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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donem començament
a la sessió plenària corresponent al dia d’avui i començam, com
és habitual, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1336/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resolucions en matèria de funció pública en
el BOIB de 14 de març del 2002.

La primera és la 1336, relativa a resolucions en matèria de
funció pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears  de 14
de març del 2002, que formula l’Hble. Diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, que té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el BOIB
de dia 14 de març del 2002 és  un BOIB que dins l’àmbit de la
funció pública jo qualificaria d’atípic i de molt estrany, i
sobretot de molt dubtosa legalitat. Per una banda, es publica
una correcció d’errades d’acords del Consell de Govern dels
anys 2000, 2001 i 2002, és a dir, es corregeixen coses de fa fins
i tot dos anys, i tot això en un tema tan delicat com és el catàleg
de llocs de feina del personal. Més de 50 pàgines de BOIB, més
de 300 places, es canvien els requisits, es passen places de
concurs a lliure designació, es canvien titulacions, etc., etc., i
tot això utilitzant una via, la correcció d’errades, molt sospitosa.

I per altra banda aquest BOIB publica també un acord històric
en matèria de català, i es rebaixa el nivell de català per a cert
grup de funcionaris contradient el que diu un decret que va
anar al Consell Consultiu.

Per tot això ens agradaria saber si el conseller considera
ajustada a dret aquesta resolució. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller de Funció Pública,
té la paraula. 

Convé... Pitjant el botó, Sr. Conseller. Ara.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Per dir d’una forma clara i rotunda
que la resolució aprovada s’ajusta a dret, i davant una qüestió
que s’ha volgut plantejar com a de dubtosa legalitat, la
Conselleria d’Interior ja ha convocat o convocarà en el dia
d’avui la mesa general de negociació per explicar la totalitat de
les rectificacions que hi ha hagut. 

Jo no entraré en una cosa que seria molt fàcil d’explicar; és
una pràctica habitual que en una qüestió complexa com és una
modificació de catàleg es realitzin rectificacions de tipus tècnic.
Perquè es facin una idea els diré que sobre unes 4.000 places hi
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ha uns 55.000 conceptes que afecten aquesta totalitat. Per tant
és cert que, per exemple..., en posaré un: una plaça la
denominació de la qual havia de ser “director del parc natural
d’Artà”, havia de dir “del parc natural de Llevant”, o la plaça
120004 havia de ser 210024. A partir d’aquí s’ha fet un discurs
polític, crec, que ha mirat de dir que s’estava trucant un catàleg,
quan en realitat s’estaven fent unes rectificacions.

Per tant, Sra. Cabrer, s’ha fet una feina, una feina necessària
per convocar un concurs de trasllat i unes segones oposicions
que aquest govern de les Illes Balears, amb aquesta segona
convocatòria, haurà assumit un repte d’obrir les places al
conjunt dels ciutadans. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, primer de tot només em
parla de la rectificació, de la correcció d’errors, i no em parla del
tema de català. 

De la correcció d’error li he de dir que vostè diu que són
rectificacions de tipus tècnic, i això no és cert. Vostè ha donat
uns exemples que a vostè li interessen, de canviar un nom, però
vostè no ha explicat places que per via de correcció d’errors
passen de concurs a lliure designació, que es diu que es
corregeixen errors del catàleg de 12 de gener i que aquestes
places ni tan sols surten al catàleg de gener. Jo li dic que aquí
hi ha una modificació de catàleg encoberta, que mai no s’havia
vist una correcció d’errors de 50 pàgines de BOIB, que afectàs
més de 300 places i que això és una vergonya, és un escàndol
i és un insult cap a la funció pública de la comunitat autònoma.

En segon terme, del tema del català, que un acord de Consell
de Govern rebaixi el nivell de català contradient el que diu un
decret que va anar al Consell Consultiu, vostè no ha dit
absolutament res, perquè la seva consciència no està tranquilAla
i perquè vostè sap que aquesta modificació de català és ilAlegal,
com també sap que aquesta rectificació d’errors sí que és un
falsejament de places per a persones determinades que vostè
caldria que ens... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. El seu temps està exhaurit. Sr.
Conseller d’Interior, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, té un butlletí? Posi un
exemple d’on s’ha fet per via de rectificació material, posi els
exemples, la convid.

Sobre el català, home, és molt fàcil oblidant-se dels
discursos que feia vostè, però respecte al tema del català li faré

la segona menció: em sent orgullós d’haver obert un procés de
normalització de la llengua catalana dins l’àmbit de la funció
pública i, a més, li diré que aquesta referència que fa a un
colAlectiu determinat eren unes places que amb vostès se’ls
exigia el nivell A i els hem passat a nivell C, i únicament per
aquest concurs... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. També el seu temps està
esgotat.

I.2) Pregunta RGE núm. 1337/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a justificació de les resolucions en matèria
de funció pública contingudes en el BOIB núm. 32.

Però la segona pregunta és la 1337, relativa a justificació de
les resolucions en matèria de funció pública contingudes al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 32, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un cop
vist la dubtosa, més que dubtosa legalitat d’aquestes dues
resolucions, ens agradaria saber quina és la justificació del fet
que hagi sortit aquest BOIB tan vergonyós.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Ha sortit perquè estam
convençuts de la legalitat, i li record tres anys de discurs
qüestionant la ilAlegalitat i vostè, directament o indirecta,
impulsant processos contenciosoadministratius, li record que
cap de les dubtoses legalitats que vostè ha plantejat, cap no ha
anat endavant. Per tant, la seva opinió, amb tots els respectes,
no me mereix massa consideració. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, si està tan convençut
el rept a portar-me els informes jurídics i els expedients, que ja
he demanat, complets d’aquestes dues resolucions. El rept que
hi hagi un informe jurídic, que hi hagi un informe del Consell
Consultiu que digui que no feia falta modificar el decret de
català i que bastava un acord del Consell de Govern. Jo el rept
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perquè li dic el que ja és de domini públic dins la mateixa funció
pública: que aquest concurs de trasllat que està convocat està
trucat, Sr. Conseller. El rept a donar-nos les explicacions i que
ens aporti els informes jurídics convenients. 

Vol exemples concrets de places? N’hi diré: a la Conselleria
de Treball, plaça de concurs a lliure designació per via de
rectificació d’errors, per donar-la a dit a una persona que està
en comissió de serveis; el SOIB, dues places de concurs a lliure
designació utilitzant la via de la correcció d’errades. Li diré més:
durant les oposicions, per a la presa de possessió de
determinats funcionaris del grup A es va modificar el catàleg el
12 de gener passant places de concurs a lliure designació, que
afecta especialment al Sr. Vicepresident d’aquest govern, per
donar-la a una persona determinada, una persona del grup A
directament passa a ser cap de servei per via de modificació
d’errors. 

Per tant, Sr. Conseller, jo li dic que estam davant temes molt
delicats, que el concurs de trasllats s’està fent a mida de
determinades persones, amb nom i llinatges, i l’aconsell i el rept
a aportar-nos, si n’està tan segur, aquests informes jurídics que
avalin les seves decisions i, sobretot, Sr. Conseller, li
recomanaria que aturàs aquest concurs de trasllat, posàs les
cartes damunt la taula, explicàs aquesta correcció d’errades i
aquesta modificació rebaixa del català per a un grup de
funcionaris determinat, que contradiu el principi d’igualtat per
a altres funcionaris. Un cop ens expliqui tot això jo retiraré les
meves paraules de concurs falsejat. Mentrestant li dic que
aquest concurs de trasllats està falsejat per a persones
determinades, i això és una vergonya.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Cos ta  i
Serra):

Sr. President . Sr. Cabrer, únicament les places que vostè
aquí ha mencionat i, a més, l’explicació es donarà a la mesa
general de negociació però aquí també la don, són, com es
demostrarà amb la documentació que se li farà arribar, errors
simplement materials, i si vostè no ho sap entendre idò és una
qüestió que vostè ve aquí, fa un discurs fàcil.

Però li he de dir també una altra qüestió: que vostè rebrà
tota la documentació que vostè demani, com s’ha vengut fent
dia a dia amb el control parlamentari que realitzen els grups...,
o el grup de l’oposició, perquè el tarannà del Govern és molt
diferent al tarannà a què ens ha tengut acostumat durant molt
de temps el Partit Popular. 

(Remor de veus)

I dir-li que no retiraré, ni molt manco, el concurs de trasllats
perquè vostès, en definitiva, el que no els interessa -i això és

l’important que sàpiguen els ciutadans de les Illes Balears- que
hi hagi una funció pública amb una igualtat d’oportunitats per
a tot el conjunt dels ciutadans, i a vostès no els interessa que
en aquesta comunitat es consolidi un model de funció pública
transparent, i no els donaré el gust. Els dic ben clar: nosaltres
apostam d’una forma clara per aquest tipus de model.

I quant al català, li record les seves paraules de fa sis mesos,
que al colAlectiu al qual s’ha reduït o se’ls fa transitòriament
l’increment, vostè va sortir aquí fa sis mesos i amb declaracions
públiques demanant per als colAlectius que no es pugin. El que
passa és que a les seves intervencions parlamentàries un dia
sap dir blanc i l’altre negre. Crec que hauria de tenir molta més
claredat a l’hora de defensar posicions quant al tema de la
normalització del català. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.3) Pregunta RGE núm. 1334/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de prolongació de l'autopista Palma-
Palmanova.

Passam a la pregunta número 3, la 1334, relativa a projecte
de prolongació de l’autopista Palma-Palmanova, que formula
l’Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Obras Públicas,
tengo aquí el Boletín Oficial del Estado de jueves 28 de febrero
del 2002, en el cual hay una resolución publicada del
Ayuntamiento de Calvià sobre un concurso de procedimiento
abierto y tramitación urgente de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de prolongación de la autovía PM-1,
Palma-Palmanova, hasta el enlace norte de Peguera vía parque
de Calvià. 

