla de la
creació de la mesa de diàleg social i pensam que si realment
el Govern de la Comunitat Autònoma presentàs aquest pla
d'actuació al sector públic autonòmic per combatre
l'estacionalitat i per tots els objectius que es plantegen en
aquesta moció, de qualque manera hi hauria d'haver
participació en l'elaboració o en el seguiment d'aquest pla
d'actuació, de la mesa de diàleg social, ja que un dels
objectius de la creació d'aquest organisme seria dur totes les
iniciatives que puguin anar encaminades cap a la creació
d'ocupació a les nostres illes.

De tota manera, sabem que, per allò que ja ha explicat el
Grup Parlamentari Popular als mitjans de comunicació, no
s'aprovarà la primera part d'aquesta moció, confiem que a la
segona part sí li donin suport i puguem tenir aquest pla
d'actuació del sector públic autonòmic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Senyores i senyors diputats. Segurament la millor
manera que les paraules no facin mal és no escoltar-les, i
això ha produït aquesta deserció de diputats del Partit
Popular, però les paraules quedaran escrites i maldament a
l'hora de votar ja hi hagi el sentit de la votació pres,
intentarem argumentar a favor de la creació de la comissió
d'investigació, que jo crec que és el bessó d'aquesta moció
que presenta el Grup Parlamentari Socialista. 
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Fa quinze dies, afegíem als arguments donats pel Sr.
Mesquida, la investigació sobre l'execució dels pressuposts del
95, recordaran que els dèiem que dels 290 milions d'inversions
previstes a final d'exercici, els resultats havien estat 19 milions
invertits, que d'una participació en empreses prevista de 430
milions de pessetes, se n'havien invertit 65 en una única empresa,
l'empresa Vidal Boots, els mateixos, o un dels mateixos, amb els
quals el Govern a través de Foment Industrial, han anat
participant.

El pressupost de l'any 1995 s'havia quadrat amb una previsió
d'ingressos patrimonials de 646 milions de pessetes que s'havien
quedat en 56, és a dir aproximadament un 8%, això posava de
manifest una situació realment caòtica d'aquesta empresa,
analitzant els pressuposts del 1997, ja no s'intentava disfressar
aquesta situació, sinó que ja directament les despeses financeres,
les amortitzacions de capital més despeses financeres, ja
superaven l'aportació de la Comunitat Autònoma prevista que era
de 227 milions de pessetes, és a dir que els objectius fixats als
pressuposts del 1996, a pesar de tota una memòria que vestia
aquestes xifres, l'objectiu era pagar deutes, pagar deutes
d'exercicis anteriors. És a dir que la captació d'empreses, oferir
sòl industrial barat, la promoció de productes autòctons, tot això
eren simplement paraules i més paraules però els fets eren que
mantenien tota una estructura d'una empresa pública important,
1.075 milions de pessetes l'any 95, per a una única intervenció
dins una empresa, de 65 milions, i mantenint un gerent,
secretaris, personal, etc., etc. La traca final va ser l'informe
d'autoria posat en coneixement d'aquest parlament pel Sr.
Mesquida, on ens deia que els comptes del 1995 no expressen la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Foment
Industrial; és a dir, els comptes del 1995 presentats per Foment
Industrial, una empresa amb capital cent per cent públic,
amagaven -aquesta és la paraula-, amagaven la situació real de
Foment Industrial, amb un actiu inflat, sobrevalorat en 422
milions de pessetes.

I un es podria demanar, bé, és que amb totes aquestes
operacions hi ha hagut un benefici important per a aquesta
comunitat autònoma, i la pregunta que hem de fer és, hi són, els
resultats?, i la veritat és que quan veim el famós cementiri de
bombetes japoneses a Petra, no hi ha resultats; quan veim els
problemes de la inversió a Llucmajor, no hi ha resultats; quan
hem vist les vicissituds a l'empresa Yanko, amb una sentència
que fa còmplice Foment Industrial, participada amb el 48% del
capital de Nova Generació, i la sentència fa còmplice Foment
Industrial d'una simulació per compra-venda dels drets sobre les
marques de Yanko, veim que els resultats són totalment negatius.

Fa quinze dies, després de fer una introducció semblant
a aquesta, jo deia que és necessari la dissolució, ja d'aquesta
empresa, i tenia el conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria ben davant la tribuna i el conseller assentia amb el
cap, sí, sí, jo deia "dissolució, ja", repetia, i el conseller
anava fent capades assentint. Però hem vist ja els
pressuposts per a l'any 1997, i jo li deia "dissolució, ja, però
canvi de nom, no", però als pressuposts del 1997 hi ha
dissolució, però amb canvi de nom, continuarà amb un altre
nom la política de Foment Industrial. Què haurem fet?,
exactament el que vàrem fer fa dos exercicis, dos o tres,
amb Ifebal, arribàrem a una situació calamitosa, molt
pareguda a la de Foment Industrial, i el Govern de les Illes
Balears assumí les pèrdues i es va transformar Ifebal amb
Fires i Congressos de Balears, exactament el que farem ara
amb una altra empresa. És a dir, el Govern de les Illes
Balears assumeix les pèrdues i cream una nova empresa,
segurament amb els mateixos directius que han fet una
gestió tan nefasta, i venga a continuar uns quants d'anys
més, fins quan?

Per això, està totalment justificada la investigació. És
una obligació d'aquest parlament investigar la gestió d'un
mals anomenats gestors tan nefastos que han dilapidat, han
tudat i fins i tot podríem dir malversat els doblers públics
que els havíem donat en custòdia. I el problema és que si
s'obstinen que el Parlament no compleixi la seva funció, que
és, en casos com aquests, que un informe d'autoria que, com
deia el Sr. Mesquida fa quinze dies, solen ser unes
auditories dolces, pactades, perquè mai no havíem trobat
una auditoria tan contundent, si el Parlament no investiga
això, aleshores quin remei ens queda? I és quan s'obre un
nou procés, massa freqüent, darrerament, que és la
judicialització de la vida política, si no podem exercir la
nostra funció de diputats, i els diputats de l'oposició, una de
les principals funcions que tenen és exercir el control del
Govern en aquest parlament, si aquesta eina de control
parlamentari que és una comissió d'investigació es tanca, és
quan moltes vegades, massa vegades, els diputats hem hagut
de recórrer a la Justícia per investigar el que la majoria
absoluta nega al Parlament.

I, finalment, crec que és la meva obligació, també, torna
a recordar el programa electoral del Partit Popular, un
programa electoral que els va servir per guanyar molts de
vots a les passades eleccions generals, un programa
electoral que duia diverses banderes, però que la bandera
més important era que permetrien que les minories
parlamentàries poguessin crear comissions d'investigació,
aquesta va ser una de les banderes electorals que
segurament va influir que el Partit Popular fes més de
190.000 vots a les Illes Balears, i aquest programa electoral
obligava el Partit Popular de les Illes Balears. Per tant, tenen
una obligació davant l'electorat de permetre que una
minoria, molt prop de la majoria voti i creï la comissió
d'investigació que avui es proposa.

I simplement, per acabar, els diré que avui, si tornen a
votar contràriament, el seu vot ja no amagarà res, el
canyellisme al llarg d'aquests mesos ha quedat totalment al
descobert, i intentant tapar les vergonyes amb un "no",
l'únic que faran serà remoure més la brutor. Moltes de
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, ens trobam
avui davant una moció del Grup Socialista sobre un tema que ha
estat àmpliament i reiteradament debatut en aquest parlament,
sobre les actuacions de Foment Industrial s'han produït aquí
compareixences, sol•licituds de comissions d'investigació,
interpel•lacions, s'han esgotat, en definitiva, tots els mecanismes
de què disposen els grups de l'oposició per conèixer quines són
les seves propostes i també perquè tots els grups tinguem
coneixement sobre quina és la política del Govern en aquesta
matèria. I en totes aquestes ocasions ha quedat clara quina és la
realitat de les coses, quina és la postura del nostre grup i del
Govern, i també quines són les contrapropostes que defensen els
grups de l'oposició. Hem tengut, per tant, moltes oportunitats de
fer el debat polític sobre aquesta qüestió.

Però el Grup Socialista insisteix, sembla ser que no en té prou
i ho fa, crec jo, d'una manera bastant curiosa, es treu de la
màniga un mecanisme parlamentari que jo, tal vegada a causa de
la meva curta trajectòria dins aquest parlament, desconeixia, i és
que mitjançant una moció se sol•licita la creació d'una comissió
d'investigació, quan existeix un mecanisme específic dins aquest
parlament per a aquests tipus d'iniciatives. I no pretén, amb
aquesta iniciativa, investigar les actuacions de Foment Industrial,
sinó les conclusions a què arriba un informe d'auditoria, les
observacions que posa de manifest l'empresa auditora
independent que ha revisat els comptes de Foment Industrial.

En definitiva, no puc qualificar aquesta iniciativa
parlamentària més que de poc rigorosa i una prova més de
l'oportunisme polític que vénen practicant vostès amb massa
freqüència dins aquest parlament, la política de cara a la galeria,
la política poc seriosa, impròpia d'un grup que pretén l'alternativa
i que demostra, dia a dia, que està molt enfora de ser-ho. Però,
vegem què és el que vostès pretenen investigar.

Pretenen que investiguem per què Foment Industrial es troba
en situació de dissolució, d'acord amb la Llei de societats
anònimes?, perquè aquesta qüestió, els auditors la deixen ben
clara, les pèrdues acumulades superen el 50% del capital social,
i aquesta és la causa de situació legal de dissolució, però també
deixen ben clar, els mateixos auditors, al seu informe, i llegesc
textualment, que "el accionista único de la sociedad, la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, ha acordado llevar a cabo las
actuaciones necesarias al objeto de que Fomento Industrial,
Sociedad Anónima, sea dotada con los fondos precisos para hacer
frente a sus compromisos y al futuro normal desenvolvimiento de su
tráfico social", per tant, on és la necessitat d'investigar davant una
situació objectiva que ha estat assumida plenament pel Govern
tal com ha manifestat aquí el conseller en diverses ocasions? Jo
crec que el motiu i l'objecte de la investigació, en aquest cas, no
existeix.

Pretenen, per altra banda, també, que s'investiguin les
diferències de criteri entre els auditors i els administradors
a l'hora de comptabilitzar determinades participacions a
altres societats o drets a cobrar, també, d'empreses
participades?, jo crec que també açò queda clar a l'informe
d'auditoria, queda perfectament clar. Els mateixos auditors
manifesten a l'informe la discrepància que mantenen amb
els administradors de Foment Industrial, la societat defensa
que determinades partides o contingències comptables s'han
d'imputar a l'exercici 1996 perquè és aquest l'any en què es
produeixen aquests fets rellevants per a la comptabilitat,
però els auditors, apel•lant el principi de prudència
valorativa, d'una forma correcta, consideren que s'haurien de
reflectir aquestes contingències en els comptes de l'any
1995, però aquí, i això queda tot escrit a l'informe, no
s'amaga res, aquí no hi ha res a investigar, tot, com dic,
queda escrit a l'informe, és conegut per tothom, s'incorpora
als comptes anuals de Foment Industrial, i, per tant, com
vostè sap perfectament, Sr. Mesquida, tota aquesta
informació és pública i es troba a l'abast dels interessats, de
les persones interessades. No m'estendré més amb els
detalls de l'informe, perquè crec que ha quedat ben clar què
és un informe d'auditoria, ha quedat clar en diverses
ocasions en aquest parlament que el Govern assumeix les
conclusions d'aquest informe, i que assumirà també la seva
responsabilitat i que actuarà en conseqüència. 

S'ha posat de manifest, una vegada més, tal com he dit
al principi, que vostès realment no estan per fer una
oposició seriosa, han optat per emprar aquesta cambra com
a caixa de ressonància per escandalitzar l'opinió pública i no
per plantejar propostes constructives.

Sobre el segon punt de la moció, permeti'm que no hi
entri amb molta profunditat, tot i que tal vegada és la part
més ben intencionada de la moció, però tampoc no em
podran negar que la proposta d'acord ve a ser que el Govern
presenti aquí, al Parlament, tot el seu programa d'actuació,
combatre l'estacionalitat, generar llocs de feina estables,
reequilibrar sectorialment i territorialment el nostre sistema
productiu, crec que això són objectius i propòsits de
qualsevol govern sensat, i el de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears evidentment ho és, per tant crec que és més
una proposta d'acord per omplir i no el que vostès pretenen
realment amb la moció.

No m'estendré més, i crec que, com hauran pogut deduir
de la meva intervenció, el nostre grup no comparteix
aquesta manera de fer política, no comparteix les seves
pretensions i, per tant, no votarem a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Juaneda, no
s'escandalitza l'opinió pública per demanar responsabilitats i per
demanar explicacions i per voler conèixer quins han estat els
errors d'una mala gestió. S'escandalitza l'opinió pública quan veu
que un auditor independent i neutral diu que uns comptes públics
no serveixen per a res.

Agrair, primerament, als grups el fet que donin suport a
aquesta moció.

Miri, jo ja vaig manifestar a la interpel•lació que un dels
drames del nostre temps és haver de demostrar l'evident, i
l'evident és que l'opinió de l'auditor els ha deixat en una situació
difícil, i li vull reconèixer, Sr. Juaneda, que jo ho hagués fet al
seu lloc deu vegades pitjor, perquè és realment difícil justificar
una situació com aquesta. Els he de confessar, també, que tenia
un cert convenciment que avui adoptaríem un acord per
unanimitat i que tots estaríem d'acord amb la creació d'una
comissió d'investigació, i per què?, estava motivat basant-me
amb els arguments que en determinades ocasions han donat els
diferents portaveus del Grup Popular per negar-se a la creació
d'una comissió d'aquest tipus. El fet de tenir un petit passat
parlamentaris fa que dugui pocs diaris de sessions damunt les
meves espatlles, i això, en el meu cas, és un avantatge que es
converteix en desavantatge quan un ha hagut de pujar en aquesta
tribuna i ha hagut de fer argumentacions d'un tipus o d'un altre,
en funció de com bufa el vent.

Un portaveu del Grup Popular deia, en un debat relacionat
amb la creació d'una comissió d'investigació, el següent:
"Examinemos los hechos, pero, Sr. Alfonso, unos hechos que tengan
entidad", segons ell els fets que donava el Sr. Alfonso no en
tenien, però arribam als fets que avui tractam i deim que no hi
haurà problema perquè aquests fets sí que tenen entitat. A més,
aquest diputat deia: "No se puede justificar una comisión de
investigación con dudas cartesianas, dudas metódicas ni meras
irregularidades administratives", segons ell, una comissió sí es
podia justificar quan es produïssin raons objectives, bé, en aquest
cas, pensava jo, sí estam davant raons objectives. En aquest cas
no hi ha dubtes cartesians, l'auditor quan emet l'informe no
dubta, sinó que assegura i, per tant, estam davant realitats
empíriques, no hi ha dubtes metòdics, tampoc, l'auditor no dubta,
sinó que afirma que la seva anàlisi s'ha basat en principis
comptables, generalment acceptat. Tampoc no estan davant
meres irregularitats administratives, sinó incompliments legals,
i no ho dic jo, sinó que ho diu l'auditor. No és suficient raó
objectiva el fet que un auditor emeti una opinió desfavorable?,
estam davant una situació d'anormalitat objectiva dita per un
subjecte objectiu i neutral. 

No es pot acudir per negar una comissió d'investigació
a la justificació d'un informe d'auditoria favorable, o, millor
dit, sí pot servir com argument sabent que un informe
d'auditoria econòmicofinancera no té com objectiu cercar
irregularitats, ineficàcies ni deficiències, però quan s'emprea
el recurs d'acudir a l'opinió de l'auditor per dir que tot va bé,
per dir que, com que l'auditor emet una opinió favorable,
aquí no passa res i, per tant, no és necessari crear una
comissió d'investigació, quan això no és així, s'ha de tenir
la coherència política de rectificar, i això ho dic perquè un
altre portaveu del Grup Popular a una altra petició de
creació de comissió d'investigació, va basar el gruix de la
seva argumentació amb els informes d'auditoria, que tot era
correcte perquè l'auditor deia que els comptes anuals eren
correctes, i si l'auditor opinava així, per què s'havia
d'investigar?, es demanava aquest portaveu. El mateix
portaveu deia a la mateixa intervenció que estava astorat,
perquè qualcú de l'oposició havia volgut donar a entendre
que les auditories no servien per a res, i posava com
exemple que les coses estaven ben fetes, tots els informes
d'auditories dels darrers anys. No es poden canonitzar els
informes d'auditoria quan l'opinió és favorable, i enviar a
l'infern els documents quan això no és així.