Como quiera que esto es una competencia que tiene la
comunidad autónoma de acuerdo con el convenio de carreteras,
de acuerdo -por supuesto- con la Ley de transferencia a los
consejos insulares, es una competencia que en todo caso
podría ser transferida al Consell Insular de Mallorca pero no al
Ayuntamiento de Calvià, me gustaría saber si este
ayuntamiento estaba autorizado, o está autorizado, para la
redacción de este proyecto.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
González Ortea, el projecte de prolongació de l’autovia de
Calvià i la seva conversió en una via a part amb duplicació de
calçada i altres elements s’efectua en íntima colAlaboració amb
l’Ajuntament de Calvià, d’acord amb l’Ajuntament de Calvià.
Són els tècnics de la conselleria juntament amb els de
l’ajuntaments els que fan aquest projecte. La colAlaboració
institucional està obligada per les lleis i, en qualsevol cas,
aquest projecte, l’aprovarà el Govern. 

Les raons per les quals aquesta obra s’efectua d’aquesta
manera és per la seva íntima implicació amb el desenvolupament
urbanístic i les característiques periurbanes que té aquesta via.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Me asombra que me diga usted esto. Es decir, si he tomado
buena nota de lo que dice, y al Diario de Sesiones me remito,
son los técnicos de la Conselleria de Obras Públicas los que
están haciendo el proyecto; y entonces ¿a quién da el
Ayuntamiento de Calvià concretamente 812.000 euros?, que así
a bote pronto son ciento y pico millones de pesetas. ¿A quién
se los da? Si lo está haciendo la conselleria, ¿para qué saca un
concurso la Sra. Nájera? ¿Me quiere usted decir qué van a hacer
dando 812.000 euros, nada menos, a alguien porque haga una
cosa que están haciendo los técnicos de la Conselleria de
Obras Públicas? Sinceramente no lo entiendo.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Jo esper que el Diari de Sessions  no
reculli allò que jo no he dit. Jo no he dit que, el projecte,
l’estiguin elaborant els tècnics de la conselleria, sinó que la
redacció d’aquest projecte i el seu plantejament a nivell de
bases, etc., sí que s’està fent d’acord i en cooperació entre les
dues institucions. 

Vostè sap, Sr. González Ortea, que aquest govern, aquesta
conselleria en concret, només té competències en matèria de
carreteres en allò que significa l’execució del conveni de
carreteres, execució subsidiària que hem de fer atesa la
dificultat, o la impossibilitat, o la negativa del Govern central a
finançar aquestes obres a càrrec del conveni, que és el que

correspondria. És evident que hi ha dues raons, li insistesc;
una és la forta implicació d’aquesta carretera en el
desenvolupament de la planificació urbanística de Calvià: és la
carretera que, a més, conté el passeig Calvià, és a dir, un
projecte que encaixa perfectament en el model i el disseny de
les carreteres que aquest govern vol desenvolupar, i per tant és
absolutament lògic que es desenvolupi en cooperació amb
l’ajuntament. 

Vostè sap que l’ajuntament tenia un estudi, un
avantprojecte del qual uns dibuixos, com vostè diria i té raó, és
a dir, no és un projecte però sí una configuració de la carretera,
va ser entregat amb la seva presència al Sr. Ministre de Foment,
que va insistir en el fet que el ministeri no finançava aquest
tipus de projectes. Per tant ens veim en l’obligació de
desenvolupar aquest projecte en cooperació i en colAlaboració
amb l’ajuntament quan els projectes i els objectius de
l’ajuntament i del Govern coincideixen com en aquest cas.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. 

I.4) Pregunta RGE núm. 1335/02, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de carreteres per part dels ajuntaments.

Passam a la quarta pregunta, 1335, relativa a construcció de
carreteres per part dels ajuntaments, que formula l’Hble. Diputat
Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire usted, Sr. Conseller, usted me
puede contar lo que quiera y, ¿cómo no?, traer a colación a
Madrid, porque al final la culpa también la tiene Madrid, y el
Gobierno del PP y el ministro de Fomento, ¿cómo no?, por
supuesto, y seguramente los de la oposición también la
tenemos. Así que eso ya lo sabemos, eso no hace falta que lo
diga usted porque eso se da por hecho.

Mire usted, mire usted, la Ley de carreteras de esta
comunidad, aprobada en este parlamento, confiere la
competencia para el proyecto de carreteras en exclusiva al
Gobierno de la comunidad, y la Ley de transferencia a los
consejos insulares confiere ese poder, o pasa, traspasa ese
poder que tiene la Ley de carreteras a los consejos insulares.
Para hacer un ayuntamiento un concurso, no una colaboración,
un concurso de redacción de un proyecto en su término
municipal, de un trozo de proyecto de carretera de interés
general para la comunidad en su término municipal, o se hace
mediante una autorización expresa y mediante un convenio de
quien es el competente o están ustedes fuera de la ley, de
manera que legalmente está usted en out side y, por supuesto,
el Ayuntamiento de Calvià.
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Pero por si fuera poco le diré -y de ahí viene la pregunta-
que a mi juicio, no sé al suyo y se lo pregunto, el sistema de
que cada ayuntamiento haga un trozo de carretera de interés
general me parece de escaso sentido común, por no decir de
ninguno. Así que está usted fuera de la ley y fuera del sentido
común, a mi juicio. En cualquier caso espero su respuesta.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que les argumentacions, que
són bastant raonables, ja les hi donat a la resposta a la
pregunta anterior. Aquesta és una carretera que està fortament
implicada amb les característiques peculiars -no oblidem que
l’Ajuntament de Calvià és un ajuntament que té 16 nuclis
urbans- on la separació entre allò que és carretera i el que és
connexió entre nuclis dispersos i separats és difícilment
separable. 

Per tant la implicació de l’execució d’aquesta carretera i de
la seva concepció amb el que és el desenvolupament de la
planificació urbanística de l’ajuntament estan íntimament
lligades, tan íntimament lligades que també hem de tenir en
compte un altre factor que a mi em pareix que vostè pot
comprendre perfectament: des del moment en què s’han produït
les transferències de carreteres i, per tant, dels mitjans
personals i materials als consells insulars, la capacitat de la
conselleria és molt escassa en relació a abordar aquest tipus de
projectes. Per tant la cooperació, la colAlaboració institucional,
absolutament contemplada per la llei i fomentada per la llei, és
indispensable. Insistesc: aquest projecte, en qualsevol cas,
abans de dur-lo a terme serà aprovat per l’òrgan competent, i
l’òrgan competent, que és el Consell de Govern, previ l’estudi
i el dictamen de la conferència sectorial de carreteres; per tant,
previ l’acord també favorable del Consell de Mallorca, que és
el competent en la matèria.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. González Ortea,
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. No, no me cuenta usted la realidad,
y la realidad en el fondo la sabemos todos. Mire usted: la vía
parque de Calvià se iba a hacer y naturalmente entonces sí que
tenía que correr a cuenta del ayuntamiento porque se iba a
hacer la prolongación de la autopista, y la vía parque se hacía
por otro lado, sobre la carretera antigua, que eso sí era
compatible una cosa con otra. 

Pero ustedes no han sido capaces de hacer ninguna de las
dos cosas, ni prolongar la autopista ni la vía parque. Entonces
ustedes se entregan en cuerpo y alma en manos de lo que
quieren el Ayuntamiento de Calvià y la Sra. Nájera, porque
manda más que ustedes, y entonces se entregan en cuerpo y
alma, y no me cuente usted de las colaboraciones y de que el
sistema es que cada ayuntamiento haga la vía que le parece. El
Ayuntamiento de Calvià lo puede hacer porque manda más que
ustedes; ¿lo puede hacer el de Palma con la fachada marítima?,
¿le van a dejar que haga también su trocito, al Ayuntamiento de
Palma, o a otros ayuntamientos no gobernados por gente tan
poderosa como la Sra. Nájera? ¡Vamos, Sr. Quetglas!, ¿a quién
quiere usted engañar? ¿No ve que ya estamos todos muy al
cabo de la calle de las cosas y de cómo funcionan? Han
abdicado... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, el seu temps està
esgotat. Sr. Conseller d’Obres Públiques té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Miri, Sr. González Ortea, el Govern durà endavant la seva
política viària amb o sense el seu ajut, amb o sense l’ajut del
Ministeri de Foment, i això és una realitat que, a vostès, els
pica, perquè vostès estaven convençuts que a base de
xantatge, d’intentar imposar el model, l’obsolet model, del Partit
Popular en relació al desenvolupament viari a aquest govern,
aquest govern o bé claudicaria o bé es presentaria davant
l’opinió pública simplement exercint el victimisme de dir: “Com
que el Govern de Madrid no em paga, nosaltres no feim
carreteres”. No, nosaltres farem les carreteres, nosaltres durem
endavant el desenvolupament viari, amb ajuda o sense del
ministeri, en contra del Ministeri de Foment i de la seva valuosa
cooperació per al ministeri en contra dels interessos generals
d’aquesta comunitat autònoma, i això és el que, a vostès, els
pica, que nosaltres en qualsevol cas, en cooperació amb
ajuntaments, amb consells i, per suposat, amb tota l’ajuda del
Govern, durem endavant el nostre model de desenvolupament
viari, que és l’adequat per a la política territorial d’aquestes
illes, i no l’obsolet, desenvolupista i depredador model que
vostè personalment amb tant d’èmfasi defensa.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.5) Pregunta RGE núm. 1338/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a problemes en relació amb la concessió de les
subvencions mitjançant la Fundació Illesport.

Passam a la cinquena pregunta, 1338, relativa a problemes
en relació a la concessió de les subvencions mitjançant la
Fundació Illesport, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.
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EL SR. PASTOR I CABRER.

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres pensàvem que
aquesta pregunta seria ajornada, ja que veim que la consellera
responsables no és aquí, però imaginam que un altre membre
del Govern ens podrà contestar aquesta pregunta.

La setmana passada vàrem llegir que el Govern tenia una
sèrie de problemes, perquè resulta que volia donar una sèrie de
subvencions a través d’una fundació que no existeix;
precisament el titular era: “Illesport, un problema del Govern,
una fundació que no existeix”. Ens agradaria saber, si ens
poden contestar, de quina manera pensen solucionar aquest
problema. Jo crec que és un problema molt greu que avui s’està
causant a una sèrie de clubs d’aquesta comunitat, i ens
agradaria saber quina solució pensen donar vostès a aquest
tema.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, li he de dir que no conec
l’existència d’aquest tan greu problema, és a dir, l’únic que
existeix en aquest moment és que estam en un període de..., fins
i tot tot el tema de les subvencions a determinats clubs, que
són els clubs d’elit, que supòs que és el problema per a
determinats clubs com poden ser els dos o tres que puguin
jugar..., els dos que juguen a bàsquet o el que juga a voleibol,
o d’altres que poden jugar a futbol sala, són els únics
problemes que existeixen, estan dins un període normal per
rebre les subvencions. L’únic que existeix en aquest moment és
que s’està tramitant tota la paperassa per a la fundació,
instrument que nosaltres creim bo i vàlid perquè es pugui tenir
ja definitivament resolta la problemàtica que existia en tot
aquest conjunt de clubs, que són clubs d’elit.

Per tant, en el que estam en aquests moments és..., crec que
a un pròxim Consell de Govern anirà la creació de la fundació i
després es procedirà a l’acord i al pagament de les
determinades subvencions sense cap problema. Jo puc
entendre que, com sempre passa, determinats clubs voldrien
rebre la subvenció el més aviat possible; pensem que el
pressupost fa dos mesos o tres que es va aprovar i estam en un
període normal sense cap tipus de problema. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Pastor, té
la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Garcias no s’ofengui, però
no en té ni idea, ni sap de què parla. És impresentable el que
vostè m’acaba de contestar. Per a vostè no és un problema. El
Club Esportiu Pòrtol de voleibol ha acabat la temporada, ha
acabat la temporada, i no ha rebut una sola pesseta; això no és
un problema. Resulta que el Bàsquet Inca el mes passat no va
poder pagar les  nòmines dels jugadors perquè no ha rebut una
sola pesseta; per a vostè no és un problema. Resulta que
vostès fa prop d’un any presenten una fundació que en
aquests moments encara no existeix, i vostè em diu que no és
un problema!

El problema és que vostès no coneixen ni tenen idea de com
es mou el tema de l’esport. No en tenen ni idea.

Resulta que hi ha gent darrere aquests clubs esportius que
està fent un gran esforç per poder tenir esport d’elit en aquesta
comunitat. Aquesta comunitat té una sèrie de dificultats, pel fet
insular, per mantenir aquests clubs a un gran nivell i vostès
acabaran amb tots ells. Els deman que rectifiquin i, sobretot,
que treguin fora aquesta gent que és una autèntica
incompetent, i que està posant en perill l’esport d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Pastor, si vostè vol crear
problemes i vol veure problemes perquè és la seva missió, i la
seva missió i la seva obligació com a oposició, jo no m’hi
oposaré. Sí, vostès fan l’oposició damunt unes notícies sobre
els diaris. Jo li he dit i li he explicat què passava, com passava
i com ha passat l’any passat i, a més, que els clubs no puguin...,
els clubs saben que han rebut una ajuda i que reben una ajuda
d’aquest govern, escolti, el que aquests clubs saben els altres
anys quan i com han rebut les ajudes d’aquest govern. Per
primera vegada..., d’aquest govern i de pocs altres anteriors.
Per primera vegada en haver-se creat la fundació totes aquestes
entitats no estaran a l’abast, com han estat en les èpoques que
vostès governaven també aquesta comunitat autònoma, que
estaven també en unes situacions molt més dramàtiques que les
que estan ara, i és la solució que els estam donant i ells saben
i estan d’acord en el fet que la fundació és la fórmula adequada.
Fer la fundació du un temps i una feina i és en el que estam i, a
més, si nosaltres volem que aquest sigui... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. El seu temps
està exhaurit.
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I.6) Pregunta RGE núm. 1339/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a  incidència en el món rural del fet de treure  el traçat
del tren del municipi de Petra.

I.7) Pregunta RGE núm. 1340/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manteniment de les declaracions del Sr. Quetglas en
relació amb el traçat del tren.

Passam a la sisena pregunta, 1339, relativa a incidència en
el món rural del fet de treure el traçat del tren del municipi de
Petra, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sr. President, jo no sé si és possible, si el
Reglament ho permet, però m’agradaria, per un problema de
forma que ha tengut, evidentment la pregunta número 6 la meva
intenció, quan la vaig redactar, era que anàs dirigida al
conseller Morro, i la número 7 al conseller Quetglas.
M’agradaria, si és possible, agrupar aquestes dues preguntes,
ja que tanmateix les m’ha de contestar totes dues ell. 

EL SR. PRESIDENT:

És possible.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No hi ha cap problema, no? 

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber..., és a dir,
bé, hem vengut llegint dins els mitjans de comunicació que... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, Sr. Pastor, el temps, però, és el d’una
pregunta, si agrupam. Correcte.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. És a dir, hem pogut llegir damunt
els mitjans de comunicació, que esper que aquesta vegada no
ens hagin dit mentides, com a la pregunta anterior, que hagin
reflectit la veritat, que hi ha una sèrie de problemes i, a més, ens
consta, en què els veïnats de Petra reclamen que el traçat del
tren no sigui dins el cas urbà. També sabem que hi ha tres
alternatives: una que és del PSM, que és de treure el tren per
fora; una que és del PSOE, i és la que defensa vostè; i pareix
que també n’hi ha una tercera que és dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca. 

Ens agradaria saber quina de les tres al final s’arribarà a
realitzar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Obres Públiques, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Això és una nova pregunta que no té
res a veure amb cap de les altres dues que figuraven a l’ordre
del dia, però en qualsevol cas intentaré aclarir al Sr. Diputat
aquesta confusió que té sobre els projectes del traçat del tren
a Petra. 

El projecte que hi ha és el que és i és una recuperació de la
via antiga, i aquest és el projecte que està aprovat pel Govern.
És veritat que hi ha hagut un acord per part de l’Ajuntament de
Petra queixant-se de determinades dificultats que per mor del
creixement que ha tengut el poble a l’altre costat de la via
existeixen; ha demanat per unanimitat de l’ajuntament -això és
cert- l’estudi d’un traçat alternatiu per fora. SFM ha iniciat els
estudis per veure si és possible una modificació; estan fent
estudis en un doble sentit: per un costat intentar eliminar,
minimitzar els impactes de l’efecte barrera, etc., per l’interior del
poble, i per l’altre veure si es poden vèncer els obstacles
jurídics i tècnics i, fins i tot, de problemes que té amb l’afectació
de la carretera, el cementeri, dels projectes i de les
infraestructures existents o prevists a la zona per on hauria de
discórrer el tren per veure si, vençuts tots dos, podem proposar
una opció que, a un costat o a un altre, pugui ser satisfactòria
i pugui donar resposta a aquesta solAlicitud.

Jo m’he manifestat partidari, personalment, del traçat per
l’interior, no m’he manifestat mai amb la rotunditat que proposa
la pregunta, que el tren passarà per dins Petra; això no ho he dit
mai ni hi ha cap mitjà de comunicació que ho reculli, i estam
oberts a la possibilitat d’una modificació. Ho estam estudiant i
sempre que sigui possible i es vencin els obstacles, el Govern
ho tendrà en compte i ho considerarà. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Pastor, té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres pensàvem que aquests estudis ja estaven fets,
perquè nosaltres llegim que el Sr. Morro diu que “no existen
razones técnicas ni económicas que defiendan la alternativa
de que el tren vaya por el interior de Petra y no por el exterior
del municipio, como quiere todo el mundo, por lo que le
pedimos al presidente del Govern que pare las obras y respete
los compromisos”. Potser el Sr. Morro no va al Consell de
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Govern i no li pot demanar ell en el Consell de Govern, li
demana a través dels mitjans de comunicació.

Però aquí, a més, dir una altra cosa, dir que el president
Antich es va comprometre a escoltar els veïnats, i resulta que
dos dies després el batle va haver d’aturar les obres perquè les
obres continuaven per dins el traçat de Petra, i a nosaltres ens
agradaria saber si a dia d’avui, que vostès ja fa temps que varen
fer un gran acte de mitjans de comunicació a Manacor, aquí on
pràcticament donaven el tren per fet, no tenen encara la solució
del traçat de Petra, avui per avui els veïnats de Petra encara no
poden estar tranquils per saber que el tren no passarà per dins
el municipi. Miri Sr. Conseller, la nostra postura és molt clara,
nosaltres pensam que el tren ha de sortir a les afores del
municipi i així ho defensarem i no donarem suport a cap
proposta que digui que un municipi com Petra s’ha de dividir
en dues parts. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d’Obres Públiques
si vol intervenir. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. Pastor pel seu pronunciament en nom del Grup
Parlamentari Popular, ja és una dada important saber quina és
l’opinió del Grup Popular. En qualsevol cas, insistesc amb el
que li he dit abans, existeix un projecte, el projecte és de
recuperació de la via existent i estam estudiant la possibilitat
d’introduir una modificació, superant els obstacles que hi ha
perquè existeixen aquestes dificultats i es poden resoldre, no
són dificultats insalvables però encara no hi ha una solució
definitiva a la qüestió ni al problema, encara estam dins el
temps, jo un dia vaig dir que tant de bo que aquest fos l’única
modificació que haguéssim d’introduir en el projecte. Per tant,
en cap moment m’he manifestat tancat en aquest tema, ho
estam estudiant i quan tenguem una solució naturalment vostè
i el...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas, el seu temps està exhaurit.

I.8) Pregunta RGE núm. 1347/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a temporada turística del 2001.

Passam a la vuitena pregunta, hem agrupat a petició del seu
formulant la sisena i la setena. Vuitena pregunta la 1347, relativa
a temporada turística del 2001 que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme, darrerament s’han donat distintes xifres
sobre la valoració i el nombre de turistes que han vengut

durant la temporada 2001 en aquestes Illes. Ens pot explicar el
Sr. Conseller quina valoració se’n fa des de la conselleria del
recent acabat exercici turístic del 2001?