I continuava dient "es demana una comissió
d'investigació quan hi ha sospites que les coses s'han fet
malament, hi ha hagut irregularitats o s'han produït
il•legalitats", aquí no hi ha sospites, hi ha evidències que les
coses s'han fet malament, i a mi m'han ensenyat que allà on
es diu que no s'ha complit la llei és com dir que s'ha
incomplit, i quan s'ha incomplit s'ha actuat fora de la
legalitat, i això, agradi o no agradi, vol dir que s'han produït
il•legalitats.

Una altra discussió pot ser la qualificació d'aquest fet,
d'aquestes il•legalitats com a greus o menys greus. Deia un
altre portaveu que la comissió d'investigació "como elemento
de control y fiscalización al Gobierno exige mesura y no
abuso", no serà per totes les que s'han creat, perquè jo crec
que se n'han creat dues o tres en setze anys, aquest argument
serviria, si després s'haguessin creat una sèrie de comissions
i els dictàmens haguessin estat que no existia cap
funcionament anormal. "Ustedes -es referia a l'oposició- sin
encomendarse a nadie presentan escritos de comisión de
investigación sin esperar a que el Gobierno comparezca para
explicar sus razones". Tampoc no és el cas, explicacions se
n'haguessin pogut donar fa molts de mesos, estam acabant
el mes de novembre, hi ha hagut molt de temps per donar
explicacions i no s'ha fet, i les poques que s'han donat no
han estat satisfactòries.

Per acabar, un altre portaveu, per justificar la no creació
d'una comissió d'investigació, deia: "L'auditoria -
evidentment no es referia a Foment Industrial- demostra un
exquisit tacte amb els temes econòmic, una elecció de les
inversions sense cap risc, un compliment escrupolós de la
llei, no hi ha un sol lloc on digui que s'ha incomplit la llei".
Totes aquestes virtuts es converteixen en vicis quan els
aplicam a l'informe d'auditoria de Foment.
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Miri, he volgut fer una intervenció responsable, mesurada,
amb un tema, les comissions d'investigació, que possiblement, no
per voluntat del Reglament que les contempla, està d'actualitat;
no és bo que això sigui així, una comissió d'investigació és un
instrument de normalitat parlamentària, és un instrument al
servei de la transparència, una comissió parlamentària
d'investigació, deia el Sr. Aznar, el febrer del 94, no parteix de
la presumpció de la culpabilitat de ningú, sinó de la necessitat de
deixar perfectament demostrada la seva innocència. I permeti'm
que acabi només amb una referència al que vostè ha dit que
l'oposició ha utilitzat un subterfugi parlamentari per incloure dins
una moció una comissió d'investigació.

La Mesa, crec que per unanimitat, va decidir la inclusió
d'aquesta moció. L'article 32 del Reglament diu que un acord de
la Mesa es pot impugnar per un diputat o grup parlamentari,
ningú l'ha impugnat. La moció no té cap defecte formal, i és més
important, el reglament de tots els parlaments autonòmics està
fet a imatge i semblança del Reglament del Congrés de Diputats.
La interpretació que es fa en el Congrés serveix de guia i, en
aquest cas, des del Congrés de Diputats, reiteradament, es dóna
l'oportunitat que les mocions se (...) en el ple. Hi ha àmplia
doctrina del Tribunal Constitucional que diu que la Mesa no pot
impedir la potestat (...) del representant de la sobirania popular,
una mesa de parlament no pot bloquejar el funcionament de
debat polític i de decisió...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mesquida, moltes gràcies per aquesta defensa que vostè
fa de l'acord de la Mesa, però no és motiu de debat. Gràcies. Sr.
Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Li vull dir al Sr. Mesquida que jo no
he parlat de subterfugi, ni d'un mecanisme pervers, ni de contra
natura, ni contra reglament, que hagin utilitzat vostès.
Simplement, he dit que és un mecanisme curiós i que s'han
agafat a totes les possibilitats per dur aquí un debat que vostès
saben que no  podia prosperar perquè no té cap sentit. Vostè, en
aquest sentit, no ha afegit res en el seu raonament que justifiqui
la creació d'una comissió d'investigació, perquè, com he dit a la
meva primera intervenció, nosaltres no negam les evidències que
posen de manifest els auditors en el seu informe, a més, el
Govern les ha assumides i actuarà en conseqüència, no negam les
evidències. Però, precisament per açò, perquè l'informe dels
auditors és públics, perquè l'informe dels auditors és transparent
i explica clarament quines són les discrepàncies, les diferències
de criteri, creim que per açò no està justificat ni és necessari
crear aquesta comissió d'investigació. Per tant, mantenim la
nostra postura negativa per donar suport a aquesta moció. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam..., sí, Sr.
Pascual, té vostè la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Volem demanar votació separada
dels dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Així es farà. Passam, idò, a votar separadament els dos
punts d'aquesta moció.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 1 de la moció presentada, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, moltes gràcies.

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

Abstencions?, no n'hi ha.

Vots a favor, 29; en contra, 29; cap abstenció. Tornarem
a votar perquè s'ha produït empat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 1 de la moció, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets, per favor?

Abstencions?

Vots a favor, 29; en contra, 29; cap abstenció. Havent un
empat, se suspèn la sessió.

Recomençam la sessió i passam a la darrera votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 1, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

D'acord amb el que estableix el Reglament, amb 29 vots
a favor ; 29 en contra; per tant, empat, decau el punt número
1 i no és aprovat.

Passam a la votació del punt número 2.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
número 2, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.
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Vots en contra del punt número 2, es volen posar drets?
Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstenció. Queda rebutjat
el punt número 2 de la moció.

Se suspèn la sessió per un temps de 10 minuts.

Senyores i senyors diputats, ocupin els seus escons.
Recomença la sessió.

II.- Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals del Projecte de llei RGE núm. 2543/96, relatiu a
incompatibilitats del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

 En primer lloc, vull recordar que la Junta de Portaveus, de dia
13 de novembre, va prendre l'acord que aquest debat de projecte
de llei es fes dividit en els cinc títols que l'integren, per tant, es
veuran les esmenes de tots els grups parlamentaris, títol per títol.
Esgotat el debat, tant dels articles com de les esmenes
presentades, es procedirà a la votació de cadascuna de les
esmenes i de cadascun dels articles, així com de les seves
disposicions. Vull dir a les senyores i als senyors diputats que, en
principi, es preveu la votació a les 19,30 hores. Si en aquesta
hora no hagués conclòs el debat, la votació es farà al final del
debat d'aquest projecte de llei.

Començam, al títol del dictamen s'hi manté una esmena in
vocce del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, afegir la paraula
"membres". Per la seva defensa, té la paraula el seu portaveu, el
Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aprofitaré aquesta primera i curta
intervenció per celebrar que finalment es presenta una llei
d'incompatibilitats, crec que reclamada per tota l'oposició durant
molts d'anys en aquest parlament, quan totes les comunitats
autònomes ja la tenen (...) la primera part del decenni dels anys
80. Va ser aquest petit i breu moment de regeneració de la vida
política, que ha superat la presidència del Sr. Soler, quan
finalment ha arribat aquest projecte de llei.

Sobre l'esmena concreta, tan sols és afegir "dels membres".
L'argumentació és molt simple, són els individus del Govern, els
membres del Govern, els qui poden incórrer en incompatibilitats,
i no el Govern com a col•lectiu. Per això, sembla evident i
senzill, una millora tècnica, defensar aquesta esmena. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Pascual, vol intervenir? Per part del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Sr.
Portella?, Grup Parlamentari Socialista, Sr. Crespí, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a
aquesta esmena perquè entenem que s'adapta perfectament
al que preveu l'article 117 del Reglament, "també
s'admetran a tràmit esmenes que tenguin per finalitat
esmenar errors o incorreccions tècniques, terminològiques
o gramaticals", per això el Reglament d'aquesta cambra
preveu les esmenes in vocce i, per tant, donarem suport a
aquesta esmena in vocce.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sr. Rovira, per part
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente, quiero decir que
vamos a apoyar esta enmienda porque creemos que es una
mejora al proyecto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Al títol 1 del dictamen, disposició general, articles 1 i 2,
no s'hi mantenen esmenes.

Títol 2 del dictamen, principis generals, article 3, tampoc
no s'hi mantenen esmenes. Recordam que els articles 4, 5,
6 i 7 del dictamen han quedat sense contingut i, una volta
aprovada la llei per aquesta cambra, l'estructura final serà
adequada pels serveis jurídics.

Títol 3, règim d'activitats, articles 8, 9, 10 i 11, s'hi
mantenen esmenes per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Grup Parlamentari Socialista.

Passam a veure les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, són les següents: 4482 i
4481 de modificació de l'article 8; 4530 d'addicció d'un
article; 4475 i 4478 d'addicció a l'article 10; 4479 de
modificació de l'article 10; 4480 de modificació de l'article
11. Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Un projecte de llei com aquest té diverses esmenes
que provenen de diversos grups pot crear confusió al debat.
Intentarem aportar el sentit comú perquè no es creï
confusió, que el debat sigui clar per a tothom, i també a
l'hora de votar esmenes, articles i títols que funcioni
correctament. En tot cas, sempre esper l'ajuda del president
del Parlament per si ens confonem a l'hora de defensar
articles, esmenes o títols.
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També volem saludar l'arribada d'aquest projecte de llei al
Parlament de les Illes Balears. Saludar l'arribada d'aquest
projecte de llei no vol dir que no recordem que és una de les
darreres comunitats autònomes que comptarà amb un projecte de
llei d'incompatibilitats, tampoc no oblidam que aquest projecte
de llei es va crear en el curt període de govern del president
anterior, el Sr. Cristòfol Soler. Nosaltres, la valoració general
d'aquest projecte de llei, el trobam fluix, per tant, la majoria
d'esmenes són per enfortir les incompatibilitats i enfortir les
disposicions que es presenten en aquest projecte. També, si el
trobam fluix com a projecte de llei, més fluix el trobam quan,
durant els tràmits parlamentaris fins arribar a avui, per part del
Grup Popular, s'han esmenat alguns aspectes del projecte inicial
per fer-lo encara més fluix.

Defensem ja les esmenes que tenim al títol 3, articles 8, 9, 10
i 11. A l'article 8, l'esmena 4482 vol ampliar el contingut de
l'article 8, consideram que la inhibició d'expedients en els quals
hagin intervingut els càrrecs públics, alts càrrecs i membres del
Govern abans del seu nomenament, ells mateixos, per empreses
o a través del seu cònjuge o persona de família fins al segon grau
civil, com diu el projecte de llei, des d'Esquerra Unida proposam
que s'ampliï fins al quart grau de consanguinitat i fins al segon
grau d'afinitat. Pot ser que sembli a les senyores diputades i als
senyors diputats que és una proposta excessiva, però nosaltres
consideram que no ho és si tenim en compte el pes de la família
en aquesta comunitat, en aquestes illes. Hi ha molts exemples
d'implicacions familiars en temes que han passat als darrers anys
a totes les administracions, perquè tenguem aquesta prevenció i
aquesta prevenció figuri com a esmena per ampliar el contingut
de l'article 8. A part d'açò també hem de recordar que a altres
comunitats autònomes es té previst, com la llei de la Comunitat
Autònoma d'Extremadura, o la Comunitat Autònoma de Madrid,
és cert que, després, el portaveu del Grup Popular podrà dir que
altres comunitats no ho tenen, però que vagi per endavant que, a
l'hora de triar, Esquerra Unida triarà aquelles lleis que tenguin
una major implicació, una major (...), les disposicions per fer
més dures les incompatibilitats dels càrrecs públics i dels
membres del Govern. Per tant, quan comparem amb altres
comunitats, sempre triarem aquelles lleis que siguin així.

Una altra esmena, l'esmena 4530 d'addicció, diu que les
persones a les quals s'ha aplicat la llei, després de deixar el
càrrec o lloc de treball, no podran realitzar activitats privades
relacionades amb procediments sobre els quals hagin dictat
resolucions durant els dos darrers anys en exercici del seu càrrec
o funció. Esquerra Unida considera que aquesta prevenció també
s'ha de fer extensiva a l'entitat o despatx professional al qual
s'integrin. Aquesta és l'esmena que defensam per l'ampliació
d'incompatibilitats adequades a l'àmbit efectiu de realització
professional, per exemple, els despatxos d'advocats, enginyers o
altres, que es creen en comunitats de béns, la majoria, i és
impossible creure que una persona s'ha d'inhibir en un assumpte
i, en canvi, una altra persona que despatxa amb ell, a una altra
taula, a tres metres, no s'hagi d'inhibir en aquell assumpte. No
ens cap dins el nostre cervell pensar açò i, per tant, ampliar
aquesta incompatibilitat als despatxos professionals als quals
s'integrin. A més, prevenint el que ens dirà el portaveu del Grup
Popular, podem recordar casos que han passat a aquesta
comunitat autònoma, són públics i estan a la memòria de tots, per
poder defensar aquesta esmena.

Quant a l'esmena 4481, en el punt 4 de l'article 8, la proposta
del Govern parla de la inhibició dels càrrecs i membres del
Govern durant l'any posterior a la seva sortida i retorn a
l'activitat privada. L'esmena que proposam, i coincidim amb
el Grup Socialista i amb el Grup Nacionalista, és que
s'ampliï aquest any de durada d'inhibició a dos anys. No és,
lògicament, cap curiositat, ni cap frivolitat per part dels
grups que defensaran aquesta esmena. Aquests dos anys és
una xifra que està a la majoria de lleis d'incompatibilitats,
tant de l'Estat com de comunitats autònomes, la majoria de
lleis posen aquests dos anys d'inhibició després de la sortida
del càrrec. No entenem perquè a les Illes Balears ha de ser
només un any.

L'article número 10, esmena 4475, afegeix a l'apartat c)
de l'article 10.1 del projecte, aquest article diu que podrà ser
compatible..., els membres del Govern i alts càrrecs, els
càrrecs que estiguin dins aquesta llei d'incompatibilitats,
podrà ser compatible amb la representació de
l'administració de la Comunitat Autònoma en els òrgans
col•legiats, directius, executius o d'administració
d'empreses, o organismes amb capital públic o entitats de
dret públic. Amb aquesta esmena, Esquerra Unida pretén
només limitar i fer excepcional aquesta representació,
limitar-la a un màxim de dues entitats i, en tot cas, si ha de
ser més, fer-ho excepcional. Per què deim açò?, açò ho deim
per dos motius essencials. El primer és per evitar
l'acumulació de càrrecs, per evitar governs a l'ombre, fora
del control, a part, i, en segon lloc, per assegurar la
necessària dedicació en el càrrec o funció per al qual, la
mateixa llei ho diu en el seu títol preliminar, en els seus
títols inicials, diu que s'entén dedicació exclusiva i absoluta.
Nosaltres entenem dedicació exclusiva i absoluta.
Disposicions d'aquest tipus es troben, fent aquesta
comparança amb lleis d'altres comunitats autònomes, que
sempre -repetesc- assumim les que són més fortes, més
dures, més rigoroses, Andalusia, Cantàbria, Aragó, Astúries,
hi ha suficients exemples en dret comparat que avalen
aquesta esmena.