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Conseller de Turisme té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí
i Serra amb molt de gust li contestaré. El total de turistes arribats
l’any 2001 varen ser 10.023.777 i això implicava una baixada d’un
1,5% en relació a l’any anterior. Desglossant aquesta xifra
podem dir que els estrangers varen baixar un 2% i els espanyols
varen pujar un 1,3% i la gent que va arribar per via aèria va
baixar un 1,7% i la que va arribar per via marítima va pujar un
3,4%.

Quant a mercats, el mercat que va baixar de forma
significativa va ser l’alemany amb un 7,8%, en canvi va quedar
compensat es pot dir pel mercat britànic que va pujar un 4,8%,
l’italià un 7,7%, el suec un 11,8% i l’espanyol un 0,8%. Quant a
places que hi ha en oferta aquest any són 1.502 menys que
l’any passat, per tant, hi ha una lleugera disminució. Quant a la
taxa d’ocupació de la planta oberta va ser d’un 78,6%, és a dir,
una mica menys que l’any anterior que havia estat d’un 79,5%.
Quant a despesa, pràcticament la mateixa es va augmentar un
1% i quant a ocupació hi va haver un augment del 2,2% tot
l’any.

Per tant, podem resumir dient que hi va haver pràcticament
els mateixos turistes, una mica menys, una mica més
d’ingressos, una mica més de planta oberta i una mica més
d’ocupació laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Serra?
No vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 1348/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i S e rra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a conveni entre Enturib i la Pimem.

Passam a la novena pregunta la 1348, relativa a conveni
entre Enturib i la Pimem que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Marí i Serra del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, no fa molt
que Enturib i la Pimem varen signar un conveni per dur a terme
distintes actuacions. Ens pot explicar el Sr. Conseller, quins són
els objectius que es persegueix en el conveni amb la Pimem?



3898 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 89 / 9 d'abril del 2002 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Conseller de Turisme té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, l’objectiu d’aquest
conveni és desenvolupar, potenciar i divulgar el turisme de les
àrees rurals de Mallorca, concretament mitjançant la creació
d’un centre de referència de turisme rural a Mallorca i aquest
centre de referència tendria com a tasques que són objecte del
conveni, un estudi de la demanda de l’oferta del turisme rural a
Mallorca, el desenvolupament d’activitats i productes
innovadors de turisme rural, la creació d’una targeta d’amics del
món rural i l’elaboració d’un pla de comunicació i màrqueting
de turisme rural. El centre en concret s’ubicaria al molí de’n
Suau de Llubí i seria una primera fase de colAlaboració amb la
Pimem de Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Serra?
No vol intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 1349/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a mercats emergents de la Mediterrània oriental.

Passam a la pregunta número 10 la 1349, rectificada
mitjançant l’escrit 1372, relativa a mercats emergents de la
Mediterrània oriental que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí
i Serra del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme és evident
que cada vegada són els països de la conca de la Mediterrània
que estan emergent com a destins turístics i per tant, com a
competidors de les nostres Illes. Quins efectes creu que poden
tenir aquests nous mercats per al sector turístic de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Serra. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament podríem dir
que en aquest moment els dos països emergents que es
consoliden com a competidors dins la Mediterrània són Turquia
i Croàcia. Turquia ha passat de l’any 99 d’un 3,2% de quota de
mercat dins el mercat alemany, que és allà on són més
competidors, a un 5,2%. Croàcia ha passat d’un 1,3% de quota
de mercat dins Alemanya a un 2,3% i Balears ha disminuït i es
manté en una quota d’un 5,6%.

Dins Anglaterra s’ha produït un fenomen similar, la
diferència entre Alemanya i Anglaterra és que els preus de
Balears en relació a aquestes dues destinacions són
pràcticament iguals, o estan una mica per davall i en canvi en el
Regne Unit els preus de Balears sí que estan molt més per
damunt en relació aquestes destinacions.

En definitiva el que podem dir és que hi ha una inversió dins
el mercat, s’ha passat d’una situació que hi havia més demanda
que oferta, en aquests moments hi ha més oferta que demanda
i això fa que el comportament dels mercats sigui diferents i
també fa que el comportament dels agents dins els mercats
siguin diferents. Hem de considerar que passarem d’una etapa,
és a dir, el que ha estat l’oferta, la indústria d’allotjament ha
posat preus a una etapa allà on segurament els
comercialitzadors seran els que posaran els preus. Això són
moviments cíclics que es donen cada una sèrie d’anys i per
tant, aquí estam canviant el cicle turístic en aquest moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí i Serra?
No vol intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 1350/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a cita prèvia.

Passam a la pregunta número 11 i darrera del torn de
preguntes d’avui, és la 1350, relativa a cita prèvia que formula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L’establiment de mecanismes per
obtenir cita en el servei mèdic dels serveis públics sanitaris
tenen jo crec que dos objectes, un és millorar la qualitat del
servei de cara als ciutadans, però també un altre i no menys
important és reduir la pèrdua de temps per aconseguir aquesta
atenció sanitària. Per tot això, nosaltres voldríem saber si per
part de la Conselleria de Sanitat del Govern té prevista algun
tipus d’implantació, d’alguna forma de cita prèvia per als malalts
d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, efectivament tenim pensat
implantar, durant el segon semestre d’enguany, del 2002 i a
començaments del 2003, un sistema de cita prèvia centralitzada
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per a l’accés de tots els ciutadans als serveis públics
assistencials. És un dels grans reptes del sistema públic, vostè
ho ha dit, és la millora de l’accessibilitat als serveis de forma
fluida a tots els ciutadans, per aconseguir aquest objectiu ja
hem reforçat les plantilles, es milloren procediments i s’està
abordant el tema des d’un punt de vista integral. 

Per altra banda les noves tecnologies de la comunicació i
informació ens permet establir un sistema de cita prèvia
centralitzada, mitjançant el qual els ciutadans puguin concertar
cita amb el metge de capçalera o l’especialista, ja sigui via
telefònica, via internet o bé via presencial a les oficines
d’atenció al ciutadà. A la tardor d’enguany començarem a
implantar aquest sistema a diverses zones bàsiques de salut
d’atenció primària, per posteriorment l’any 2003 estendre
aquesta iniciativa a tota l’atenció primària de totes les Illes i en
una tercera fase també s’estendrà a l’atenció especialitzada o bé
hospitalària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Crespí no vol
intervenir.

II. Moció RGE núm. 1300/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la postura del Govern en
l'anomenat "Cas BITEL", derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 824/02.

Acabat el torn de preguntes, passam al següent punt de
l’odre del dia que és la moció 1300, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la postura del Govern a
l’anomenat “Cas BITEL”, derivat del debat de la interpelAlació
824 del 2002. Per defensar la moció té la paraula el Sr. González
Ortea en nom del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Hoy
traemos aquí una moción en relación con la interpelación
presentada hace 15 días con motivo del llamado “Caso BITEL”
y de la salida y del conocimiento público del auto del juez que
archivaba el caso. Tengo que decir en relación con esta moción
que tiene una pretensión que va, yo creo que más allá que del
citado “Caso BITEL” y del archivo correspondiente, tengo que
decir que desgraciadamente y en este Parlamento venimos
padeciendo desde julio del año 99 una actuación de un
Gobierno y de unos partidos que apoyan al Gobierno que tiene
por único objeto no desarrollar esa labor de Gobierno y
desalojar a los gobiernos anteriores, desalojar el Partido
Popular del ejercicio de esas responsabilidades. 

Hace tiempo, ya casi tres años, que el Gobierno de la
comunidad viene actuando mucho más como oposición de la
oposición que como verdadero Gobierno, aquí mismo la
actuación parlamentaria creo que ha puesto bien de relieve esto
que digo, sistemáticamente la actitud del Gobierno es de una
crítica feroz a los Gobiernos anteriores o al Gobierno de Madrid,

en todo caso y siempre a los gobiernos del Partido Popular, así
se desarrolla la respuesta a las preguntas orales ante el pleno,
siempre en la segunda o última intervención de cierre del
conseller de turno siempre o casi siempre consiste
exclusivamente en recordar o en tratar de poner de manifiesto
carencias de gobiernos anteriores del Partido Popular, o
carencias del Gobierno del Partido Popular de Madrid, así
sucede también cuando se sale aquí por parte de miembros del
Grupo Parlamentario Popular a hacer interpelaciones al
Gobierno sobre temas de cualquier tipo que corresponden al
ejercicio de ese Gobierno, o a proposiciones del Grupo
Parlamentario Popular a las que sistemáticamente, insisto, se
contesta tratando de denigrar, o de alguna forma de echar tierra
sobre las actuaciones de los gobiernos anteriores del Partido
Popular. 

Las cosas en la sede parlamentaria han llegado a extremos
increíbles, hemos asistido al desarrollo de tres comisiones de
investigación, dos de ellas solicitadas por el Grupo
Parlamentario Popular por temas tan manifiestamente graves
como el de IBATUR, la contratación por este instituto
dependiente de la Conselleria de Turismo, de tres personas que
reconocidamente por esas mismas persones e incluso por
quienes les contrataron, antes de que se saque un concurso en
los periódicos, los anuncios públicos y se engañe
materialmente al ciudadano, antes de eso ya estaban
contratadas, contactadas, habían presentado sus currículum y
habían sido aceptados como trabajadores de IBATUR. Ante
todo eso se monta una comisión de investigación, como digo,
que trata de investigar otras cosas o otras contrataciones
hechas por gobiernos anteriores. Así pasa en el caso de las
compras de Aubarca y es Verger que queda claramente de
manifiesto que el Gobierno de la comunidad compra una finca,
no importa a que precio, sí importa que paga por ella 400
millones de pesetas más que la opción de compra que tenían
otros ciudadanos hasta el día de la compra de esas fincas, ¿de
qué trata la comisión de investigación de Aubarca y Es Verger?
¿De la compra de esas fincas y del motivo que el Gobierno
pague 400 millones de pesetas más de su valor? No, la comisión
de investigación de Aubarca y Es Verger se remonta a
investigar compras de edificios o de fincas realizadas por
gobiernos anteriores del Partido Popular, en algunos casos con
10 o 12 años de antigüedad. Por si fuera poco se monta otra
tercera comisión, con unos resultados, la comisión del llamado
“Caso Formentera” que a la vista por el auto hecho magnífico
y por cierto demoledor auto sacado por un magistrado del
Tribunal Superior de Justicia sobre el tema y que descalifica
completamente los resultados de la comisión de investigación.