Quant a l'esmena 4478, a l'article 10, entre les
compatibilitats per activitats públiques hi figura la de la
participació en seminaris, cursos, conferències, etc.,
destinades a la formació de personal de l'administració
pública, sempre que no tenguin caràcter permanent i
habitual. Caràcter permanent i habitual és una definició que,
si no es concreta, és mal de fer concretar-la. En aquest
article no es concreta, la valoració de si és permanent i no
habitual queda discrecionalment però no queda reflectida
dins la llei. Per tant, amb aquesta esmena, Esquerra Unida
vol concretar aquesta possibilitat a un límit de 70 hores
anuals. Fixar un límit de 70 hores anuals no és una xifra
capritxosa, és una xifra que s'empra a altres lleis
d'incompatibilitats. No és suficient manifestar que la
compatibilitat hi serà mentre no afecti negativament la
realització de les seves funcions exclusives i absolutes,
perquè, clar, qui determina si afecta o no afecta, la
dedicació d'unes hores laborals per a altres funcions, a
l'exclussivitat i a l'absolutivitat? Només ho podrem dir si
establim una xifra d'hores per destinar a aquestes
ocupacions, definir i concretar.
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L'esmena 4479, a l'article 10.4, al projecte de llei del Govern,
(...) que de les activitats compatibles que no corresponen o que
corresponen per representació al seu càrrec o funció, els afectats
no només perceben indemnitzacions per despeses de viatge,
estades i trasllats, -que amb açò hi estaríem d'acord-, sinó també
quantitats que els pertoquin en concepte d'assistències. Nosaltres
consideram que açò és inadmissible, acumulació de percepcions,
a més a més, de la percepció absoluta per la seva dedicació
exclusiva i absoluta, per la percepció fixa. Per aquest motiu
esmenam la llei, perquè aquestes quantitats que reben per
assistència siguin ingressades directament per l'ens pagador a la
tresoreria de la Comunitat Autònoma, que no sigui un sobre sou
que reben alts càrrecs i membres del Govern per aquest tipus de
dedicació. També, en dret comparat, podríem fer referència a
suficients lleis autonòmiques que ho diuen de la mateixa manera.

Per últim, l'esmena 4480 a l'article 11, és de substitució de
l'apartat a) de l'article 11, el projecte diu que són compatibles les
activitats de mera administració del patrimoni personal o
familiar. Nosaltres, amb aquesta esmena, no és substituir-la per
fer-la més forta, és per desenvolupar-la i fer-la més extensiva,
engrandir-la, en tot cas, per açò consideram que hauria de ser
vista d'aquesta manera. Esquerra Unida també afegeix aquelles
activitats no retribuïdes que poguessin realitzar-se
professionalment en relació a aquesta unitat familiar, per
exemple, la gestió de cases en lloguer, administració d'una finca,
venda de béns a la família, qüestions d'aquest tipus, que
quedarien més reflectides ampliant el contingut de l'article. En
tot cas, és una esmena d'ampliació del supòsit, amb la prevenció
de posar la limitació quan aquestes activitats estiguin
relacionades amb l'administració pública o compartint la
realització d'una activitat d'alguna finalitat al servei públic, de la
mateixa manera que es troba a les lleis d'incompatibilitats
d'Extramadura, Madrid o Andalusia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista, per defensar les esmenes, té la paraula el Sr.
Alorda. Les esmenes són: 4536 de modificació de l'article 8,
5692 de modificació de l'article 10.4, 5692 de modificació de
l'article 11.b), 5538 d'adicció de l'article 11 i un vot particular a
l'article 10.3. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, són 5 les esmenes que mantenim a
aquest títol. La primera, ja ha estat defensada pel Grup
d'Esquerra Unida, perquè hem coincidit amb el Grup
Socialista i amb el Grup d'Esquerra Unida. Demanam que
la incompatibilitat arribi fins a dos anys després del
cessament, reproduint, amb això, exactament l'article 24 de
la Llei d'incompatibilitats de l'Estat, en comptes de l'any que
proposa la ponència. Creim que ja ha estat defensada i, a
més, es defensa tota sola.

La segona a l'article 10 és una conciliació entre una
esmena semblant d'Esquerra Unida i una anterior nostra. És
una de les esmenes que entenem bàsiques del projecte.
L'objectiu és clar, que no s'augmentin les retribucions dels
alts càrrecs per vies indirectes, com són les indemnitzacions
per serveis o per assistències més allà de les pròpies (...) i
trasllats. L'argumentació també és senzilla. El sou assignat
a un alt càrrec del Govern ha de cobrir la dedicació
exclusiva, absoluta i excloent, que a totes aquestes maneres
(...) dins el projecte de llei, la qual cosa no ha de requerir
plusos per altres conceptes. Al cap i a la fi, les
indemnitzacions estan concebudes com una compensació
per les pèrdues que la dedicació al càrrec pugui comportar,
preveient que l'empresa on treballa l'afectat li detregui del
sou la menor dedicació al lloc de treball. Aquest supòsit, és
evident, no es dóna als alts càrrecs. Dos són els casos,
bàsicament, en els quals es poden donar. Es pot tractat
d'assistència a consells d'administració, a consorcis o altres
organismes dependents o instrumentals del Govern balear.
En aquest cas, ens sembla ridícul que si la mateixa feina feta
per l'alt càrrec, dins l'estructura de l'administració
burocràtica del Govern, no li comporta cap nova entrada, en
canvi pel fet de tractar-se d'un ens instrumental li pugui
suposar un ingrés addicional. Podem trobar que assistir a
una reunió que es fa dins el mateix despatx del conseller,
assegut còmodament a la seva cadira, en horari de feina, li
suposi una dieta, mentre que, si està actuant directament
com a conseller, no li suposi cap nou ingrés. Entenem que
no té ni cap ni peus.
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Amb aquest plantejament no hem donat suport, o ja hem
anunciat en comissió que no donàvem suport, a una esmena
d'Esquerra Unida que proposava prohibir la pertinença a distints
consells d'administració. Nosaltres entenem que sí podria ser
possible, però el que no trobam lògic és que, sense aquest
correctiu, podem témer que el Govern cometi excessos mal de
controlar i atorgui uns sobre sous que s'escaparan al control de
l'oposició. Per altra banda, es pot tractar d'indemnitzacions per
assistència a altres administracions públiques, però, en aquest
cas, és clar que hi ha un detriment en els deures, a la dedicació
respecte al càrrec principal, i s'ha de compensar a la comunitat,
perquè aquesta paga per una dedicació exclusiva i absoluta. En
alguns casos, fins i tot, es tractarà de veritables remuneracions
salarials, perquè en el cas de moltes administracions locals es
donen indemnitzacions que són fixes en la seva quantia i que són
periòdiques en la seva meditació, que és la definició clàssica del
que és un sou, tot i que li donen el títol d'indemnització. Si un
conseller és diputat i regidor, o un director general és, a més,
batlle o tinent batlle, no és només que acumuli ingressos, a
vegades importants, sinó que, per pura necessitat, és segur que hi
resta dedicació, i amb uns salaris que superen més de 10 vegades
el salari mínim interprofessional, més de 10 vegades el salari
mínim, com és el que ens té acostumats el Govern, no entenem
els motius per afegir sobre sou. Per altra banda, com ja també
s'ha esmentat, el mecanisme que fa l'esmena és el mateix que
estableixen lleis com ara les d'Extremadura o la de Madrid, per
cercar alguns exemples.

Per últim, hem presentat, també, un vot particular sobre el
tema conflictiu dels càrrecs locals, que el PP ha anat ampliant
més i més.  A l'avantprojecte, que vàrem tenir ocasió de veure,
hi havia els regidors. En el projecte s'inclouen regidors i tinents
batlles, (...) a l'avantprojecte no hi havia ni regidors. Després, a
ponència, s'hi afegeixen els batlles. Entenem que aquest
increment va en contra, o amplia, allò que preveia la Llei 5/84 de
règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que prohibeix, tant pel president, com pel
vicepresident, consellers, directors generals i secretaris generals,
l'exercici de qualsevol altre càrrec en una administració pública
territorial o institucional. Tot i que és evident que aquesta
interdicció no s'ha exigit acuradament fins al dia d'avui. En
concret, pel que fa al president, em sembla indubtable que les
previsions de l'article 10 s'han de considerar nul•les de ple dret
perquè van, entenem, contra l'Estatut d'Autonomia, l'article 32.9.
Sigui com sigui, el Grup Parlamentari Popular no veu (...)
dedicació absoluta i exclusiva al càrrec, com ens diu l'exposició
de motius, sinó que permet distraccions, a diferència d'altres
comunitats, com Castella-Lleó, Múrcia, Castella La Manxa, amb
l'agravant duplicitat de remuneracions. Clar, seria diferent si
aquestes assistències s'haguessin ingressat a la tresoreria que,
com a mínim, ens donarien suport a alguna de les dues esmenes,
perquè sospitam que no serà així el tema. Podríem pensar que,
com a mínim, els assessor quedarien exclosos de les
administracions locals, així com queda redactat l'article 10.3.
Això suposaria, en principi, la fi de l'hàbit al qual ens té
acostumats el Govern balear, que hem viscut fins ara, de premiar
el caps de llista del PP de molts municipis, en aquells on el PP no
governa, o on la batllia no dóna per viure, i fer-los directors
generals o assessors, fins i tot, utilitzar-lo com a mesura de canvi
per aconseguir batllies, -el tema de Manacor pens que encara és
fresc-, però tampoc no és el cas, no és el cas perquè la disposició
addicional segona, després la veurem, és una càrrega de
profunditat contra els objectius de la llei i, també, ens desmunta
el tema dels assessors només posant una pesseta menys que als
directors generals. En parlarem a la disposició addicional segona.

Per últim, a l'article 11 hi tenim dues esmenes, que
pretenen garantir que les activitats que es permetin no siguin
retribuïdes, és a dir, que hi pugui haver compatibilitat però
no augment de la retribució. A més, on es diu que es
tolerarà l'activitat docent o científica, trobam
incomprensible que l'exigència que la compatibilitat ho
sigui sempre que aquesta activitat sigui no continuada,
millor dit, sempre que ho sigui amb caràcter continuat,
mentre que si no és no continuada, no serà compatible. Ho
trobam un contra sentit, perquè precisament el que
pretenem, el que s'ha de mirar d'evitar, és que hi hagi
continuïtat, professionalitat, estructuració en aquesta
dedicació i, en tot cas, permetre conjunturalment, per això
(...) en aquestes 70 hores que, com a límit, proposa l'esmena
d'Esquerra Unida. Per això proposam que sigui no
continuada. Crec que amb això queda defensat el bloc
d'esmenes d'aquest títol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a debatre les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, la
seva defensa la farà el Sr. Crespí, i són: 4466 de modificació
de l'article 8, 4470 d'addicció a l'article 8, la 4465 de
supressió parcial de l'article 10, i un vot particular a l'article
10.3 per tal de retornar al text del projecte de llei. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyora Consellera, senyores
diputades, senyors diputats. Al pare del govern que va
presentar aquesta llei, Al president del Govern que va
presentar aquesta llei, pel que veim, no li interessa com
acabarà l'única llei, una modificació de la Llei de funció
pública, però, en realitat, l'única llei que hem vist des de que
estam asseguts en aquesta cambra, l'única llei. El president
del Govern, que actualment governa aquesta comunitat,
tampoc no li preocupa allò que podem dir sobre la Llei
d'incompatibilitats i, als consellers, tampoc no els deu
preocupar gaire que els facem incompatibles o no, (...)
igual. Naturalment, l'interès que té la gent, les persones,
sobre allò que debatem, segurament als que sortim aquí a
parlar ens hauria de servir per veure quina credibilitat
mereixerà aquesta llei, quan hi ha una llei que preocupa, la
gent seu aquí, tampoc no hi ha cap director general, ni cap
assessor, entre el públic, a veure ¿qué hay de lo mío?, ben
tranquils, aquí no passa res.

Però bé, nosaltres, malgrat tot, hem volgut presentar una
sèrie d'esmenes perquè vàrem manifestar públicament que
ens semblava bé que es presentàs una llei, però que estàvem
disposats a millorar-la, donaríem suport a la llei per
millorar-la. Hem estudiat les lleis d'altres comunitats,
sobretot una, encara un projecte de llei, de Galícia, que ja
vàrem utilitzar com a referent quan proposarem la
modificació de la Llei de funció pública, i crec que hauria
de ser un model a seguir pel Govern d'aquesta comunitat,
que té el mateix color polític que el Govern de la Comunitat
Autònoma de Galícia.
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Nosaltres hem presentat un conjunt d'esmenes, que no llegiré,
que tracten de millorar tècnicament aquesta llei, perquè nosaltres
entenem una cosa molt important, els principis generals que
regeixen una llei no poden ser desvirtuats a través de l'articulat
posterior d'aquesta llei. Aquesta és una llei d'incompatibilitats,
que una vegada avançam i començam a crear accepcions a
aquestes incompatibilitats, a aquesta dedicació exclusiva
excloent a l'administració pública, ens trobam que anam
desvirtuant el sentit. Per això, nosaltres, a l'article 10 d'aquesta
llei, presentam un vot particular perquè aquest article va ser
modificat a ponència respecte al text inicial. Aquesta modificació
no és una modificació qualsevol. Jo supos que el Govern que va
presentar aquesta llei, i va presentar aquest article, ho va fer amb
una intenció clara i definida, és a dir, compatibilitzar determinats
alts càrrecs del Govern, membres del Govern, amb l'exercici de
funcions als ajuntaments fins a un determinat nivell, perquè aquí
es tracta de garantir que els directors generals, que els consellers,
estiguin al seu lloc de feina, pel qual són retribuïts, i no s'hagin
d'anar a cobrir altes activitats a una altra administració. Aquesta
és la llei dels membres d'aquest govern que, naturalment,
nosaltres tenim l'obligació que compleixin allò que han de
complir. A aquesta cambra no li preocupa si deixen de complir
les obligacions que tenen envers d'una altra institució. Nosaltres
no ens hem de preocupar pel fet que els regidors d'un ajuntament
compleixin, són els seus ciutadans i és el seu plenari, no és
aquest.

Per tant, nosaltres presentam un vot contra la modificació,
d'una manera que entenem totalment irregular, de l'article 10.3,
perquè això es va fer mitjançant una esmena in vocce. Ja ho he
dit abans, aquesta esmena es basa en l'article 117 del Reglament
d'aquesta cambra, que nosaltres entenem que s'ha incomplit d'una
manera clara i manifesta. L'article, punt 3, diu "durant la
discussió d'un article, la Mesa", -(...) la ponència-, "podrà
admetre a tràmit noves esmenes que es presentin en aquest
moment per escrit" -primera cosa que no es va fer, no va ser per
escrit-, "per part d'un membre de la comissió, sempre que
tendeixin a aconseguir un acord per aproximació", vol dir, dues
esmenes que es mouen dins un mateix àmbit, es tracta
d'aconseguir un apropament. Aquesta esmena és una clara
esmena d'allunyament, el Grup Parlamentari Socialista demanava
la supressió total d'aquest punt 3, és a dir, incompatibilitzar de
manera absoluta (...) tinent de batlle i regidor, per tant,
l'ampliació, fins i tot als batlles, no és en cap cas una esmena
d'aproximació. Nosaltres entenem que això vulnera, clarament,
el Reglament d'aquesta cambra. En comissió, mantengueren
aquesta postura i la presidència de la comissió, que tampoc no és
aquí en aquests moments, el president de la comissió va entendre
que els articles del Reglament s'havien d'interpretar en un sentit
ampli. Estic d'acord amb les interpretacions àmplies, però tan
àmplies les feim, que desvirtuem qualsevol reglament i qualsevol
garantia jurídica (...) que fan la feina prèvia. Per tant, si ho
posam així, i si a l'exercici de les autoritzacions de
compatibilitats es té un criteri tan laxe, em sembla que l'únic que
haurem fet és un tràmit inútil, que no servirà per a l'objectiu que,
en principi, nosaltres pensavem que aquesta llei havia de tenir.
Nosaltres mantenim la supressió (...), el vot particular, i
mantenim l'esmena que demana la supressió de compatibilitat en
aquest article.

També en el punt 8, mantenim dues esmenes, que també
figuren a altres textos, similars, a altres comissions, respecte
a l'administració dels valors d'aquelles empreses que puguin
tenir relacions amb la funció que exerceix l'alt càrrec o el
membre del Govern. Modificar els terminis de manera
semblant a altres disposicions semblants. Insistesc, mantenir
el vot particular perquè entenem que s'ha vulnerat l'article
117 del Reglament. Crec que això suposa una desvirtuació
del que era el projecte de llei del Govern i que, per tant, es
mantengui l'article així com va ser presentat a aquesta
cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt..., vol intervenir? Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Este título tiene una especial dificultad por la cantidad de
enmiendas que se han presentado y por el interés que tiene
en cuanto al conjunto de la ley. Yo, para evitar problemas
y que haya un seguimiento mejor, me voy a referir
enmienda por enmienda, aún con el ánimo que pueda ser
repetitivo en algunos casos.

Empezaremos, por lo tanto, por las enmiendas
presentadas por Izquierda Unida a este título. En cuanto a la
enmienda número 4482, de Izquierda Unida, que hace
referencia a esa ampliación de grados, nosotros
simplemente le vamos a decir que nos parece excesivo. Nos
parece que el parentesco hasta el segundo grado civil es más
que suficiente, y que a ustedes sólo les ha faltado incluir
aquí a los amigos del colegio y a los vecinos. Nos parece
excesivo. Ustedes lo amplían hasta el cuarto grado de
afinidad, hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el
segundo grado de afinidad, nos parece excesivo. Por lo
tanto, vamos a votar que no a esta enmienda.

En cuanto a la enmienda 4481, que habla de unos plazo
y que los otros partidos también han incluido en sus
enmiendas, el PSM y el PSOE, simplemente les decimos
que un año nos parece suficiente porque el plazo que
ustedes proponen es demasiado amplio y es un perjuicio
grave para aquellas personas que estén ocupando cargos
públicos. Nos parece que es suficiente con un año y que dos
años es un perjuicio excesivo. No les vamos a dar apoyo.
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En cuanto a la enmienda 4530 de Izquierda Unida, que añade
lo del despacho profesional en el cual se puedan integrar, les
decimos que en esta ley no se pretende que las personas que
hayan ocupado cargos públicos no se puedan, posteriormente,
incorporar a la sociedad. Parece que ustedes buscan que estas
personas, una vez que hayan terminado con el ejercicio de su
cargo, se tengan que ir a su casa y no puedan salir de su casa, ni
se puedan incorporar a despachos, ni se puedan incorporar a
empresas, porque con esta enmienda que ustedes proponen, no
sólo les perjudican a ellos, sino que perjudicarían a cualquier
empresa o a cualquier despacho en el cual estas personas se
puedan integrar. También nos parece excesivo. O sea, las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, en general, a este
título, nos parecen excesivas.

En cuanto a la enmienda 4475, en la que ustedes dicen que...,
evitar que un alto cargo esté más de dos consejos de
administración de los organismos o empresas públicas, nosotros
les decimos que si una persona, un alto cargo de la
administración, estuviera en más de dos empresas o organismos
es porque es conveniente para la comunidad, porque se entiende
así que esa persona es la más adecuada. Si entendemos que esa
persona es la más adecuada, y si entendemos que tiene que estar
en tres empresas o organismos, pues que esté en tres empresas o
organismos, ustedes mismos abren la puerta cuando dicen,
después, fuera de que haya un acuerdo expreso del Consejo de
Gobierno, nos parece que siempre que se está nombrando a una
persona para que represente a un organismo, a una
administración, es por algo. Será porque es la más adecuada, por
lo tanto, nos parece que esta enmienda no tienen ningún sentido,
porque si ustedes mismos abren la puerta diciendo que haya un
acuerdo expreso, será porque pueda estar en más de dos
empresas públicas o organismos. Nosotros creemos que es
innecesaria, a todas luces, esta enmienda.

En cuanto a la enmienda 4478, en la que ustedes hablan de la
participación en seminarios, cursos o conferencias celebradas en
centros oficiales destinados a la formación de personal de la
función pública, siempre que no tengan carácter permanente o
habitual y no superen las 70 horas anuales, nosotros vamos a
decir que no, porque nosotros creemos que todo lo que sea
necesario y bueno para que los funcionarios mejoren su
formación y para que se les dé una formación más adecuada, que
si un alto cargo es la persona adecuada para dar esa formación,
no vemos motivos para ponerle tantos problemas. Creemos que
tal como viene redactado en el artículo 10 c) del proyecto, que ha
presentado el Gobierno, y que ha salido (...) de la ponencia como
de la comisión, creemos que está bastante claro que la
compatibilidad..., esta compatibilidad como actividad pública, la
realización de funciones docentes para la formación, selección
y perfeccionamiento del personal al servicio de la administración
pública está suficientemente claro. Si en un momento
determinado, tiene que dedicar más de 70 horas, será bueno y
será conveniente, quizá, para la formación de esas personas y,
bueno, ya se supone que se hará en horarios que no puedan
afectar a su dedicación a la administración y a su cargo público.

En cuanto a la enmienda 4479 de Izquierda Unida, no
entendemos el ánimo penalizador, cuando, además, parece
claro que los cargos públicos, al dedicar íntegramente su
tiempo y no poder compatibilizar sus actividades, no deben
ser penalizados de esta manera. Esto lo hacemos extensivo
a otros grupos que han presentado enmiendas de similar
redacción. Cuando hablan de las cantidades y de las
indemnizaciones, cuando hablan de las dietas, no son
retribuciones, no son salarios. Nosotros entendemos que el
salario es lo que hace, de alguna manera, que esa persona
tenga una dedicación exclusiva. La persona..., se dice que
ese alto cargo tiene que tener una dedicación exclusiva y se
le paga un salario adecuado. Si tiene que recibir dietas o
tiene que percibir indemnizaciones es porque está previsto
y porque, al pertenecer a estos organismos, tiene derecho a
ello. Nosotros creemos que eso que sean ingresadas en la
comunidad autónoma, no le vemos ninguna explicación, no
vemos los motivos para penalizar de esa manera a los altos
cargos. Parece que esta ley, en vez de marcar unos criterios
para que los altos cargos sepan por dónde se tienen que
mover, parece que es un código penal que vaya contra ellos,
decirles "esto no lo pueden hacer, esto tampoco lo pueden
hacer, esto tampoco lo pueden hacer", y, además,
penalizarles con "si lo hacen, no podrán cobrar, no podrán
tener indemnizaciones, no podrán cobrar dietas". Nos
parece, en todo caso, excesivo y no vamos a apoyarlo.

En cuanto a la enmienda 4480, creemos que es todo lo
contrario. Creo que no les están dando una redacción mejor
al punto previsto en la ley. Creemos todo lo contrario. Esta
redacción que ustedes presentan, complica todavía más el
tema y no es nada clarificador. Nosotros creemos que es
mucho más clara la redacción del proyecto que dice "la
administración del patrimonio personal o familiar", queda
clarísimo lo que es la administración del patrimonio
personal o familiar, no es abrir un despacho, no es llevar
una empresa, es la administración del patrimonio personal
o familiar, queda muy claro tal como está y no vamos a
apoyar esta enmienda.

En cuanto a las enmiendas del PSM, la 4536, que hace
referencia a los dos años, no voy a entrar más, ya ha
quedado claro que nosotros no vamos a apoyarla.

En cuanto a la enmienda que hace referencia, también,
a las cantidades que tienen que recibir por cualquier
concepto, las asistencias, dietas, etc., ya las he comentado.
Nosotros no entendemos ese ánimo penalizador. Creemos
que los altos cargos van a dedicar, y lo están dedicando en
este momento, su íntegro tiempo en el cargo. Esta
compatibilidad con actividades públicas, no debe ser
penalizada de esta manera.
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En cuanto a la siguiente enmienda del PSM, nosotros
creemos que la redacción que le da el proyecto, en su artículo 11
d), es la adecuada, que es la compatibilidad con una actividad
privada, que es la participación en actividades, entidades
culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro y las de
carácter cultural, docente o científico efectuadas de manera
continuada. Aquí hemos tenido discusiones sobre lo que es
conveniente, si es continuado, si no es continuado, que quiere
decir una expresión o que quiere decir otra. Nosotros entendemos
que la redacción que hay en este artículo, en este apartado
concreto, es la adecuada y que la enmienda no mejora la
redacción, que lo que se debe aprobar es lo que está en este
momento incluido en el artículo.

En cuanto a la enmienda 4537, ya lo he comentado.

La 4538, también habla de las remuneraciones y dietas, la
doy por comentada.

El voto particular al artículo 10, apartado 3, ya lo comentaré
cuando comente las enmiendas y los votos particulares del Grupo
Parlamentario Socialista.

Ahora, las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, la
4466, hago extensivo lo que he dicho a los otros dos grupos, en
cuanto a los dos años o un año, nosotros creemos que un año es
suficiente.

En cuanto a la 4467, perdón, la 4467 es la de dos años y un
año, y le indico que ya está defendida, que no es ninguna mejora
y que creemos que un año es suficiente.

En cuanto a la 4466, creemos que hay un ánimo penalizador
igual que en algunas enmiendas de Izquierda Unida. Parece que
después de ejercer ese cargo se tenga que dedicar a la
mendicidad o a dedicarse a estar en su casa porque no puede
hacer otro tipo de cosas, porque se le prohíbe todo, o sea, no se
le puede permitir que haga nada, absolutamente nada, ni durante
el cargo ni después de dejar el cargo. Nos parece excesivo.

En cuanto a la 4470, ya lo dijimos en comisión. Este añadido
es una copia de la ley del Estado, creemos que en Baleares no
afecta a nadie, que no afectará a nadie, que es una complicación
excesiva de la ley. Creemos que si no va a afectar a nadie, si no
hay nadie afectado por este punto 2 que ustedes pretenden
añadir, o adición al punto 2, no creemos que sea conveniente
aprobarlo, porque la verdad es que no añade nada nuevo a la ley.

En cuanto a los votos particulares y a la enmienda que hace
referencia a la supresión del punto 3 del artículo 10, en primer
lugar, yo creo que no soy la persona adecuada para interpretar el
Reglamento, creo que hay personas en esta cámara y
funcionarios que creo que son los que deben interpretar de una
manera más adecuada este reglamento. Simplemente, lo que hice
fue utilizar una práctica habitual de esta cámara, una práctica que
se ha utilizado siempre, incluso creo que el PSOE, en otras
ocasiones, la ha utilizado, por lo que me han comentado. Por lo
tanto, ahora que a ustedes no les conviene, que no acepten esta
práctica habitual, pues, yo no le doy más importancia, como que
no tienen..., de alguna manera, en este tema, les hemos podido
colar algún gol ya que hemos utilizado una enmienda de ustedes
y, por eso, a ustedes no les va bien. Yo creo que si esto se ha
hecho siempre, no ve porqué ahora no se tenga que hacer, si
además, tanto en ponencia como en comisión, se le ha dicho que
es una práctica habitual y que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Sí, solamente 10 segundos, en una palabra, no voy a
entrar en este tema, simplemente, voy a entrar en el
contenido. Nosotros creemos (...) introducido a los alcaldes,
los hemos introducido porque creemos que la actividad del
alcalde puede ser perfectamente compatible con la de los
cargos públicos de la administración. Son ellos quienes
deben decidir si su actividad es compatible o no compatible
y si perjudica a la administración de la comunidad o si
perjudica a la administración, al cargo público en el
organismo local. Nosotros creemos que si es posible que un
concejal o un teniente alcalde sea compatible, creemos que
un alcalde también lo tiene que ser. Yo creo que el Sr.
Crespí no estará de acuerdo con ninguno de los tres casos,
pero bueno, en este tema nosotros tenemos muy claro que si
un concejal, un teniente alcalde, puede ser compatible, por
ejemplo, con ser presidente del Consell Insular de Mallorca,
entendemos que también lo puede ser para ser alto cargo de
la administración autonómica. En todo caso, nos encantaría
ver como ustedes toman ejemplo de esta enmienda que han
presentado y lo proponen en el Consell Insular de Mallorca,
pues, que los cargos que ocupen varios sitios en la
administración local y en la administración del Consell
Insular, por ejemplo, pues que dimitan de alguno. Nosotros,
si vemos que ustedes lo hacen, a lo mejor, nos lo
planteamos y modificamos la ley en este sentido. Nada más,
muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dues qüestions preliminars (...),
en primer lloc, respecte a les esmenes que han presentat els
altes grups, Esquerra Unida votarà a favor de totes les
esmenes. Consideram que totes mereixen el nostre suport i,
per tant, tendran aquest vot a favor. Un parell de qüestions
preliminars, nosaltres quan vàrem agafar aquesta llei
d'incompatibilitats i la vàrem estudiar, vam partir d'un
supòsit, què faríem nosaltres si estiguéssim al Govern o
tenguessin responsabilitats de Govern?, presentaríem
aquestes esmenes?, sí. Presentaríem aquestes esmenes,
defensaríem aquestes esmenes. Això neix de la diferent
concepció que pot tenir el Grup Popular, que pot tenir el
Grup d'Esquerra Unida, del que és un càrrec públic, del que
és un alt càrrec, diferent concepció. D'aquesta diferent
concepció neixen aquestes esmenes. Neixen a partir del
propi compromís de dur-les a terme i de fer-les complir si
fos la nostra responsabilitat o participéssim d'aquesta
responsabilitat.
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Després, què van fer? Vàrem mirar altres lleis
d'incompatibilitats d'altres comunitats autònomes i les vàrem
comparar. Una feina que supos que tothom ha fet, perquè és
lògic i és normal comparar i mirar. Què vàrem veure?, vàrem
veure que aquesta llei que presentava el Govern balear era una
llei feta a mida, a veure si no molestem a aquell, a veure com
arreglam l'assumpte de l'altre, a veure com no interferir en
aquests problemes que ens poden sorgir, i es va anar fent una llei
a mida. Nosaltres, amb aquestes esmenes, intentam millorar,
corregir, lògicament, vostè ha dit que no donarà suport a cap
d'elles. Des del nostre punt de vista, en aquest punt, en aquest
títol, ni es millorarà ni es corregirà.

Per exemple, a l'esmena 4482, ampliam el grau civil, del
segon grau al cuart grau de consanguinitat, vostè ens ha dit que
només fa falta posar els amics, però és que si haguéssim pogut,
algun amic hauríem d'haver posat, perquè què va dir l'expresident
d'aquesta comunitat, públicament, fa unes setmanes?, "jo vaig
intervenir en el tema de Calvià per ajudar a un amic", i com
actuen amics (...), per exemple, per tant, a l'hora de dir que és
excessiu i posar exemples, alerta perquè sí que hi ha exemples de
qüestions que han succeït.

En quant a l'esmena 4530, per la qual deim que s'ha de fer
extensiva la inhibició en expedients que hagin estat coneguts pels
alts càrrecs o membres del Govern, no només per ells mateixos,
sinó en els despatxos on s'integrin. A aquestes com altres
esmenes, els càrrecs públics, alts càrrecs i consellers, tenen
dedicació exclusiva i unes retribucions adequades a la dedicació
exclusiva, retribucions que són de 9, 10 milions, alguns un poc
menys, altres un poc més, complementaris com el cas dels
consellers que vénen d'Eivissa i de Menorca i que es preveu que
puguin tenir retribucions complementàries, que puguin arribar als
12 o 13, són retribucions que, si tenim en compte les normals de
les persones, són retribucions importants. No crec que sigui
tractar (...) quan posam, a unes persones que exerceixen una
labor política de compromís en la labor pública, d'actuar en
benefici de la generalitat, de representació, que ja té, amb aquest
sentit de representació, la seva pròpia retribució moral, després
hi ha la retribució econòmica, lògicament, que sigui tractar com
empestades persones que ja tenen un sou, molt per sobre de la
gran majoria de persones d'aquestes illes, quan poden tenir feina
i poden exercir algun ofici, no crec que siguin sous baixos ni
tractem com empestades a persones que es poden permetre
aquests compromisos, aquestes obligacions. Això és un punt de
diferència entre la seva posició i la nostra. Casos de despatxos on
s'han tractat temes, encara un conseller o un ex alt càrrec s'hauria
d'inhibir, i el seu company de despatx, no, en tenim prou, tenim,
per exemple, el cas del despatx professional de l'exconseller, Sr.
Jeroni Saiz, en casos dels projectes de l'Ibasan, casos com aquest
que han succeït, i demostren que als despatxos també es tracten
temes que tenen alguna cosa a veure amb temes que ja hagin
pogut veure com a càrrecs públics.

Igualment, passa amb la qüestió de passar d'un any a dos
anys. Dos anys és com una regla fixa a la majoria de lleis,
dos anys és una regla fixa, vostès ho deixen amb un any per
afectar mínimament a uns càrrecs, però la regla fixa, a la
majoria de lleis, són aquests dos anys.

Després, quant a la limitació de dos consells
d'administració, de presència a dos consells. Si és
convenient?, vostè diu que pot ser convenient estar a més de
dos. Convenient és una cosa i incompatible és una altra
cosa, perquè nosaltres podríem pensar que seria convenient
que, per exemple, la Sra. Consellera de Presidència, la Sra.
Estaràs, també fos consellera de Turisme, d'Esports, de
Sanitat i fos consellera de tot, seria convenient perquè és
una persona que fa una bona labor i seria convenient que
dugués totes les conselleries, però trobam que açò no és
així, que hi ha d'haver uns límits. Nosaltres posam uns
límits, dos consells d'adminsitració, dues representacions,
posam aquests límits perquè si no podria ser convenient que
una persona dugués totes les representacions i, açò, són els
límits que posam. Crec que és ben bo d'entendre.