A todo esto se ha sumado el llamado “Caso BITEL” del que
hablamos creo que largo y tendido el otro día y que no voy a
traer aquí hoy los resultados del auto, otro auto igualmente
demoledor por otro magistrado distinto al del llamado “Caso
Formentera” y que también este “Caso BITEL” tiene el
agravante que está inspirado, movido y pagado con fondos
públicos por el Gobierno de la comunidad autónoma, por un
Gobierno que busca en estas actuaciones el tratar de hacer
daño al Partido Popular en general y al presidente regional Sr.
Jaime Matas en particular. De poco le ha servido al Gobierno su
actuación, de poco le han servido a los partidos que le apoyan
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una actitud como la que digo, que durante tres años ha tratado
de desviar la atención del ciudadano ante la propia inoperancia
y la falta de resultados obtenidos por este Gobierno, la falta de
acción de Gobierno, la falta de atención a los problemas del
ciudadano, que se han tratado de disimular con toda esa
actuación de oposición de la oposición, de poco le ha servido.
Sinceramente creo que poco daño han hecho al Partido
Popular, pero como digo, en cambio sí han podido hacer y
bastante daño, un daño irreparable por cierto, a muchas
personas con nombre y apellido y algunas de ellas por cierto,
sin nada que ver con la política, ni mucho menos con el Partido
Popular y a las que se ha estado machacando durante meses,
incluso durante años y que se han visto arrastrados a aparecer
en los medios de comunicación casi como criminales y que
ahora no tienen grandes oportunidades de poder reivindicar
eso porque han salido muchos días en los medios de
comunicación y solo un día ha salido las demoledoras
conclusiones que ponían las cosas en su sitio y que les
absolvían de cualquier responsabilidad. 

Todo eso es lo que motiva esa moción, eso
fundamentalmente es lo que motiva esta moción. Pretendemos
que el Gobierno recapacite sobre su política de ataque a la
oposición, de ataque el Partido Popular y de ataque a todas
aquellas personas que directa o indirectamente tienen o han
tenido alguna relación con el Partido Popular y con los
gobiernos del Partido Popular anteriores. Creemos que es
importante que el Gobierno se centre en lo que debe de hacer
un Gobierno y que es la resolución de los problemas de los
ciudadanos y se hace también un especial hincapié en la
necesidad que tenemos todos de que el Gobierno y los partidos
que apoyan al Gobierno eliminen el resentimiento y el insulto
en sus relaciones con la oposición y en el tono de sus
intervenciones, porque están más obligados que nadie, porque
son el Gobierno o deberían ser el Gobierno de todos los
ciudadanos, incluso de ese casi 50% de los ciudadanos que
nos dio el voto a nosotros al Partido Popular, al Grupo
Parlamentario Popular, también son el Gobierno, deberían serlo
de ese casi 50% de la población. Por todo esto pedimos al
Gobierno que haga un ejercicio de humildad, desde luego, pero
un ejercicio sobretodo de pedir disculpas para que de alguna
manera el presidente Antich, que tan ajeno ha estado a todo
este tema, no estaba en su escaño el día de la interpelación, no
lo está ahora tampoco, estos temas no le interesan demasiado,
yo creo que los temas en general parlamentarios le interesan
muy poco al Sr. Antich, a las pruebas me remito. 

De todas maneras espero que algunos de sus consellers, los
4 que están aquí y de las personas de otros grupos
parlamentarios que le apoyan puedan hacerle llegar una
petición, que va muy en consonancia con eso que leemos un
día sí y otro también en los medios de comunicación y que
cuando sale aquí a la tribuna y no se le puede contestar
demasiado cuando sale y está bien cubierto es de las pocas
veces que está obligado a salir a la tribuna, lo repite una y otra
vez hay que bajar el nivel de crispación, no puede ser que la
sociedad esté tan crispada, nosotros somos un Gobierno de
consenso y somos un Gobierno de diálogo y somos un
Gobierno que pretendemos que efectivamente las cosas puedan
desarrollarse para el mejor progreso de esta sociedad. Bien yo

creo que el movimiento se demuestra andando y hoy tiene una
buena oportunidad, los grupos que apoyan al Gobierno o
alguno de los representantes del Gobierno, el propio Conseller
de Presidencia que tantas veces representa aquí al Presidente
y le toca hacer el papel de pasar los tragos que el Presidente no
quiere pasar, pues tal vez hoy era un buen día para iniciar ese
consenso y para rebajar efectivamente la crispación, haciendo
como digo un ejercicio de humildad, una petición de disculpas
p or el tono en que se han desarrollado estas comisiones de
investigación y estos casos judiciales que ha impulsado el
propio Gobierno y hoy es buen momento para demostrarnos
que efectivamente hay algún interés por parte del Sr. Antich en
rebajar la crispación y que aquí podamos debatir de verdad los
asuntos que interesan a los ciudadanos, sin necesidad de
insultos ni resentimientos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea per la intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que volen intervenir? Sr. Ramon en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vist el to
que ha utilitzat el Sr. González Ortea, per cert molt diferent al que
va utilitzar en la interpelAlació i el contingut de la seva
intervenció no acabam de comprendre molt bé la moció, la
proposta d’acord que jo repetiré perquè vegem bé d’allò que
estam parlant, la moció del Grup Parlamentari Popular demana
que el Parlament de les Illes Balears insti el President Francesc
Antich i els membres del Govern a demanar disculpes per la
utilització de cabdals públics per calumniar l’adversari, muntar
un presumpte cas d’espionatge polític electrònic i per la
utilització de l’insult com a argument polític. Realment una mica
estrany que des del Grup Parlamentari Popular, ja ho vàrem dir
a la interpelAlació, es demanin aquestes coses enlloc de demanar
disculpes ells.

Nosaltres des del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
pensam que fer aquesta actuació de demanar als altres que
rectifiquin, quan no s’ha assumit cap responsabilitat
prèviament, idò fa falta tenir poca vergonya política, haver
perdut qualsevol rastre d’ètica i estar disposat a emprar
conductes inacceptables i en comptes de combatre la corrupció,
protegir els corruptes i muntar espectacles una mica patètics i
ridículs com és aquesta moció que avui ens presenten aquí. La
veritat és que pensàvem, en vista de com havia anat el debat de
la interpelAlació, que ni tan sols presentarien moció tal i com han
fet alt res vegades, presenten una interpelAlació molt explosiva
i al final es queda en no res i no la presenten i ho pensàvem
perquè no tenia sentit, no hi havia cap lògica política que ens
portés a això, no vèiem ben bé que és el que podien demanar
des del Grup Parlamentari Popular. Però ens vàrem equivocar,
està vist que el Grup Parlamentari Popular està disposat a
aprofundir en l’absurd i la incongruència. Amb aquesta moció,
pensam nosaltres, consolida una tàctica que consisteix en negar
una i altra vegada, a veure si el missatge cala, els fets més
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evidents i contraatacar acusant l’adversari polític, però en cap
cas sense assumir les responsabilitats pròpies. 

Lamentablement i crec que és molt trist per a tots els grups
d’aquesta cambra, el grup majoritari, el que representa quasi el
50% de l’electorat, el que ha governat durant molts d’anys les
institucions d’aquestes Illes, segueix ancorat en el passat i no
ha estat capaç de produir la seva renovació i regeneració. La
història que tenen des d’aquest grup és ben trista, intent de
compra d’un regidor per tal de canviar la majoria municipal
sortida de les urnes i en canvi llavors donen lliçons per
combatre el transfuguisme, aquest intent de compra que mai
condemnaren sinó que empararen als seus autors. O el cas del
túnel de Sóller, que segons vostès no hi havia irregularitats,
fins i tot, vengueren des de Madrid uns investigadors, una
espècia de Mortadelo y Filemón que amb una prodigiosa
celeritat descobriren amb un dia que tot allò s’havia fet tot
perfectament. Varen haver de ser els jutges, perquè no es varen
assumir responsabilitats polítiques, els que hagueren de posar
les coses en el seu lloc i llavors va produir que el Sr. Gabriel
Cañellas hagués de dimitir, però no va dimitir perquè dins el seu
propi partit s’hagués produït un moviment de regeneració que
l’hagués obligat, no, va haver de dimitir perquè era un
entrebanc per a la carrera cap a la Moncloa del Sr. Aznar i va ser
des de Madrid i per aquests motius va haver de dimitir. I el PP
de les Illes Balears davant aquest fet, alguna assumpció de
responsabilitats, algun procés de regeneració? No, seguia el
cañellisme sense en Cañellas, o tal vegada el matisme, si em
permeten aquesta expressió, però les pràctiques polítiques no
variaven. Per cert i de passada, voldria dir i els 50 milions de
pessetes cobrats de manera ilAlegal es pensen tornar algun dia?
Com està aquest tema? No perquè ara resulta que són vostès
els que s’atreveixen a parlar d’utilització de cabdals públics,
una mica trist.

Passem a l’anomenat “Cas Formentera”, en vista que el Sr.
González Ortea també el treu, o el “Cas MAPAU”, com vulguin.
No em voldria estendre sobre altres qüestions prou aclarides,
a pesar d’aquest famós acte, només una petita part per situar la
cosa i estic parlant de coses reconegudes en el famós acte del
jutge Monserrat, o declarades a la instrucció. El Govern del
Partit Popular va enviar a una intrigant, a una trepa, a una
“enchufada”, estic citant de l’acte, directament colAlocada pel
President Matas a fer no un, sinó dos viatges pagats a Amèrica
del Sud, amb allotjament full credit, aquests viatges, aquests
allotjaments es varen pagar a compte dels pressuposts de la
comunitat autònoma. Bé i a què es dedicava aquesta senyoreta
que no tenia cap mena de contracte amb la comunitat
autònoma, encara no li havien fet el contracte amb entrevista
fantasma com a traductora de rus, entre altres llengües, idò
segons ella mateixa, va deixar escrit a fer prospectiva electoral
en favor del PP, pagat per la comunitat, i encara són vostès els
que acusen els altres de fer una mala utilització dels cabals
públics.