Quant a la qüestió de les 70 hores anuals, de màxima
dedicació a cursos, vostè ha dit que hem d'ajudar als
funcionaris, nosaltres no feim incompatibles als funcionaris,
no es confongui, no feim incompatibles als funcionaris.
Feim incompatibles persones que puguin dedicar les hores
que vulguin, i aquesta llei ho permet, a cursos per
funcionaris, per funció pública, i cobrar per aquests cursos,
tenir un sobre sou per aquests cursos. Açò és el que feim
incompatible a partir de 70 hores, ja posam una xifra que
creim que és raonable, 70 hores anuals, perquè es pugui
permetre aquesta funció, però nosaltres, com vostè pretén
fer veure, no declaram incompatibles als funcionaris, és als
alts càrrecs i membres del Govern. És que no hi ha atur en
aquesta comunitat?, permetem que altres persones
preparades puguin donar aquests cursos i aquests treballs, i
no acumular treballs i dedicacions persones que tenen un
sou prou elevat per...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, ... per tenir una dedicació
exclusiva i absoluta.
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Per últim, l'esmena 4479, nosaltres en aquesta esmena deim
que les entitats que (....) el que diu la llei, exactament, que
s'ingressin quantitats que els pertoquin en concepte
d'assistències, que separam de les despeses de viatges, estades...,
ho separam, en concepte d'assistències, que aquestes quantitats
passin, com a moltes altres comunitats autònomes, de l'ens
pagador a la tresoreria de la comunitat autònoma. Nosaltres
creim que és normal que sigui així, ho és que sigui així, per açò
ho defensam d'aquesta manera. No és per penalitzar alts càrrecs,
és per posar un poc de sentit comú i d'intentar millorar aquesta
llei, en aquest sentit.

Tornant al principi, nosaltres creim que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, em sap molt de greu, açò no és una advertència
que li faci a vostè, sinó a tots els portaveus que hagin d'intervenir
en aquest debat, s'havia fixat, per acord de tots, 10 minuts
preceptius i 5 minuts de rèplica. En aquests moments, estam en
8 minuts de rèplica, si seguim així, no acabarem. Per concloure
ja de manera definitiva.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Amb els 10 segons que em permet el president, tornant al
principi, li vull dir una cosa. Quan hem parlat sobre com
consideram els càrrecs polítics, ens referim a alts càrrecs i
membres del Govern i ens referim en general a les retribucions
que rebem els polítics amb aquestes qüestions, que sigui açò
també per deixar-ho clar.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista, té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, d'entrada anunciar que donarem
suport a totes les esmenes presentades a l'article 8, exceptuant la
4482 d'Esquerra Unida on ens abstendrem, perquè pensam que
efectivament el segon grau civil és suficient i ens sembla que no
és adequat arribar més enllà, de totes maneres, perquè la
institució de la inhibició creim que garanteix els altres supòsits,
per exemple el dels amics a què tan afeccionats són, i
efectivament que els amics de col•legi i tot els controlaríem i els
controlarem, però hi ha una altra via, pensam, més adequada que
la de la incompatibilitat. La resta, la majoria són coincidents amb
altres de nostres o segueixen la llei de l'Estat.

A l'article 10, també donarem suport a totes les esmenes,
exceptuant-ne una d'Esquerra Unida, la 4475, on es pretén
prohibir la pertinença a més de dos consells d'administració, per
això mateix que el Consell de Govern, després, també pot aixecar
aquesta prohibició i perquè a nosaltres ens sembla bé que el
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria pugui anar als ens
instrumentals que es creïn ..., pensam que és adequat, el que no
volem és que tengui dues dotzenes de sous, que és allò que
després es farà espúriament o tal i com nosaltres ho veim. Per
tant, d'entrada, nosaltres participam de la filosofia o d'allò que
pretén, però no de la redacció.

L'esmena més delicada és, sens dubte, la de supressió del
10.3 i, per tant, dels càrrecs de l'administració local.
Nosaltres, d'entrada estam d'acord amb la proposta inicial
on donàvem suport inicial al text inicial del projecte, per
tant, exclusió dels batles, i, de moment, aquí ens
mantendríem.

Ens abstendrem també a l'esmena d'Esquerra Unida, a la
núm. 4480, a l'article 11, perquè no veim que millori el
redactat.

Tret d'això que he dit, a les altres hi donarem suport.

Respecte de la defensa de les nostres esmenes, molt
sumàriament. Crec que el Sr. Rovira ha fet una situació
dramàtica de l'alt càrrec a la mendicitat, per favor, o
ridiculitzam el debat i el deixam córrer, la llei
d'incompatibilitats l'han presentada vostès, les esmenes que
es presenten són bastant de detall en la majoria dels casos.
Hi ha uns temes que no podrà entrar durant dos anys, és el
termini que diu l'Estat, i és l'únic que demanam en aquesta
esmena 4536, és a dir, no m'ho dramatitzi, com a mínim,
vostès hi estaran d'acord o no, però no ens vagi dient que
enviam tots els alts càrrecs a la misèria, no em sembla seriós
per part seva.

De fet, les indemnitzacions per assistència, no ho entén,
nosaltres sí que no ho entenem, vostè diu que nosaltres
penalitzam una gent que dedicarà tot el seu temps al càrrec,
i no, no, si dedica íntegrament tot el seu temps al càrrec,
nosaltres li volem donar un sou que garanteixi que d'alguna
manera cobreixi aquesta dedicació, que és ben discutible,
efectivament, que a altres llocs de treball de vegades més
penosos, tenguin o no tenguin aquests sous, però amb això
no hi entrarem. Ara bé, no perquè es canviï la careta i entri
dins un consell d'administració perquè li ha interessat una
activitat d'una determinada conselleria, es faci a través d'una
empresa pública o hagi estat a una empresa privada, això
hagi de suposar dietes i assistències, quan es fa,
evidentment, en horari de feina. Vostè ens deia, parlant del
tema científic i docent, que evidentment es farà en un horari
que no serà incompatible, no, l'assistència a tots aquests
organismes es farà en horari absolutament compatible, en
moltes ocasions a la mateixa seu de les conselleries, no té ni
cap ni peus que això suposi un doble sou. O sí que es farà en
horari de feina, per exemple assistències al mateix
parlament, assistències a comissions informatives, dels seus
ajuntaments, assistències allà on sigui, es farà en horari de
feina, és clar que sí, per tant es detreurà d'aquest ingrés,
sobretot per una qüestió important, i és que la idea
d'assistència, la idea d'indemnització deriva d'aquí, com que
vostè perdrà d'on vostè estava, nosaltres l'indemnitzam per
aquesta pèrdua que vostè té, però és que en el cas dels alts
càrrecs no hi ha cap pèrdua, així, doncs, no té sentit cap
indemnització, més enllà de trasllat on, evidentment,
nosaltres sí que hi entram.
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De manera continuada, i faré molta vida, Sr. President, com
és que una activitat no continuada és incompatible i la
continuada no ho és?, senzillament no ho entenem, ho trobam
incongruent.

I l'article 10.3, sobre els batles, nosaltres creim que sí que hi
ha d'haver  alguna incompatibilitat, ho pensam com ho pensava
qui va redactar el projecte i el Govern, és el Grup Parlamentari
Popular qui ha volgut ser més graciós del que el mateix Consell
de Govern s'havia autoestablert. El gabinet del Sr. Soler havia
presentat aquí un projecte, ja l'avantprojecte no duia els tinents
batles, i vostès, el Grup Parlamentari ..., sobretot no ens
ridiculitzi, no ens digui que no permetem fer res quan parlam de
defensar el text originari del Govern, dugui'm arguments, però no
em digui això.

I una referència, no em toca, crec, a mi parlar del Consell
Insular de Mallorca, però quan un assessor d'una àrea transferida,
amb totes les competències insularitzades, com és Cultura, no
guanyi més que la mateixa presidència d'un consell insular,
vostès tendran legitimitat per explicar-nos pel•lícules, però,
entretant és que no entenc ni com puja aquí a dir-ho, perquè la
veritat és que no entenem aquesta mateixa, només per qüestió
remunerativa, la disposició addicional segona, i ja hi arribarem,
la treuria de la llei d'incompatibilitats tal i com vostè ho presenta,
perquè no hi ha cap president de consell insular que cobri el cent
per cent del que guanya un director general. Per tant, via
disposició addicional segona, ja no importaria discutir res del que
vostè presenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, fixarem la posició
respecte de les esmenes dels altres grups. En relació a l'article 8,
donarem suport a l'esmena 4481 d'esquerra Unida, 4536 del
PSM, i realment ens abstendrem a les esmenes 4482 d'Esquerra
Unida i 4530 d'Esquerra Unida. Creim, evidentment que si bé és
bo establir incompatibilitats, quan un vol legislar respecte del seu
gran grau familiar, arriba a fer incompatibles fins i tot persones
que ni tan sols coneix, per tant, de vegades, hi haurien d'haver
ficat els amics i deixar els cosins segons, però vaja, els amics
d'escola són molt importants, ho hem de tenir en compte.

Respecte de l'article 11, deixaré en darrer lloc l'article 10,
perquè ja passaré a la part de contrarèplica, a l'article 11 donarem
suport a les tres esmenes que hi ha, dues d'Esquerra Unida i una
del PSM. També donarem a l'article 8 suport a l'esmena 4536 del
PSM.

Pel que fa a l'article 10, donarem suport a l'esmena 4479
d'Esquerra Unida, 4537 del PSM i 4475 d'Esquerra Unida,
perquè creim que d'acord amb allò que preveuen altres
reglaments com aquests, altres lleis d'incompatibilitats, es
millora el text, i no es tracta com ha volgut fer veure el Sr.
Rovira, que sigui una persecució als alts càrrecs, jo crec que
les persones que arriben a alt càrrec, ja en saben fugir de les
persecucions, ja en saben, de totes maneres havent cobrant
durant quatre anys un sou de director general, es poden
comprar molts de bitllets d'avió per si és perseguit i fugir, és
a dir, crec que és un mal (...).

Miri, jo crec que hauria de reflexionar el grup
parlamentari, i en això s'ha equivocat a la seva primera part
el portaveu del PSM, li ha dit "vostès presentaren aquesta
llei", no, no la varen presentar ells, el Sr. Soler, no sé si dir
brava o deia que no, però jo el deia des d'allà i m'ha paregut
que deia que no, que no l'havien presentada ells, i per això,
aquesta llei, el cos li demanava retirar-la del Parlament,
però era molt fort, era molt fort, i, per tant, per un costat hi
han ficat allò que interessava, per què no batles, perquè les
modificacions no són modificacions genèriques, no s'ho
pensin, és a dir, no són modificacions que diguin, home, i
els batles per què no?, no, no, per què no aquest, aquest i
aquest altre batle, per què no aquest, aquest i aquest altre
assessor, això és el lamentable d'aquestes modificacions que
jo crec que desvirtuen una llei que, si bé no ens va
entusiasmar, i no ens va entusiasmar perquè a més n'hem
vist d'altres, fetes a altres comunitats, que ens semblen més
ajustades, però tampoc no hi estàvem en contra, i això que
quedi ben clar. És a dir, nosaltres vàrem ..., per saber bé que
aquest govern, el govern anterior al que tenim ara, hagués
presentat una llei, representava una bona passa endavant i,
per tant, vàrem intentar millorar-la en allò que pensàvem.

Evidentment,  si un pot ser regidor també pot ser batle,
home, jo crec que les obligacions d'un batle faran que hagi
d'abandonar moltes més vegades el seu lloc de feina que no
un regidor normal, i això és clar. I el que nosaltres defensam
aquí i ho defensen les altres esmenes dels cursos, és el
compliment estricte de la feina per la qual té un salari i un
bon salari. 
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I en referència a la resposta que esperava del Sr. Rovira, i per
què no als consells insulars?, miri, primer li ha contestat molt bé
ja el Sr. Alorda, bé, jo crec que en el moment que els consellers
dels consells insulars cobrin el que cobrin els directors generals
del Govern, jo crec que podríem aplicar aquesta llei
d'incompatibilitats, però aquesta situació em sembla que no és
així a cap consell insular. En el moment que els consellers dels
consells insulars no siguin tampoc parlamentaris, i això no pot
ser objecte d'aquesta llei, també podrem pensar això. Però, a
més, pensin una altra cosa, la història pesa i la història fa que els
consells insulars siguin d'abstracció fonamentalment
municipalista, i la seva actuació es dedica molt al municipi, per
tant no és el mateix un Govern d'una comunitat que una
institució, diputacions a altres províncies, a altres regions
d'Espanya i consells insulars aquí. Per tant, són dos elements que
bé que els utilitzi a un debat parlamentari, però reconegui'm que
vostè ha donat l'element clau, ens han ficat un gol utilitzant d'una
manera flàccida un reglament. Bé, val, però al Diari de Sessions
quedarà clar que al final no han guanyat una cosa, ens han ficat
un gol, i això no és un partit de futbol ni vostè és el Sr. Romario.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
cuanto a lo expuesto por el Sr. Portella, me parece muy bien que
ustedes presenten las mismas enmiendas tanto si son oposición
como si son gobierno, nosotros, tanto si somos gobierno como si
estuviéramos en la oposición tendríamos el mismo planteamiento
sobre sus enmiendas y las seguiríamos votando en contra o a
favor, si fuesen de otro estilo. Entonces, en este tema no
queremos tampoco entrar mucho más.

En comparación con otras leyes, ustedes dicen que ésta está
hecha a medida, nosotros creemos que esto no tiene nada que ver
con los ejemplos que usted puede haber puesto, nosotros creemos
que esta ley no está hecha a medida. No estamos en absoluto de
acuerdo.

En cuanto a la enmienda 4530, nosotros creemos que las
retribuciones sean altas o bajas no tiene nada que ver, sino que
lo importante es el trabajo que se realice, y que si ese trabajo se
realiza y tienen ese derecho, ¿por qué no?, no creemos que sea
esa la penalización que haya que ponerles.

Y en cuanto a lo de los dos años o un año, usted lo ha dicho,
nosotros queremos que afecte lo mínimo, ¿por qué?, pues
precisamente por eso, porque cuanto más afecte, mucho peor,
mucho más penalizamos a los altos cargos, es que al final no
habrá voluntarios para altos cargos porque será mucho peor ser
alto cargo que no serlo, porque ustedes los penalizan de una
manera que creemos exagerada, creemos que lo que tiene que
hacer esta ley es penalizar lo mínimo y afectar lo mínimo en
cuanto al perjuicio que se les pueda provocar precisamente
porque muchas veces el tener un cargo de responsabilidad, no
siempre es la panacea, muchas veces crea problemas e incluso se
tienen que dejar otras cosas a lo mejor mucho más rentables
como pueda ser un despacho profesional.

En cuanto a lo de más de dos consejos de
administración, creo que ya lo he expuesto claramente
antes, y que también ustedes ponen un límite pero abren una
puerta, o sea que tampoco voy a entrar mucho en ese tema.
Vamos a votar que no a ese aspecto y nada más.

Respecto al tema de los funcionarios, yo no he dicho que
se haga incompatible a los funcionarios, a lo mejor me he
explicado mal, yo lo que he dicho es que precisamente
cuando lo que se pretende es mejorar la formación de esos
funcionarios no creemos que sea necesario poner esos
límites, ¿por qué?, porque si es bueno que un alto cargo sea
el que dé esa formación, pues por qué ponerle esos límites,
si se cree que esa persona es la más adecuada, yo no digo
que no haya otras personas, pero se cree que esa es la más
adecuada, precisamente por el cargo que ostenta, entonces
no creemos que ese límite sea adecuado, además por lo que
tenemos entendido, precisamente la formación de
funcionarios no es en horario de funcionarios, no se les
perjudica a ellos y tampoco creemos que con esa formación
se perjudique la dedicación que el alto cargo pueda dedicar
a su trabajo.