Bé, però tornem al cas BITEL. De què estam parlant en
aquest cas? La veritat és que fa una mica de vergonya haver de
repetir aquestes obvietats, però ja que es dissimulen sempre i
es disfressen, haurem de tornar-hi. Aquest cas comença quan
es descobreixen actuacions presumptament delictives comeses

des de dependències de la Presidència del Govern a la
legislatura anterior. Com volien vostès que actuàs el Govern?
Pensen que havia d’incomplir la seva obligació de colAlaborar
amb la justícia i posar en coneixement d’aquesta aquests fets
possiblement delictius? Seria bo que ho diguessin clarament. Si
no volen que el Govern colAlabori amb la justícia, diguin això. Si
no volen que posi tota la informació de què disposa a l’abast
dels jutges, també ho haurien. Jo no sé si vostès creuen que el
Govern ha de colAlaborar amb la justícia quan descobreix coses
possiblement delictives. Nosaltres pensam que sí, i pensam que
va actuar correctament.

Passam ara al que vostès anomenen a la moció muntar un
presumpte cas d’espionatge polític. Tornen a repetir aquestes
qüestions que van dient contínuament. Tornem però al fets
demostrats, obvis, però que també convé repetir-los: El fet
incontrovertible que està perfectament també demostrat en tota
la instrucció judicial, és que reberen a un ordinador situat a la
Presidència del Govern, un ordinador davant del despatx del
president Matas, correus electrònics adreçats al president de la
Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca; que aquesta
institució estava dirigida per part d’un partit rival; que hi havia
greus enfrontaments polítics entre el Govern i el Consell; que el
Consell de Mallorca preparava una moratòria urbanística que
tenia efect es polítics i econòmics molt importants -sí, Sr.
González Ortea, també econòmics-. Per cert, aquesta moratòria
es va aprovar, i ha estat decisiva, com un començament, però ha
estat decisiva per introduir una mica de racionalitat en el
creixement urbanístic de Mallorca.

Bé, i què va fer el Sr. Matas quan es va adonar que rebia
correus electrònics adreçats al Sr. Quetglas? El va cridar, per
assabentar-lo i demanar-li disculpes? Va demanar que s’obrís
una investigació per aclarir com s’havien produït els fets i per
tal de depurar responsabilitats? Va fer tot el possible perquè
s’acabés d’una manera immediata aquest sistema d’interceptar
les comunicacions, tal com hauria fet qualsevol persona
normal? Idò tampoc. El Sr. Matas va veure que aquests fets,
que aquesta violació del secret de correspondència, sia
voluntària o involuntària, que no ens correspon a nosaltres
determinar, era una mina; i va decidir mantenir-lo, i quan li
convingué utilitzar-lo. I ho va utilitzar a un lloc tan solemne i a
un debat tan solemne com el debat sobre l’estat de la comunitat
en aquesta mateixa tribuna.

Tot això ha passat, i tot això vostès no ho neguen, no
demanen disculpes, no fan un procés de depuració de tot el que
han estat conductes irregulars, conductes que no són
compatibles amb l’ètica política, aspectes de corrupció que
vostès fins ara, excepte alguna veu en algun moment, molt en
solitari, vostès no han condemnat. Jo crec que això, i seria bo
per a aquesta cambra, seria bo per a aquesta comunitat, que
abans d’atacar els altres, de demanar disculpes per fer el que
han fet correctament, vostès assumissin les seves
responsabilitats, i deixassin d’emparar conductes irregulars. En
la seva mà està.

Jo esper que al conjunt del Grup Parlamentari Popular algú
sia capaç de tractar que això vagi endavant. El Sr. González
Ortea pareix ser que no, però tal vegada algun altre; el Sr. Jaén
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Palacios tampoc, fa alguns escrits en què també es veu, la
veritat sobre el cas MAPAU i coses així, bé, ell pareix ser que
encara pensa que els fills vénen de París i els argentins voten
a Formentera perquè s’hi volen comprar una casa. Però esperem
que dins el Grup Parlamentari Popular algú... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, vagi acabant, per favor. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, acab. ...algú sigui capaç d’encapçalar
aquesta regeneració, que seria molt bona per a la democràcia en
aquesta comunitat. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, per la seva fixació de posicions.
Sr. Jaén Palacios, per què em demana la paraula? 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, le pido la palabra porque he sido aludido de
forma clarísima, por un lector más que veo que tengo,
afortunadamente, en unos artículos que estoy publicando. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vostè coneix perfectament el contingut de
l’article 70 del Reglament, amb la qual cosa no hi ha hagut
alAlusió. Ha estat menció a feina que vostè està fent. Moltes
gràcies, Sr. Jaén.

Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Certament, com el Sr. Ramon, preferiríem avui, Sr.
González Ortea, no haver de discutir aquesta moció
subsegüent, perquè creim que els arguments esgrimits durant
la interpelAlació els haurien d’haver fet desistir d’aquesta moció,
realment d’aquest despropòsit, perquè realment és una de les
iniciatives més lamentables que ens podem trobar, i que
entristeixen com a responsables del govern del país. 

Jo crec que vostè ha donat en el clau, amb una recomanació
que ens fa a tots, i que tots ens hem d’apuntar, tots, i en això hi
coincidim, que és l’humilitat en l’exercici de la política. És
imprescindible. Però jo crec que precisament aquesta moció
està carregada d’arrogància. És l’arrogància d’aquell que no
està avesat a perdre; i jo fins i tot diria que ens recorden un poc
aquells nins petits, que després d’haver fet una entremaliadura
s’amaguen a darrere els pares perquè no hi pugui haver cap
represàlia; però aquells més polissons, que quan estan a recer
no es conformen de quedar impunes, sinó que encara fan
jutipiris i fan befa als que els encalcen. Perquè en realitat una

miqueta és aquesta befa la que se’ns fa avui en aquest
Parlament. 

Pensem un segon: com gosen venir en aquest parlament a
demanar que se’ls demani disculpes, quan ha quedat provat
que el gabinet de Presidència va rebre durant anys correus
confidencials de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca,
sense que hi hagués hagut la menor reacció dels responsables
davant això.

Jo crec que és insultant, o és una befa a aquest parlament.
I certament és que potser que només hi ha una cosa més
indignant que la impunitat: i és que se’n bravegi. Perquè això en
realitat és del que es tracta. Jo tenc una cosa ben clara, i n’estic
ben convençut, vostè ho deia avui a una de les preguntes que
formulava a la primera part: fa molts d’anys que són pel mig, i en
segons què no els poden prendre el número. Jo estic segur que
tenen tants de dubtes com pugui tenir jo, una miqueta menys i
tot, respecte del que va passar, i del que significa exactament el
cas BITEL. Crec que hi ha molt pocs parlamentaris en aquesta
cambra, per no dir cap, que creguin que tot el que ha succeït és
absolutament innocent. Per descomptat a vostè, Sr. González
Ortea, el trob més informat del que aquí ens diu. Per tant, aquí
el que se celebra, o del que s’ha de demanar disculpes, és que
no els hagin condemnat. I jo crec que això no és una bona
postura, i que fins i tot és un missatge molt negatiu el que
volem enviar a la ciutadania. 

Se’ns demana que ens penedim d’haver denunciat un
espionatge polític, i que s’hagi posat aquest cas en mans dels
jutjats. Jo ja li deia a la interpelAlació, en aquest cas ja crec que
ho hem dit tot, ja ens repetim tots; crec que seríem culpables
d’innocència, d’una innocència realment pecaminosa, si no
haguéssim fet exactament allò que es va fer, i que s’hauria de
mantenir; i de fet s’ha recorregut la interlocutòria, perquè crec
que és allò realment correcte, en comptes de fer homenatges i
mantenir la política de pujar, de reconèixer les persones que han
tengut actuacions políticament deplorables.

Només recordem una altra vegada que és un tema delicat i
greu, com la confidencialitat de la correspondència, la confiança
que mereixen les telecomunicacions, la confiança que mereix la
gestió d’un servidor de correu electrònic, i que realment deixar
aquest cas tal i com s’ha apuntat és realment incomprensible.
De fet ha estat molt normal, molt rellevant, que la comunitat de
fiscals hagi considerat necessari pronunciar-se sobre un cas
com aquest, i demanar el processament de Jaume Matas.

Crec que amb tot el respecte degut a les decisions judicials,
no queda més remei que constatar que totes aquestes
informacions que s’han aportat, si no hi ha un judici realment la
impressió de gent de mel i sucre, de parts i quarts, és realment
inevitable. I vostè ha fet referència a un altre Acte, que vostè
qualificava amb dos qualificatius. Jo amb un estaria quasi
d’acord, és demolidor; l’altre, que és magnífic, la veritat, si no
ho diu irònicament, realment és extraordinàriament magnífic.
L’Acte a què vostè feia referència crec que ens dóna una de les
claus, en el sentit que jo dic, de les parts i quarts. És quan el
jutge, en aquest Acte magnífico, que deia vostè, apuntava
explícitament al cas Formentera, que és molt diferent imputar un
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ministre, que no el drogadicto de la esquina. Textual, Sr. Jaén
Palacios. Textual. Textual. Textual. Textual. Textual: “no es lo
mismo el ministro”-era allò de com quedava afectada la fama de
qualcú que l’imputaven-, no és el mateix un ministre que el
drogadicto de la esquina. “Auto magnífico”. Jo crec que
aquest Acte  magnífico és el que ens ha recordat, i que té molts
de lligams amb el cas BITEL, és el que ens ha recordat realment
proclames que pensàvem nosaltres no haver de tornar a
utilitzar, i que han hagut de tornar a posar al recurs a aquesta
interlocutòria, les proclames a favor de la igualtat dels
ciutadans i del tracte igual. Francament, pensàvem que a hores
d'ara això tothom ja ho tenia dins el seu propi bagatge. Però
hem hagut de recordar una de les fórmules més feliç, que és
aquesta de la declaració dels drets de l’home i del ciutadà, de
1789, dels revolucionaris francesos, que com vostès recordaran,
exposa que la llei ha de ser la mateixa per a tots, tant quan
protegeix com quan castiga. I realment en aquest cas, en el cas
BITEL, com en el cas Formentera, el que veim és que es tracta
a uns amb molta diferència respecte dels altres.