En cuanto a lo que ha comentado el Sr. Alorda del PSM,
el tema 10.3, nos parece muy bien que ustedes den apoyo al
proyecto inicial, de la misma manera nosotros entendemos
que si en el proyecto inicial se excluyen los concejales y los
tenientes de alcalde, por qué no a los alcaldes, el hecho de
que los alcaldes puedan tener más o menos dedicación o
puedan tener que dedicar más o menos dedicación a su
cargo de alcalde y les quite dedicación para el alto cargo de
la administración autonómica, pues tampoco lo creemos
nosotros así, porque a lo mejor un concejal del
ayuntamiento de Palma tiene que dedicar más tiempo a su
concejalía del ayuntamiento que a lo mejor un alcalde de un
municipio más pequeño, no queremos entrar en eso,
simplemente creemos que todos, en este caso me dirijo al
Sr. Alorda, creemos que todos tienen que ser compatibles,
sencillamente.

Yo no creo que pretenda ridiculizar el debate, pero veo
que ustedes tienen un tema de fijación en el aspecto
económico, nosotros tenemos una visión que creemos que
es más adecuada de esta ley, que es marcar unos criterios,
marcar un marco, si vale la redundancia, un marco de
actuación, un marco de actuación para aquellas personas
que ocupen altos cargos, que sepan a donde tienen o no
tienen que llegar, y al tema económico le damos mucha
menos importancia, ahora veo que todas sus enmiendas de
este título o bastantes de ellas van dedicadas al tema
económico, no voy a entrar en el tema de sueldos o no
sueldos, yo veo de igual importancia la dedicación que se le
pueda dar al alto cargo de la administración autonómica
como al del consell insular, si está mejor o peor pagado en
uno o en otro, pues depende, supongo, del presupuesto de
cada administración, pero no voy a entrar en este tema.
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Simplemente les digo que si un diputado de este parlamento
que además está en un consell insular por el hecho de que esté en
el Gobierno o en la oposición, ¿tiene que dejar de cobrar la dieta
porque esté en una empresa y perjudique a la empresa o tenga
que dejar de cobrar de la empresa porque esté dedicando tiempo
al Parlamento? No, creemos simplemente que si ese alto cargo
está en el ayuntamiento y tiene que cobrar unas dietas, porque no
podrá cobrar un sueldo, porque está cobrándolo de la
administración de la Comunidad Autónoma, bueno, pues nos
parece lo más adecuado, no creo que se dé el caso de que se
cobren dos sueldos con dedicación exclusiva, si hay dedicación
exclusiva se cobrará uno precisamente porque hay esa dedicación
exclusiva, y si tiene derecho a cobrar unas dietas, pues que se
cobren esas dietas.

En cuanto a lo comentado por el Sr. Crespí, pues un poco le
digo lo mismo, sueldos, muchos sueldos, hablamos de sueldos,
hablamos de sueldos elevados, de sueldos reducidos, yo creo que
eso no es el espíritu de esta ley, el espíritu de esta ley es marcar
esos criterios, esas actividades que puedan ser o no ser
compatibles. Y además al Sr. Crespí le encanta la política-
ficción, los proyectos de ley es normal que se modifiquen en el
Parlamento, yo creo que es lo habitual, no tengo una gran
experiencia en debates parlamentarios, pero me parece que los
grupos que apoyan al Gobierno en multitud de ocasiones han
modificado proyectos presentados por el Gobierno, incluso tengo
entendido que el Grupo Popular presentará enmiendas a los
presupuestos, es lo más normal, si se cree que se va a mejorar,
pues se presentan enmiendas, y nosotros hemos presentado para
mejorar, creemos que el tema de los alcaldes es para mejorar, y
la hemos presentado por eso, nada más, no por política-ficción
de que vayamos en contra de uno o a favor de otro, o que
estemos uno en un grupo y otro en otro, sino simplemente
creemos que se mejora el texto, y como se mejora el texto, lo
hemos presentado, y nada más, no entramos en ese tema.

En cambio en lo que me ha comentado de los sueldos del
consell insular, le digo lo mismo, para nosotros, para los cargos
del PP, para los altos cargos de la administración autonómica,
ustedes hablan de dedicación, que tiene que haber dedicación,
que haya mucha dedicación, pero en cambio cuando se habla del
Consell Insular de Mallorca, hablan de sueldos, pues también yo
le hablo de dedicación, pues lo mismo le digo, dedicación,
dedicación a ser alcalde o a ser concejal o dedicación a ser alto
cargo del consell insular, no le hablo de sueldos, también le
hablo de dedicación. Veo que para unas cosas a ustedes les
interesa plantear los temas de una manera y para otras cosas, les
interesa plantearlos de otra.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Al títol IV del dictamen, mitjans
de controls, articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, s'hi han presentat
tres esmenes, les RGE núms. 4527, 4528, de modificació de
l'article 17, i 4476, de'addició a l'article 18. Les tres són del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, i té la paraula per defensar-les,
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 4528, a l'article 17.1
estableix que les persones titulars dels càrrecs o llocs de
treball inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei hauran
de presentar declaració patrimonial de la totalitat dels seus
béns, drets i obligacions. Amb aquesta esmena que
presentam, nosaltres volíem ampliar aquesta declaració,
també, al cònjuge de la persona que preveu el projecte de
llei; és per ampliar l'abast de l'article, per assegurar el
control que representa també aquest registre, a pesar que es
pot parlar que a Balears disposam d'una separació de béns
i que aquesta llei no és una llei dels cònjuges dels membres
del Govern i alts càrrecs, sí que hem de tenir en compte, i
exemples n'hi ha a esbarzer, els casos que han succeït per
també dins aquest control registral incloure la declaració de
béns patrimonials dels cònjuges de les persones incloses
dins aquesta declaració.

L'esmena 4527, a l'article 17.3 preveu que en el cas de
variació, el declarant ho haurà de manifestar entre dia 1 de
juliol i dia 1 d'agost al document original. Amb aquesta
esmena que presentam nosaltres, Esquerra Unida pretén que
la declaració anual sigui obligatòria, que sigui de cada any
d'una forma normal i regular, tant si ha declarat variacions
com si no, en el moment en què no hi ha variacions
patrimonials, una declaració on no hi ha hagut declaracions
patrimonials, seria suficient per emetre aquesta declaració
de forma anual per tractar el tema amb una regularitat i un
control més correcte, en tot cas seria una esmena per a
nosaltres, de correcció, de millora, però no una esmena de
fons, de contingut, ni molt manco.

La darrera esmena és a l'article 18, la 4476, també es
tracta d'afegir un nou apartat a l'article que parla dels òrgans
de control. Esquerra Unida pretén assegurar amb aquesta
esmena un mecanisme per fer que el Parlament estigui
informat de les incidències que es produeixin al compliment
de la llei i que l'accés a la informació no sigui una qüestió
seccional que s'hagi de demanar una compareixença, que
s'hagi de demanar, que ja estan reglamentades i previstes,
però que sigui una qüestió regular, una qüestió habitual del
funcionament, que cada període de sessions, el Govern
informi al Parlament si hi ha hagut incidències al
compliment d'aquesta llei. Aquesta esmena particular es
recull també a la Comunitat Autònoma de Madrid, a la
d'Astúries i a d'altres comunitats autònomes, i pens que és
un mecanisme de regularitzar, de fer habitual aquest sistema
d'informació del Govern cap al Parlament.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Per fixar posició. A les esmenes
4528 i 4527 no els donarem suport, votarem que no. I a la 4479
ens abstendrem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport a les
esmenes d'Esquerra Unida en aquest títol, d'entrada ens sembla
bé que hi hagi una declaració anual, jo, tan sols per donar-li
algun altre argument, el PP havia demanat declaracions de renda
i declaracions de patrimoni anuals que s'aportassin a aquest
registre d'interessos, com una esmena a la Llei
d'incompatibilitats de l'Estat, confii evidentment que es donarà
suport a aquesta esmena. 

El tema dels cònjuges el trobam delicat, molt delicat, li
donarem suport, però no amb entusiasme, per una tradició
mallorquina-catalana de separació de béns, que no és un
contracte, sinó tota una filosofia de les relacions contractuals de
parella, però entenem que en aquest cas sí és interessant donar-li
suport, a més que hi ha més tradició, per ventura, de posar les
coses a noms dels fills, i ja hi ha maneres de trobar testaferros de
totes maneres, però la intenció a aquest supòsit concret és de
donar-hi suport. L'esmena del PP en aquest sentit a l'Estat
demanava la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de la
unidad familiar, cualquiera que sea su régimen económico-
matrimonial, no sé què li faran, però això és el que proposaven a
una esmena a la llei de l'Estat.

I per últim, consideram oportú aquest mecanisme que vostès
proposen de donar compte al Parlament d'una manera sistemàtica
i periòdica, sabem que tanmateix digui el que digui la llei serà el
Parlament sistemàticament qui podrà controlar els alts càrrecs,
però ens sembla bé que s'arbitri un mecanisme estable i amb
terminis perquè això es faci periòdicament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Nosaltres no donarem suport a l'esmena 4527
perquè entenem que la declaració de patrimoni ha de
respondre realment al patrimoni que té aquella persona i
que, per tant, si es modificava aquest patrimoni, ell ha de fer
d'ofici la modificació, i obligar anualment una persona que
no hagi tengut cap canvi patrimonial a efectuar una nova
declaració, ens sembla que és una molèstia absolutament
innecessària i hi ha les prou garanties legals perquè això
s'hagi de complir.

No votarem en contra, però ens abstendrem a l'informe
preceptiu anual de la consellera de Presidència, perquè, en
tot cas, nosaltres creim que en cas de voler i conèixer
aquestes incidències, podrem fer les preguntes als governs
pertinents i, per tant, se li podrà demanar la seva
compareixença en aquesta cambra.

I respecte de l'esmena 4528, tot i que coincidesc
perfectament amb tot el que ha dit el representant del PSM,
el Sr. Alorda, hi afegiria qualque cosa, tal vegada qualcú no
arribaria a ser conseller perquè la dona no ho voldria, però
bé, jo crec que, en tot cas, com que ningú no està obligat a
ser conseller, jo crec que ningú no hi està obligat, jo crec
que per transparència és necessari conèixer la declaració
patrimonial dels familiars més directes, encara que tal
vegada també hauríem de conèixer les dels amics, però, en
tot cas, donarem suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la enmienda que
hace referencia a la presentación anual, a la obligatoriedad
de la presentación anual de la declaración patrimonial,
nosotros opinamos exactamente igual que opina, por
ejemplo, el Sr. Crespí, o sea, si no hay modificación, para
qué presentar esa declaración, simplemente, sólo se presenta
declaración cuando hay modificación o al inicio de la
ocupación del cargo público, entonces, creemos que no es
necesaria la declaración patrimonial anual si no ha habido
modificación ninguna.

En cuanto a lo del cónyuge, pues parece un tópico hablar
de separación de bienes y, bueno, qué tendrá que ver el
patrimonio del cónyuge, además que viniendo de Izquierda
Unida nos extraña muchísimo que hablen de cónyuge y no
hablen de otro tipo de relaciones, puede haber muchas otras
relaciones que no sean con cónyuge, puede haber uniones de
hecho, parejas que no estén casadas, etc.; bueno, en
definitiva, nosotros entendemos que esto no tiene ningún
beneficio, sino que todo son perjuicios y no entendemos por
qué se tiene que incluir al cónyuge, lo vemos fuera de lugar
a todas luces.



2210 DIARI DE SESSIONS / Núm. 57 / 19 de novembre del 1996

En cuanto a la presentación en cada período de sesiones por
parte del Govern de la presentación del tema de comparecer ante
el Parlamento para explicar las incompatibilidades que pueda
haber o cómo están esos temas, simplemente creemos que el
Parlamento tiene suficientes medios, hay preguntas,
interpelaciones, comparecencias, y creemos que estos medios no
son casos excepcionales, independientemente de cuál sea el tema
sobre el que traten, entonces, simplemente si alguien tiene interés
de conocer temas sobre incompatibilidades o sobre
compatibilidades, pues que lo pregunte, y luego hay una cosa que
está clara, si hay un incumplimiento, la propia ley obliga a que
se publica, si la propia ley obliga que se publique, pues
entendemos que se publica, ya se tiene conocimiento, no hay por
qué venir aquí a comunicarlo, supongo que después de la
publicación y de que todo el mundo tenga conocimiento, se
pedirá que se venga aquí para recabar más información, en
cualquier caso, tampoco vemos que mejore, en ningún caso, la
ley, el texto de la ley.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Portella, vol tornar a intervenir. Té vostè
la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Breument. Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè a
l'exposició inicial ja ho hem explicat. El Sr. Maurici Rovira
també ha explicat la seva posició, i els diputats i les diputades
presents a la sala veuen quines són les dues i no cal explicar res
més. Només un petit detall, que estaria bé que el que el Partit
Popular defensa al Congrés de Diputats, ho defensés també al
Parlament balear.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, Sr. Portella, sobre este mismo tema, me parece que no era
el mismo tema, a lo mejor podría haber alguna similitud entre los
temas, pero no es lo mismo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Al títol V del dictamen, règim sancionador, articles 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 i 26 s'hi mantenen quatre esmenes, dues
presentades per Esquerra Unida i dues presentades pel Grup
Nacionalista-PSM. Per defensar les esmenes presentades per
Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Portella, i són les esmenes
núms. 4526, de modificació a l'article 19, i 4525, d'addició a
l'article 20. Té vostè la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 4526 a l'article 19 és
una esmena que matisa o amplia el contingut del text inicial,
variam la referència al dany manifest del text inicial i la
substituïm per "dany i perjudici", que és una expressió per
a nosaltres molt més correcte i més exacte. El concepte de
dany manifest fa referència al dany patrimonial, al dany
tangible, comptabilitzable econòmicament, avaluable, de
caràcter econòmic, en canvi, el dany i perjudici, en aquest
cas el perjudici és un concepte molt més ampli, i abasta tot
açò anterior i hi afegeix, dany a la moral, dany a la
institució, dany al decòrum de les pròpies institucions, de la
pròpia funció. Trobam que és una esmena que ve a ampliar
el que seria el text inicial.

Quant a l'esmena 4525 a l'article 20, el projecte diu que
les faltes greus i molt greus se sancionaran amb la
declaració d'incompliment de la llei i publicitat conseqüent
d'aquesta declaració al BOCAIB, no es publicarà
l'incompliment al BOCAIB com ha dit abans el Sr. Maurici,
sinó si de cas quan ja estigui sancionat aquest
incompliment, és una cosa molt diferent del que ha dit
abans, quan ja estigui sancionat com a falta greu, molt greu,
llavors sí que es publicarà, és una correcció que amb la
voràgine del debat, de vegades se'ns passen les coses pel cap
a tots, i en aquest cas ha estat així. A l'esmena consideram
que la primera conseqüència de l'incompliment de la llei de
manera greu o molt greu ha de suposar el cessament del
càrrec exercit, cessar el càrrec, en cas contrari, sembla que
la sanció no té res a veure amb la falta; després, a l'article 21
es dirà que els sancionats no podran ser nomenats per
ocupar càrrecs o llocs de treball per un determinat període
i ja assenyala el període però no es torna a dir res del
cessament, pot ser que no impliqui cessament així com està
redactat, encara que després ens diran que en tot el que
representa la sanció, la publicitat de la sanció, la
inhabilitació posterior, que ja és prou greu com perquè
l'implicat cessi de forma voluntària, però com que de casos
aquí i allà n'hi ha molts, d'exemples n'hi ha molts, a la
nostra curta vida política, trobam que era convenient establir
i concretar el cessament en el cas de falta greu o molt greu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda per defensar les
esmenes 4539, d'addició a l'article 20, i 4540, de
modificació a l'article 21. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 57 / 19 de novembre del 1996 2211

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
El PSM manté dues esmenes, com s'ha dit, una d'impoortant i
una altra de més accessòria. La important coincideix amb la que
ja ha defensat Esquerra Unida sobre la necessitat que l'article 21,
quan tipifica les sancions, digui quina és la principal
conseqüència que ha de tenir l'incompliment de la llei
d'incompatibilitats, ens sembla de sentit comú que si és
cessament de l'alt càrrec, és que no entenem la caparrudesa del
Grup Parlamentari Popular de no admetre aquesta evidència, ja
ha estat argumentat, nosaltres pensam que el principi nulla pena
sine lege és un principi tan de sentit comú, que hauria d'estar
arrelat dins qualsevol jurista, que no entenem com la llei no
recull aquesta conseqüència. Així ho diuen altres lleis com la
d'Andalusia, la d'Extremadura o la de Castella-La Manxa. És que
es pot posar en dubte que s'haurà de cessar el càrrec? Si no hi ha
dubte, que ho digui la llei; i si hi ha dubtes, és que aquesta llei és
una presa de pèl, senzillament. La veritat és que estadísticament
està controlat per part nostra, hi ha totes unes tabulacions, que
cada vegada que ens malpensam del Partit Popular, encertam.
Per tant, a mi m'agradaria que, com a mínim, s'aprovàs aquesta
esmena i deixaríem  aquesta pràctica viciosa.