Crec que és un greu perill per a la democràcia, i ho apuntava
també el vicepresident en un recent article..., ja que se citen
articles, jo crec que n’hi ha uns que van deixant càtedra i uns
altres que aniran passant quan passi la conjuntura, i realment
aquesta és la imatge de la impunitat de la gestió, és el que no es
pot mantenir. I molt menys que ens immunitzem com a
ciutadans, com està succeint, a davant els escàndols. Jo crec
que no ens podem embrutir de cap manera, avesar-nos-hi com
si fossin una cosa inevitable, com si fossin una anècdota
desagradable, inevitable dins el gir de la vida política, i creim
que s’ha de reaccionar amb contundència.

Per això, tot i estar plenament d’acord amb el que apuntava
el Sr. González Ortea, i amb el to de colAlaboració, que tenim
tants de reptes com a país, que des de la discrepància política
hem de trobar fòrums i hem de trobar maneres d’afrontar-los i
de discutir-los, i que a això ens hauríem de dedicar; la veritat és
que per enutjós que resulti, la nostra tasca primera, la prioritària,
és vetllar pel compliment de les regles del joc. Aquesta és una
premissa. Tant de bo que tots hi reaccionem amb la mateixa
contundència, i la gravetat de cas BITEL exigeix, sí, parlar-ne en
aquest parlament, però no en el to ni amb l’arrogància que n’ha
(...) avui el Partit Popular; ben al contrari, es tracta de demanar
disculpes, es tracta de depurar les responsabilitats, es tracta
d’acabar d’aclarir els fets, i encara ara crec que el Partit Popular
es faria un gran favor si ho fes així.

Deien que teníem interès en fer mal al Partit Popular. Jo crec
que el que fa mal al Partit Popular, al 44%, és molt, però, al 44%
dels votants del Partit Popular són aquestes actituds, i crec que
es fan mal tot sols si no reaccionen davant això.  La veritat és
que amb el Partit Popular voldríem tenir un debat d’idees, que
afrontem davant la ciutadania, que els vot i als que consideren
els ciutadans que representa millor els seus interessos, els seus
ideals, que tots són molt legítims i molt respectables, i no
haver-ho de tractar a través d’arrossegar temes de corrupció.
Francament, no ens fa cap ilAlusió ni una. Aquests temes els
hem de resoldre ràpidament, els hauria de resoldre el propi partit
implicat, i a partir d’aquí, tant de bo ens vegem a l’arena

política, i que els ciutadans elegeixin entre distintes opcions.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. I correspon el torn ara al Grup Socialista,
representat pel seu portaveu, el Sr. Crespí, que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui el
portaveu del Partit Popular ha produït un canvi notable en la
seva intervenció. Ens ha passat del darrer dia que vàrem tractar
aquest tema, de la supèrbia exuberant d’un Wagner a
l’arrogància victimista d’un Mahler. Però a mi no m’ha agradat
ni la forma ni el fons de la seva intervenció. No m’ha agradat ni
tan sols els gests ni la paraula. Trob que ens ha tractat de
vendre una moto diferent, una moto que tot això és una
conxorxa, que tot allò que s’ha fet en aquest parlament -ha citat
les comissions d’investigació- va ser un frau, que al final vostè
ha repetit una vegada més que a Ibatur les contractacions varen
ser, i les seves no havien estat, quan queda clar que les seves
sí que havien estat totalment fora norma, i no havien passat mai
pel procediment que vostès mateixos havien establert.

Per tant vostè aquí ha vengut ara a canviar una mica allò
que dèiem l’altre dia, de passar de víctimes per acusadors; ha
vengut a demostrar-nos a damunt que quan acusam no tenim
cap tipus de raó. Miri, jo crec que quan es té la presumpció que
s’ha comès un delicte, és una obligació de posar-ho en
coneixement del fiscal i dels jutges. I si això, aquest
coneixement, el té un servidor públic, no només és una
obligació, sinó que no fer-ho està clarament definit al Codi
Penal. I hem de recordar que en aquest cas que avui ens ocupa,
no tots els altres que vostè ha citat, en aquest que avui ens
ocupa, el que va fer el Govern en el seu moment va ser posar-ho
en coneixement del fiscal. Ni més ni pus. I llavors, més
endavant, lògicament perquè l’acte delictiu es va produir a la
seu d’aquest govern, lògicament el Govern es va haver de
personar a les diligències, com és lògic, normal, correcte, i crec
que convenient.

A nosaltres ens pareix que la pretensió que té el Partit
Popular, que aquell que exercita el seu dret que li dóna
l’ordenament jurídic, hagi de permanentment donar disculpes,
fins i tot demanar disculpes a aquell cadàver assassinat, perquè
el jutge no és capaç d’acusar qualcú concretament, hagi de
demanar disculpes, a mi em pareix realment d’una arrogància
tremenda. I de la mateixa manera que nosaltres respectam les
decisions del poder judicial, i les respectam infinitament; també
utilitzam de la mateixa manera i amb la mateixa contundència els
mecanismes que la pròpia llei preveu per discrepar. Nosaltres no
demanam que els fiscals es jubilin, perquè ja no acaben de fer
bé la seva feina. No, no, no. Nosaltres presentam recursos, que
és el que la llei estableix, perquè els ciutadans puguin arribar
fins al final, defensant allò que ells creuen que és correcte.
Aquestes són garanties que, pel que s’ha vist, a vostès no els
agraden. I fins i tot en aquest cas hem de recordar, en el cas que
ens ocupa, hem de recordar que si no arriba a ser per la postura
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clara i decidida del fiscal general, la qual també respectam, el
conjunt de fiscals d’aquesta comunitat també coincidien en la
necessitat de prosseguir aquesta investigació fins al final.
Perquè vostè no ha volgut entrar dins el tema, però jo crec que
no ens convé oblidar tot allò que va passar. Vostè ha parlat
d’un acte magnífic. Bé l’acte magnífic una cosa sí que deixa
clara, i rotunda, i definitiva: que hi va haver redireccionament.
El redireccionament es va produir, i això ho diu el jutge
instructor. Molt bé, per tant aquí tenim un fet, admès pel propi
jutge instructor.

Primera pregunta que un es fa: va ser intencionat o no ho va
ser? Nosaltres creim que existeixen poderoses raons per creure
que ho va ser. Creim que existeixen poderosíssimes raons per
creure que ho va ser. Raons evidentment que no són allò de
trobar un escrit dient clarament, però que una suma
d’arguments demostren que alguna cosa es va fer més enllà
d’equivocar-se posant una lletra o una altra. Més de 170
missatges es varen redireccionar fins al maig del 2000. Home, és
que són molts, perquè un error no sigui advertit i corregit.
Ningú no va insistir que de veres es tornàs a direccionar a
aquell compte del president que va ser el que va causar l’error.
És a dir, si vostè dóna un encàrrec: “arregli’m això”, i arreglen
una altra cosa, vostè torna a telefonar i diu: “escolti, que varen
venir a ca meva, i en lloc d’arreglar-me el televisor m’arreglaren
la rentadora. Arregli’m la rentadora”. No, allò ja no interessava.
Home, si es va produir un error a un redireccionament, el lògic
és demanar que es faci bé el redireccionament, i per tant corregir
l’altre. Ni una cosa ni l’altra. I en darrer cas, i això el que fa
qualsevol veïnat de qualsevol carrer, no d’aquestes illes, del
món, li arriba una carta a ca seva a nom del veïnat, i els més ben
educats li duen a ca seva, i li diuen “s’han equivocat”. Els que
tal vegada ja no ho són tant, simplement la tiren dins la bústia
del veïnat. Ni una cosa ni l’altra.

Per tant, nosaltres estimam, i per això creim que està bé que
es recorri, que hi ha causes fundades per creure que això va ser
així. Però m’és igual, continuem. I si no ho va ser, intencionat?
Es va fer ús d’allò que per error havia arribat a on va arribar? Es
va cobrar el taló que va arribar equivocadament a les mans d’un
quan era per un altre?, es va cobrar? Bé, nosaltres entenem que
sí. I aquí l’acte magnífic del Sr. Jutge Instructor, que tal vegada
de dret realment en sap moltíssim, però d’ironia no en sap gens.
I permeti’m que discrepi sobre la interpretació de les ironies per
part del jutge instructor. La intervenció del president en aquell
moment de la comunitat en aquesta mateixa tribuna no es referia
al Sr. Barea com un notable economista, no es referia a això. I la
lectura del Diari de sessions, encara que no transmet
perfectament el to i el timbre de com es deia, qualsevol entén
que es referia a les presump tes filtracions que s’havien produït
de determinats temes econòmics per part del Sr. Barea quan era
responsable de l’oficina amb el Partit Popular.

Per tant, aquí queda clar que hi ha un ús d’un document que
tots els informes demostren, pareix que demostren, que va
arribar pel redireccionament, voluntari o no voluntari. I en
qualsevol cas convendria demanar a aquell que el va utilitzar
com li va arribar a les seves mans. I jo crec que els ciutadans
d’un país necessiten que es pugui preguntar, sigui a un
ministre o sigui al drogoaddicte del cap de cantó, com li va

arribar a les seves mans un document diferent al que s’havia
entregat als fòrums públics, i diferent per descomptat que ho
era, perquè així, amb la ironia corresponent, el Sr. Matas ho va
exposar en aquesta mateixa sala.