La segona esmena, com dic, és més de caràcter accessori, es
tracta d'ampliar el termini mínim pel qual no podrà torna a ser
nomenat un alt càrrec després d'haver estat declarat
incompatible, no sabem si cessat, però com a mínim declarat
incompatible, pensam que el mínim ha de ser de quatre anys, la
llei de l'estat i la majoria de les lleis parlen de tres a deu, mentre
que la llei que ens presenta el Govern balear parla de tres a sis.
Nosaltres pensam que una legislatura és un termini correcte,
quatre anys, quatre anys perquè no es pugui donar la provocació
que suposaria que dins el mateix mandat es tornàs a nomenar una
persona que havia estat cessada per incompatibilitat, i sabem
també els hàbits que té el Partit Popular de retre homenatges a
gent que ha hagut de ser sancionada, i ens agradaria que, com a
mínim, aquesta llei no permetés la rehabilitació dins el mateix
mandat, fins i tot per a gent que ha assumit semiresponsabilitats
polítiques, encara no sabem si les assumides o no o què és el que
ha succeït. De totes maneres, crec que són moltes les lleis que
preveuen terminis semblants.

Jo ja aprofitaria, si el president m'ho permet, per donar suport
a les esmenes d'Esquerra Unida i ja m'estalviaré un
posicionament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Ens abstendrem a la 4526 d'Esquerra
Unida, igualment a la 4525 i la 4539 que està agrupa, del PSM,
i votarem a favor la 4540 del PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. Nosaltres ens abstendrem a l'esmena 4526 d'Esquerra
Unida, entenem que el text presentat és prou clar, aquesta
distinció entre dany i perjudici, crec que és un poc fora de
lloc. I donarem suport a totes les altres, a la 4539 del PSM
i 4525 d'Esquerra Unida, conjuntament, i a la 4540 del
PSM.

Voldria dir, crec que la postura del Sr. Alorda respecte
de les sancions és clara, crec que nosaltres no vàrem
presentar cap esmena en això, i vull felicitar la seva visió
que no es produïa el cessament i, per tant, crec que hauria
de ser lògic i clar que la pròpia llei imposàs al Govern el
cessament d'aquest càrrec.

El fet que es canviïn els terminis, crec que el portaveu
del PSM és una mica ingenu, posa quatre anys perquè pensa
que l'incompatible el descobriran tot d'una i el procediment
sancionador serà rapidíssim, home, no, això no va tan aviat,
però, en qualsevol cas, també li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la enmienda
presentada por Izquierda Unida que hace referencia a la
substitución de "daño manifiesto" por "daño o perjuicio",
nosotros creemos que la redacción más adecuada es la que
hay en el proyecto presentado por el Gobierno, porque es
mucho más clara y porque es jurídicamente más aceptada.
Es verdad que su redacción es más amplia, pero también
crea más inseguridad jurídica, y creemos que crear
inseguridad jurídica no es bueno ni prudente, y le vamos a
votar en contra.

En cuanto a la enmienda presentada por el PSM que
hace referencia a modificar el período de dos a seis años por
cuatro a seis años, en derecho sancionatorio, normalmente
hay circunstancias que agravan y atenúan, esta ley prevé
faltas más graves o más leves. Es mejor, creemos nosotros
que es mejor que el período sancionatorio sea como más
amplio mejor para que se puedan aplicar estos agravantes o
atenuantes y se pueda ser más justo en la sanción que se
imponga si el arco de tiempo es mayor que si es menor, pero
vamos tampoco consideramos que esta enmienda sea de una
gran importancia o trascendencia.
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En cuanto al tema que nosotros creemos más importantes,
que es el que hace referencia al cese, al inherente cese o
inmediato cese del infractor, de entrada nosotros creemos que
tanto el Estatuto como la Ley de régimen jurídico, etc., etc.,
dicen que quien nombra y quien cesa es el presidente de la
Comunidad Autónoma, y creemos que es más adecuado que esto
se mantenga así, y me parece que lo deben creer también en
muchos otros sitios, porque ustedes que hacen referencia a tantas
leyes de otras comunidades autónomas, pues no hacen referencia
a la ley estatal que no lo recoge, a Aragón que tampoco lo
recoge, ni a Asturias, ni a Cantabria, ni a Castilla y León, ni a
Cataluña, ni a Navarra, ni a La Rioja, ni a Madrid, ni a Murcia,
ni al País Vasco o a Valencia, solamente hacen referencia, claro,
a Castilla-La Mancha, a Extremadura, a las dos o tres leyes que
lo recogen, que bueno, le digo que en extremadura tampoco es un
cese, es una suspensión, tampoco lo deja claro, y esa suspensión
¿qué significa? Nosotros, a este tema lo tenemos muy claro, esta
es una ley de incompatibilidades y como tal marca las
incompatibilidades, pero es básicamente quien realiza una
incompatibilidad lo que tiene, aparte de una sanción posterior,
que evita su nombramiento en un período determinado, hay una
responsabilidad política, y esta ley marca responsabilidades
políticas muy claras, y quien tiene la responsabilidad política en
éste y en muchos otros temas, es el presidente de la Comunidad
Autónoma, responsabilidad política que tiene al nombrar a
determinadas personas, responsabilidad que puede ser acertada
o no, si se ha equivocado en los nombramientos, y
responsabilidad en cesar o no cesar, y además, seamos prácticos,
yo no creo que el proceso de alguien que pueda haber cometido
una incompatibilidad llegase a tanto, yo me imagino que habría
una decisión anterior, primero porque no creo que un presidente
quisiera que se produjese un desgaste tan excesivo por un tema
de éstos, se tomarían medidas anteriormente. Y no me busquen
ustedes otros temas, estamos hablando de incompatibilidades, y
aquí es evidente que en la mayoría de las comunidades
autónomas este tema no se ha recogido precisamente porque
todos dejan muy claro que tiene que ser el presidente el que
tenga la responsabilidad de nombrar o cesar a los altos cargos y
que no tiene que ser una ley de incompatibilidades la que cese o
nombre altos cargos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Volen tornar a fer ús de la paraula? Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No entrarem en altres temes, però sí en
aquest. Més seguretat jurídica com vostè reclamava, que el nulla
pena sine lege, crec que no n'hi ha. I m'ha deixat més preocupat
encara, quan diu que qui nomena i cessa és el president, què vol
dir que ho farà si li dóna la gana?, és a dir, que feim una llei que
diu si serà incompatible o no, però al final, si se'l declara
incompatible se'l cessarà si el president vol, i si no vol, no; és a
dir ara ja parlam de lleis que preveuen responsabilitats
polítiques, fins ara enteníem que la llei era la que marcava
responsabilitats jurídiques, i els jutges les aplicaven, i la
responsabilitat política era qualque cosa més que aquesta
responsabilitat jurídica, que allò que la llei permetia,

l'honorabilitat, l'honestedat, fins i tot la dignitat i la imatge
política no ho podien permetre, allò que la llei permetia,
perquè allò que la llei no permetia eren els jutges qui ho
havien d'aplicar. O vaja aquesta era la interpretació que fins
ara, dins el marc de responsabilitat política i responsabilitat
jurídica havien fet. Però vostè ja ens diu que el president pot
nomenar i cessa quan vol, és evident, en els casos que vol,
però n'hi ha uns altres, reglats, en els quals ho ha de fer, per
exemple quan s'incorre en incompatibilitats com les
existents en aquest moment, i en molts d'altres casos en què
la pròpia llei sigui la que li diu. El president només pot fer,
en un règim parlamentari, allò que la llei li diu, i està obligat
a complir-lo, ara, vostè el que m'està dient, i no m'entri en
el tema institucional, és que la conseqüència de trobar
qualcú en incompatibilitat serà publicar-ho a un diari, i
aleshores i tal vegada, si el president no vol suportar la
pressió, i no em digui que no la suportarà, dependrà del nom
i llinatges, perquè si vostè vol veure l'hemeroteca respecte
de les pressions públiques, privades i de tot color a què està
sotmetent-se el Grup Parlamentari Popular, jo no li posaré
esment a temes, senzillament vostè miri l'hemeroteca, i això
es manté, per tant jo entenc perfectament que incomplint
aquesta llei i havent publicat o no al butlletí oficial la
sanció, aquest senyor o senyora pot quedar evidentment dins
el càrrec, i no sembla senzillament que s'està fent una befa
del que pretén una llei d'incompatibilitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en ningún caso,
creemos que estemos haciendo ningún cachondeo sobre esta
ley, en todo caso le diría, ¿en otras comunidades autónomas
lo están haciendo al cachondeo?, este tema está claro, la
responsabilidad del nombramiento y el cese de los altos
cargos es del presidente de la Comunidad Autónoma, y
nosotros en este tema lo tenemos muy claro, y creemos,
precisamente que esta ley no es comparable a un Código
Penal, no mezcle usted a los jueces, esta ley, lo que marca,
aparte de marcar lo que pueden o no pueden hacer los altos
cargos de la administración, ya sanciona, y el tema del cese
es un tema evidente, no nos queremos meter porque no lo
vemos claro jurídicamente, no vemos claro jurídicamente
que se obligue al presidente a cesar a un alto cargo, no lo
vemos nada claro, y como no lo vemos nada claro nosotros
ni lo ven claro en muchos otros sitios, pues no se lo vamos
a aceptar, entre estos otros sitios, en la ley estatal, que no lo
prevén en ningún tema, ni en muchas otras comunidades
autónomas. Por lo tanto, nosotros no creemos que estemos
haciendo cachondeo sobre esta ley ni mucho menos.
Nosotros creemos, simplemente, que es la redacción más
adecuada y es el tema más adecuado, que la responsabilidad
sea del presidente, que sea una responsabilidad política y
que él tome las medidas que tenga que tomar. 

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A la disposició addicional primera del
dictamen, s'hi manté l'esmena 4464 del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Feim addicional, addicional?

EL SR. PRESIDENT:

Jo li pregaria que defensi aquesta i, en tot cas, després
passarem a les altres, perquè també n'hi ha d'altres grups.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, aquí hem de reconèixer que el Grup Parlamentari Popular
no ens va colar un gol, perquè no es pot dir gol a això,
simplement se'n va dur la botella de l'aigua. Es va modificar
l'article amb una esmena in vocce des de tres mesos fins a sis, bé,
és un problema d'un termini que té el Govern per presentar el
Reglament, per posar en vigor de qualque manera aquesta llei,
bé, tant hem esperat que consideram que això no és un gol. No
obstant això, mantenim la nostra esmena, que en aquest cas era
donar un mes, jo crec que fa tant de temps que aquesta llei és al
Parlament que el Govern deu haver fet set o vuit reglaments, no
té per què esperar tant. Per tant, mantenim que en un mes el
Govern presenti el Reglament es comencin a obrir els registres,
perquè si no, dins aquesta legislatura no la veurem aplicada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Pascual, vol intervenir? Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM? Grup Parlamentari
Popular? Sr. Rovira, té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo espero que la legislatura
dure más de seis meses, entonces, simplemente creemos que es
el plazo más adecuado y un mes nos parece excesivo, quizás
también sería bueno mantener el texto del Gobierno, de tres
meses, pero bueno, nosotros creemos que seis meses es un
período de tiempo prudente y nos imaginamos que este
reglamente estará inmediatamente a disposición de todos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La legislatura durará lo que por imperativo debe durar,
quizá usted quería decir el gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la disposició addicional segona del dictamen,
s'hi mantenen tres esmenes, passam a veure primer l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, la
4524, de supressió. Per fer-ne la defensa, el Sr. Portella té
la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No pujam a la tribuna per allargar
el capítol final d'aquesta tramitació al Parlament, sinó
perquè com que els altres títols els havíem fet des de l'escó
per abreujar i fer-ho més ràpid, trobàvem que almanco al
final, per la solemnitat que mereix la llei havíem de sortir a
la tribuna i parlar, per última vegada, des d'aquí; però també
ho feim perquè així mateix, aquesta esmena trobam que és
prou important com perquè ens vegem les cares amb el
portaveu del Grup Popular, que no ens les podem veure des
dels escons que cadascú ocupa.

La disposició addicional segona del projecte de llei diu
"es considera que el personal eventual al qual es refereix
l'article 2.2 d'aquesta llei és el que, conformement al que
disposa el Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual
s'estableixen les normes d'aplicació al personal inclòs a
l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, percep les retribucions iguals al cent per cent del
que correspon a un director general de l'administració de la
Comunitat Autònoma".

Bé, després d'una llei com aquesta, amb tot el que ha
costat, amb les coses que rectificaríem, altres que
canviaríem per fer-la més al nostre abast, d'acord amb les
necessitats d'assegurar l'honestedat en la funció pública en
aquesta comunitat autònoma, una major implicació
d'inccompatibilitats, per fer-la més rigorosa, per assegurar
el control del Parlament d'una forma regular, el Govern del
Partit Popular ens col•loca una disposició addicional segona
com aquell qui no fa res, està col•locada al final, quasi no es
nota, és curteta, com qui no fa res, i ens diu que tot el
personal eventual, en el cas de no rebre el cent per cent de
les retribucions que corresponen a un director general de la
Comunitat Autònoma, ja no estarà implicat a l'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei. és obrir una via que es pot ocupar
al futur, és una via que possibilitarà que una sèrie important
de personal que estaria inclòs dins l'àmbit d'aplicació
d'aquesta llei, en surti. Si la disposició addicional segona es
manté, si no s'accepta aquesta esmena i una altra que em
sembla que el Grup Socialista també té presentada, podrem
dir, si no s'accepta i si ens sumam a altres qüestions
anteriors, que ens trobarem davant la primera llei invisible
que s'ha aprovat al Parlament balear.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Passam a l'esmena 5692/96, d'addició
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Per defensar-la, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena vàrem mirar
d'ampliar la disposició addicional, com que és la que se'n cuida
de buidar la llei, pensàrem que ja que volien sostreure alguna
part d'aquesta llei, ho podríem fer en aquesta disposició
addicional, perquè creim, efectivament, que hi ha una part, sí,
que no pot estar dins aquesta llei, és el control del president del
Govern. Entenem que de cap manera es pot pretendre que sigui
el Consell de Govern, que sigui el propi Govern qui controli el
seu president. Ens sembla un greu problema institucional o una
mala incardinació institucional, i sobretot una ingenuïtat terrible
pensar que des del Govern es pot controlar la incompatibilitat del
mateix Govern. Com se li pot comunicar al president? Qui serà
el valent que li dirà que surti de la sala perquè se li volen incoar
diligències prèvies? Hi haurà un petit comitè que el durà a
qualque banda i li dirà, "escolti, vostè s'ha d'absentar per llei
d'incompatibilitat, perquè volem incoar un expedient i vostè no
hi pot ser present?", quedaran fulminats, cessats ipso facto,
perquè per qualque cosa el president els ha nomenat a tots i els
pot treure a fora quan vulgui, que ens pareix correcte que així
sigui, el que ja ens sembla demencial és que del mateix Consell
de Govern, a qualcú se li ocorri intentar cercar les puces al
president, perquè a més institucionalment aquesta és una tasca
que confereix en exclusiva al Parlament, a aquest parlament de
les Illes Balears.

En altres casos, també dificultosos, com la declaració
d'incapacitat física o psíquica, la mateixa llei de règim jurídic, ja
preveu que sigui aquesta cambra, no es declararà incapaç el
president per un certificat mèdic, ni ho dirà el conseller de
Sanitat ni el conseller de Funció Pública, ho dirà aquest
parlament, aquest parlament que el pot treure sense donar
explicacions a ningú amb una moció de censura, també el podrà
treure per unes mesures d'incompatibilitats o d'incapacitats, però
no el Consell de Govern, el Consell de Govern, ens sembla un
despropòsit que aquesta llei ho pensi.

I és un supòsit que creim que planeja sobre la llei i que
la distorsiona, per exemple per no preveure com era a
l'anterior punt la sanció. Repugna pensar en una sanció que
suposi el cessament del president i, per tant, no s'oposa a
totes aquestes lleis que vostè deia, i és clar, com pot dir la
llei de l'Estat que se cessarà el president de l'Estat perquè és
incompatible, creim que és un error de principi d'aquestes
lleis que mesclen els governs amb els alts càrrecs, i
concretament que no cerquen un estatut personal diferent
per a la presidència. Creim que, tot i que hagi estat d'una
manera precipitada com nosaltres ho proposam, millora la
llei i li evita entrar en un despropòsit que és el que nosaltres
amb aquesta esmena preteníem. Creim que haurien de ser
tots els grups els que ho haurien de veure així, i no mantenir
aquesta cosa etèria que seria intentar controlar des del propi
govern.

Jo ara li deman si em posicion ..., és que és un tema en
què no podrem ser tan ràpids, perquè la disposició
addicional segona com es presenta, d'eliminació, és un tema
delicat, o pensàvem que era un tema delicat abans de
l'anterior esmena, perquè el que suposava bàsicament era
que si eres incompatible, quedaves cessat, això pensàvem,
però si ets incompatible i suposa que sortiràs al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma dient que ho ets, l'únic que
passarà és que si ets assessor o qualsevol cosa d'aquestes,
sortiran als altres diaris, a tots manco a l'oficial, és que el fet
de llevar la sanció del cessament, que no consti la llei, li
lleva moltíssim de sentit a aquesta llei, jo crec que tots
n'hauríem de ser tots molt conscients, perquè es pot declarar
qualcú incompatible i no passar res. Per tant, què significa
que llevem els assessors? Què significa que una persona que
guanyi 9 milions de pessetes, que en guanyi una pesseta
menys que un director general quedi fora de la llei? A mi en
aquest moment no em queda clar el que significarà ser
declarat incompatible, sigui com sigui ens pareix un
despropòsit que amb una llei que no preveu graduacions,
que o hi estàs inclòs o no, però no hi ha zones de transició
que nosaltres haguéssim pogut acceptar, es digui que
aquella persona que guanyi una pesseta menys que un
director general no hi sigui. Això, per no fer gràcies sobre
els consellers sense cartera, que o hi són i fan feina i, per
tant, tenen el règim d'incompatibilitats dels altres o són
consellers quota que no tenen cap sentit.

Per tant, creim que no té cap sentit aquesta exclusió tal
i com la planteja el Grup Parlamentari Popular, perdó, no té
sentit tal i com la planteja el projecte del Govern i, per tant,
li dóna suport el Grup Parlamentari Popular, com tampoc
una altra exclusió que és a l'article 2, que per qüestions
terminològiques pot quedar gent fora de l'abast d'aquesta
llei. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
i per defensar l'esmena 4463, de supressió, té la paraula el
Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Aquesta esmena té com objecte suprimir aquesta
disposició addicional, té el mateix esperit que tenia la de
suprimir el punt 3 de l'article 10, és a dir, no fer tan laxe els
sistemes d'autoritzacions, com que entenem que el règim
retributiu del personal eventual és una cosa fàcilment canviable,
no hi ha ningú que no digui que les retribucions poden ser
variables pesseta a pesseta, i haver mil tipus d'assessors, mil
tipus de personal eventual, creim que aquest és un forat molt
important a un tipus de persones de lliure designació i de
funcionament moltes vegades poc clar davant el Parlament i que
reben unes retribucions notables. 

I, en segon lloc, tampoc no podem entendre que un membre
del Govern, un membre del Govern, encara que no tengui
cartera, però hem de recordar aquí les manifestacions del darrer
conseller sense cartera davant comissió, que les seves funcions
abastaven totes les conselleries més totes aquelles que li pogués
assignar el president, per tant, realment era el que més feina feia
del Govern, encara que la feia sense cartera, però feina en feia
moltíssima, una altra cosa és que se'l retribueixi d'una manera o
una altra, aquesta és una facultat del Govern en la qual no
entrarem, però entenem que tots els membres, tenguin cartera,
bossa o "macuto" han de ser incompatibles.

I aprofitaré per fixar la posició sobre les altres esmenes,
nosaltres donarem suport a l'esmena d'Esquerra Unida,
naturalment, i l'esmena in vocce del PSM, malgrat que entenem
que la reflexió que fa és important, creim que és un error del
projecte haver ficat tothom dins el mateix sac, però aquest és el
projecte del Govern i, d'altra banda, com que aquesta esmena,
entenem que també s'introdueix d'una forma que vulnera l'article
117 del Reglament, no la votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la disposición adicional
...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Rovira, perdoni.

El Grup Parlamentari Mixt, vol intervenir? Té vostè la
paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sr. President. Per fixar la posició, votarem
afirmativament l'esmena in vocce del PSM i també la 4463 del
Grup Socialista que està agrupada amb la 4524 d'Esquerra Unida,
tendran suport les dues, i ens abstendrem a la 4477 d'Esquerra
Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Rovira, té vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la supresión de la
disposición adicional que plantean tanto Izquierda Unida
como el PSOE, simplemente les voy a indicar una cosa,
aquí se está diciendo que con una peseta menos cualquier
asesor podrá ser compatible, y nosotros no estamos ni
mucho menos de acuerdo, porque hay un decreto que regula
las remuneraciones de los asesores y personal eventual, y
queda clarísimo que no es una peseta menos, sino que es al
pasar del cien por cien al 55%, es la mitad, prácticamente.
Y además, hay una cosa que está clara, si nosotros les
pedimos la dedicación exclusiva, cuando la dedicación
exclusiva existe, nos parece muy bien que la compatibilidad
exista, pero cuando la dedicación exclusiva no existe, no
vemos por qué tiene que ser incompatibles. 

Y en cuanto al tema de la enmienda del PSM, es un tema
muy complicado, porque el cese y el control del
cumplimiento de los deberes de esta ley en el caso del
presidente del Govern nos ha causado a todos muchísimas
dudas de cómo se podría sacar o explicar de mejor manera
de este proyecto de ley de incompatibilidades, pero vemos
que ni nosotros ni en otras comunidades autónomas se ha
encontrado una solución clara, lo que a mí me parece
evidente es que quien debe controlar la acción del Gobierno
y en este caso del presidente de la Comunidad Autónoma
son los mecanismos que se prevén, mecanismos
parlamentarios y mecanismos que se prevén en el Estatuto,
entonces, creemos que no es el lugar adecuado, esta ley de
incompatibilidades, para la colocación de esta enmienda.
Por lo tanto, también vamos a votar en contra.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Més intervencions?, Sr. Portella, té vostè
la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Per situar-nos a les esmenes
dels altres grups. Votarem a favor de l'esmena del Grup
Socialista que és idèntica a la que presentam nosaltres i ens
abstendrem a l'esmena presentada pel Grup PSM, per les
mateixes raons que ha explicat anteriorment del Grup
Socialista, que ho ha exposat. 
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Quant a la defensa de la nostra esmena de suprimir la
disposició addicional segona, nosaltres creim que és una defensa
bona de realitzar perquè demà mateix ens canvien el decret, ens
canvien la normativa inferior a la llei i ja se salten la llei, ja tenen
una trampa per fer que cobrant un 90% del que cobra un director
general, una gran part del personal de confiança i eventual pugui
no estar inclòs dins la Llei d'incompatibilitats, i si açò ho afegim
que els alts càrrecs membres del Govern inclosos dins la llei que
poden fer les hores que vulguin en cursos, seminaris, sense que
açò sigui incompatible, que poden assistir sense límit a consells
d'administració, que poden compaginar un alt càrrec amb el
càrrec de batles, el batle de Palma pot ser alt càrrec de la
Comunitat Autònoma, si açò ho afegim a la falta de control des
del Parlament, si ho afegim a aquests assumptes que obliga a la
inhibició, es poden despatxar en despatxos compartits, amb socis
de despatx i totes aquestes coses, se sumen, i al final, hem de dir
una altra vegada, com hem dit abans que ens trobarem davant
una llei invisible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rovira, i amb açò tancam aquest debat.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Me parece fantástico que el Sr.
Portella haya hecho referencia a todas las enmiendas que ha
presentado él y los otros grupos, de todas maneras no voy a
entrar a hacer el debate de nuevo, porque me parece que no es ni
la hora ni el momento adecuado, pero vamos, yo creo que ha
quedado muy claro que esta disposición adicional segunda lo
único que pretende es seguir el espíritu de esta ley, y el espíritu
de esta ley es claro. Lo que se pretende es que haya una
dedicación exclusiva y para aquellos cargos y para aquellos
casos en que esa dedicación exclusiva no se exija, nosotros no
creemos que sea imprescindible pedir esa incompatibilidad,
simplemente, si la dedicación exclusiva no se exige, para qué le
vas a pedir la incompatibilidad, es un perjuicio innecesario. 

Y creemos que queda bastante claro que un decreto se puede
modificar como se puede modificar una ley, un estatuto, como se
pueden modificar muchas cosas, pero si nos ponemos a pensar
que todo lo vamos a modificar, pues bueno, mejor no hacer
ninguna ley ni ningún decreto, porque quizá lo vaya a modificar
la semana que viene. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A la disposició transitòria, a la disposició
derogatòria, a la disposició final i a l'exposició de motius no s'hi
mantenen esmenes. Per tant, seguidament passarem a la votació.
Atesa la complexitat d'aquesta votació per l'agrupació d'esmenes
i també atès el seu seguiment, on es produiran votacions
diferents, la qual cosa vol dir que haurem de fer bastant
votacions, jo demanaria que en el moment d'iniciar les votacions
prestéssim atenció al que s'ha de votar, per evitar qualsevol
confusió.

En primer lloc, passam a votar l'esmena in vocce que va
ser presentada al dictamen, al títol del dictamen, i que,
segons la intervenció dels diferents grups, aquesta
presidència, si no consideren una altra cosa, pot donar
aprovada per assentiment, l'esmena fa referència a la
paraula "membres", és així? Queda aprovada per
assentiment.

Procedim ara a la votació dels articles 1 i 2 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden aprovats per unanimitat.

Al títol II del dictamen, principis generals, article 3, no
s'hi mantenen esmenes, passam a votar l'article 3 del
dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Es torna a recordar que els articles 4, 5, 6 i 7 del
dictamen han quedat sense contingut i que una vegada sigui
aprovada aquesta llei, per aquesta cambra, la seva estructura
final s'adecuarà pels serveis jurídic.

Al títol III s'hi han presentat esmenes pel que fa
referència als règim d'activitats, articles 8, 9, 10 i 11.
Passarem a votar les esmenes, separadament, presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
4482, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 28 i 22 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 4481.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Nosaltres enteníem que aquí hi havia tres esmenes -perdó-
que anaven agrupades, la 4467, 4481 i 4536, que es votaven
conjuntament perquè deien el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Anem a veure...; aquelles que tenen el mateix contingut, hi ha
dues maneres de fer la votació -per això he demanat atenció- si
presentàvem votació esmena per esmena dels diferents grups
parlamentaris o fèiem votacions primer les conjuntes, que són
aquelles que tenen el mateix contingut, independentment del
grup, i després fer-ho per separat. Feim la conjunta?

Tornam passar a votació. Farem votació conjunta de l'esmena
4481 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 4536 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i 4467 del Grup Parlamentari
Socialista, i hi podem introduir, si vostès volen, els dos vots
particulars del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM en aquesta
votació. És correcte?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
4481, 4536, 4467 i els dos vots particulars, es volen posar drets,
per favor?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Per tant,
queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam ara a la votació de l'esmena 4482 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, que ha estat votada i ha estat
rebutjada. La donam per bona, aquesta votació? Perfecte.

La 4530 d'Esquerra Unida.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 17. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 4475 d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 28 i 22 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 4478 d'Esquerra Unida.

Vots a favor, es volen posar drets? Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 4479 d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la darrera esmena del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, que és la 4480.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 28; abstencions, 7. Queda
rebutjada també aquesta esmena.

I passam a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. La 5692.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 17.

Passam a votar l'esmena 5692, punt 2; té la mateixa
numeració però és el punt 2.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la darrera esmena, que és la 4538.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, la 4466.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

La 4470.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 28; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar aquesta darrera esmena que és la 4465, del
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; abstencions, 5. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar els articles 8, 9, 10 i 11 del dictamen.
Podem fer la votació conjunta o volen votació separada de
qualque article? Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

President, hi ha un vot particular a l'article 10 que no ha
estat votat.

EL SR. PRESIDENT:

S'ha votat conjuntament amb aquesta que hem agrupat;
ho he anunciat dues vegades, Sr. Crespí, si volien que ho fes
separat, o ja que agrupàvem les del mateix contingut, també
els dos vots particulars i m'han dit conjuntament. No
hauríem de repetir ara...

Gràcies. Passam idò a votar els articles. Podem votar-los
conjuntament? Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Per favor, per separat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Tots?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, 8, 9, 10 i 11.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Açò ho he entès, però li deman si és un o els vol separar
tots. Perfecte.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
8, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 42; en contra, 3; abstencions, 5. Queda
aprovat l'article 8.

Passam a votar l'article 9.

Vots a favor, es volen posar drets?

S'aprova per unanimitat.

Article 10.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 24; abstencions, 2. Queda aprovat
l'article 10.

Article 11 del dictamen.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 26; cap abstenció. Queda aprovat
l'article número 11 del dictamen.

Al títol quart del dictamen -mitjans de control- articles 12, 13,
14, 15, 16, 17 i 18, s'hi mantenen 3 esmenes que passarem a
votar tot seguit.

Podem fer la votació conjunta d'aquestes tres esmenes o la
volen per separat? Conjunta?

Passam a votar l'esmena 4527, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 45; cap abstenció. Queda rebutjada
aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 4528.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 30; cap abstenció.

Passam a votar l'esmena 4476.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 17. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar els articles 12, 13, 14, 15, 16 i 17 del
dictamen. Volen votació separada? Per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Pot ser conjunta 12, 13, 14, 15 i
16, per nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar conjuntament els articles 12, 13, 14, 15
i 16.

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

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar l'article 17.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
17, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap en contra; abstencions, 24. Queda
aprovat l'article 17.

Passam a votar l'article 18.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

En el títol cinquè del dictamen -règim sancionador-
articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 s'hi mantenen 4
esmenes, i passarem a votar de manera conjunta perquè
tenen el mateix contingut l'esmena 4525, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, i la 4539, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. És correcte?

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
dues esmenes, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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Passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, la 4526.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; en contra, 28; abstencions, 17. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que és la 4540.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 28; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar els articles. Volen votació separada? Un per
un?

Vots a favor de l'article 19, es volen posar drets, per favor?

S'aprova per unanimitat.

A mi m'agradaria que no donassin la responsabilitat a aquest
president d'haver d'interpretar la intenció. Es posin drets.

Vots a favor de l'article 20, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 24; abstencions, 2. 

Article 21.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28...

Passam a votar una altra vegada l'article 21.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 21; abstencions, 5. Queda
aprovat l'article 21.

Vots a favor de l'article 22, es volen posar drets?

Tornam repetir la votació.

Vots a favor de l'article 22, es volen posar drets? Moltes
gràcies.

S'aprova per unanimitat.

Sr. Portella, podem fer els 23, 24, 25 i 26?

Passam a votar els articles 23, 24 i 26 conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 50; en contra, cap; abstencions, 4. Queden
aprovats els articles 23, 24 i 26.

Passam a votar l'article 25.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

S'aprova per unanimitat.

A la disposició addicional primera del dictamen s'hi
manté l'esmena 4464, que ja ha estat defensada i, per tant,
passam a la seva votació; és l'esmena del Grup Parlamentari
Socialista, 4464.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la disposició addicional primera del
dictamen.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 21; abstencions, 5. Queda
aprovada aquesta disposició.

Passam a fer la votació conjunta de les esmenes 4524, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i 4463, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 26; en contra, 28; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam a la votació de l'esmena 5692, punt 3, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, 43; abstencions, 3. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar la disposició addicional segona.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor...

No, però jo interpret que el seu vot és en contra, perquè així
ho havia anunciat el seu portaveu.

Vots a favor, 28; en contra, 26. Gràcies.

A la disposició transitòria, disposició derogatòria, disposició
final i exposició de motius no s'hi mantenen esmenes. Passam,
idò, a la votació de la disposició transitòria, derogatòria,
disposició final i exposició de motius.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor

S'aprova per unanimitat.

Per tant, queda aprovada aquesta llei, i ja que ha estat
acceptada l'esmena in voce, la llei es denominarà de la
següent manera: Llei d'incompatibilitats dels membres del
Govern, dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

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