Però vostès no han volgut entrar en això amb aquest debat.
Jo discrep dels meus companys de postura davant aquesta
moció, que vostès l’havien d’haver retirada. No, és que de fet
l’han retirada, i han aprofitat aquí per renyar-nos de manera
còsmica. Vostès han de llevar tensió. Però, miri, vostès, senyors
del Partit Popular, com a partit ha posat quatre querelles en
aquests moments a gent del Partit Popular, quatre querelles,
posades com a partit. I això vostès ara demanen aquí que
nosaltres deixem de fer això, en nom d’una bondat infinita que
ha de planejar per damunt els nostres cossos i les nostres
ànimes? Sr. González Ortea, si es posa la pell de xot, com a
mínim que no li surtin les orelles, perquè les hi veim molt, les
orelles. Quatre querelles té posades el Partit Popular en aquest
moment contra persones del Partit Socialista.

Miri, més prest o més tard, per una via o per una altra, el Sr.
M atas haurà d’explicar a qualque banda i a qualque moment
com li va arribar aquesta documentació a les seves mans. No ho
dubti. I llavors veurem si és capaç de donar una explicació
satisfactòria, i en qualsevol cas llavors podrem parlar si qualcú
ha de demanar excuses. Però en primer lloc el Sr. Matas convé
que ho expliqui de manera clara i contundent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea, per contradiccions té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ramon, de Izquierda Unida, que
viene hoy usted disfrazado de pacifista, ha empezado usted por
llamarme sinvergüenza, “pocavergonya”, falta de ética, y que
vengo aquí a defender a los corruptos, a proteger a los
corruptos. A partir de ahí sinceramente ya no le escuché. No
vale la pena. ¿De qué viene usted disfrazado? ¿Porqué pone
usted “paremos el genocidio”, y viene usted y la primera
respuesta que me da a una petición de rebajar la crispación, y
de efectivamente un reconocimiento del tono que se emplea:
sinvergüenza, falta de ética, y proteger a los corruptos; y luego
viene y trae la manta, y habla de que paremos el genocidio? En
fin.

Sr. Alorda, usted ha estado más serio. Mire, ¿que los
argumentos esgrimidos el otro día tendrían que hacerme
desistir? Se ha referido también el Sr. Crespí a esto de los
argumentos, y a que los argumentos que emp leé, no ya los
argumentos que empleé, fue la sentencia..., el auto, perdón, hoy
no lo he querido emplear, pero es que es demoledor.
Conclusión: si bien es cierto que existió el redireccionamiento
indebido, no se han encontrado tras las numerosísimas pruebas
practicadas ni evidencia ni indicio que avale la tesis distinta a
la del error; tesis por otra parte compartida por responsables y
empleados de BITEL, que cita a unos cuantos, y acaba: “y por
la investigación encomendada a la Policía Judicial”. Esto es lo
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que hay. Ni soberbia ni arrogancia, esto es lo que hay. Esto es
lo que dice el auto, efectivamente magnífico.

Me dice usted, Sr. Alorda, que estoy más informado de lo
que digo ¿Qué quiere decir con eso? No, no estoy más
informado de lo que digo. Todos los informes los tengo vía
medios de comunicación y este auto. Le puedo asegurar a
usted, con toda honradez, que no tengo ningún otro
conocimiento del asunto, ninguno. ¿Qué ha pasado con el
correo desviado durante un año y pico?, también al Sr. Crespí,
aprovecho para contestarle a él, porque insiste mucho, “pero es
que ha habido correos allí, al lado de Presidencia, pero y
¿porqué no se ha avisado?, ¿porqué no se ha pasado nota, si
llegaban correos equivocados?, si a mi me llega un sobre
equivocado lo devuelvo”. Bueno, y yo pregunto una cosa: en
primer lugar tengo que decir que el afectado, siempre por lo que
he leído, de sus declaraciones, sí dijo que había avisado, había
avisado por medio de otro correo electrónico o por medio de
una llamada telefónica, pero en BITEL o no se enteraron, o no
cayó el aviso en terreno abonado. Pero en cualquier caso, y el
Sr. Valenciano, ¿porqué se pasó nueve meses con el mismo
ordenador y no avisó de nada, hasta justo tres días después de
las elecciones del 12 de marzo, en que el Partido Popular sacó
más de 200.000 votos en esta comunidad y arrasó en una
victoria histórica? ¿Porqué hasta ese momento el Sr. Valenciano
no había dicho nada? Nueve meses, durante nueve meses.
¿Porqué? Entonces, ¿porqué atribuyen ustedes a responsables
del Partido Popular no haber avisado durante un año y pico? ¿Y
el Sr. Valenciano durante los nueve meses, porqué no avisó?

Hablemos de política, y no de corrupción. Sr. Alorda,
gracias por decir eso. Eso esperábamos, que se hablara de
política y no de corrupción durante este gobierno, pero no han
parado de hablar de corrupción, eso es lo que vengo a
denunciar, eso es lo que estoy harto de repetir, y estamos
hartos de repetir aquí, de la corrupción o corruptelas, no de
ahora, sino que se atribuyen a gobiernos anteriores, ahora son
todos ángeles y otras figuras celestiales. Aquí no pasa nada,
aquí se compran fincas por 400 millones más y no pasa nada;
aquí se contrata a gente en un instituto público que
manifiestamente ha estado contratado y no pasa nada, aquí
nunca pasa nada, aquí no hay nada que contar; eso sí, de los
gobiernos anteriores sí, de los edificios y de las personas que
se contrataban. Aquí no hay nada que contar, aquí se hace eso,
se sacan, todavía recientemente y hoy se hablaba de esto, 300
personas en corrección de errores en la convocatoria de un
concurso de traslado, 300 errores, se sacan, me dicen, después
de que se ha aprobado una modificación de catálogo, y no pasa
nada. Por consiguiente, ¿qué me va a contar?

Vamos a hablar de política. Ustedes, Sr. Crespí, y ya
centrándome en alguna que sí ha dicho usted en particular, que
si nosotros decimos a los fiscales o a algún fiscal que tal vez le
conviene jubilarse, me habla usted, me va a decir eso, y que en
cambio ustedes acatan las sentencias. Bien, ustedes, alguno de
los que se sientan en los escaños de esta banda del Parlamento
ha acusado a uno de los magistrados que han intervenido en
estos Autos de ser parcial, pero incluso delictivamente parcial;
nosotros lo que esperamos y dijimos es que el fiscal tomara
nota de alguno de sus conspicuos compañeros de partido, muy

conspicuos y pagados con fondos públicos, alguno de esos ha
dicho cosas que, a mi juicio, son manifiestamente delictivas,
porque acusan a algún magistrado de cometer delito, y cuando
se acusa a otro de cometer delito o se prueba o uno está
cometiendo un delito. De manera que no me cuente usted si le
hemos dicho a un fiscal, cariñosamente, que a lo mejor le
convenía jubilarse, me parece que vamos, nos hemos quedado
en un nivel más bien bajito en el tratamiento y en el respeto
debido a la justicia.

Y otra cuestión más, la última, querellas del Partido Popular
contra el Partido Socialista, sí, de dos tipos: en defensa del
honor de las personas, insultadas manifiestamente y acusadas
manifiestamente por algunos responsables del Partido
Socialista o de otros partidos que apoyan a este gobierno y que
forman parte del pacto, manifiesta defensa del honor; o
manifiesta defensa de la legalidad ante la imposibilidad de
defenderla aquí, porque aquí se aplica el 31-28; a las comisiones
de investigación que antes citaba me remito, 31-28, no hay
ninguna otra posibilidad; incluso cuando se trata de hacer un
control al Gobierno, como antes exponía, la respuesta siempre
es la misma: no se responde a lo que se pregunta, se responde:
cuando ustedes estaban lo hacían peor, nada más.

He pasado de la soberbia de ayer a la arrogancia de hoy, es
una buena definición de este gobierno, soberbia y arrogancia,
unidas a dos cosas más, Sr. Antich, que por fin ha entrado
usted a escuchar algo en relación con este caso; dos cosas más
que se unen en este gobierno a la soberbia y a la arrogancia:
falta de competencia, falta manifiesta de competencia y, Sr.
Antich, falta de valor, falta de valor para defender lo que se
hace o cómo se hacen las cosas; falta de valor para escuchar a
la oposición lo que tiene que decir respecto a esa falta de
competencia. Eso se une a la soberbia y a la arrogancia, eso, Sr.
Crespí, define efectivamente a este gobierno del pacto.

Gracias, Sr. Presidente.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea, per la seva intervenció, amb ella
queda substanciat el debat.

Sr. Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, és que el Sr. González Ortea m’ha fet una
pregunta concreta i li volia simplement contestar, m’ha fet una
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Li deix contestar la pregunta, però, evidentment, el Sr.
González Ortea també li podrà fer un matís per mantenir
l’equilibri necessari.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

M ’ha preguntat per què el Sr. Valenciano no havia, havia
tardat tant de temps a denunciar aquest fet? Perquè no era a
l’ordinador del Sr. Valenciano on es redireccionava el correu,
sinó que era al compte del Sr. Vallori. Per tant, el Sr. Valenciano
ho va denunciar quan se’n va témer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. González Ortea, vol fer un
matís en el mateix temps?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, lógicamente, Sr. Presidente, para aclarar que eso está
muy bien, yo soy capaz de creérmelo si lo dice el Sr. Crespí;
pero me temo que el Sr. Crespí no está del todo bien enterado,
porque si eso fuera así, ¿cuándo el Sr. Valenciano se da cuenta,
si es un ordenador que no le corresponde para nada? Supongo
que el Sr. Valenciano sigue de cerca el ordenador del Sr. Vallori,
supongo, porque, si no, lógicamente, eso no podría ser así. De
manera que no puedo estar de acuerdo con un razonamiento
tan pobre. Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Tendran temps, fora d’aquesta
sessió plenària, de verificar, perquè les màquines, en definitiva,
no caminen sinó que estan estàtiques, podran verificar les
situacions.

Substanciat, per tant, el debat, procediríem a la votació
d’aquesta moció i les senyores i senyors diputats poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: 26 vots a favorables; 28 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada la moció 1300, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern en
l’anomenat “Cas BITEL”.

III. Proposició no de llei RGE núm. 129/02, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular,  re lat iva a  serveis
socioassistencials i educatius a la primera infància.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 129, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a serveis socioassistencials i educatius a la
primera infància. En nom del Grup Popular, del grup presentant,
té la paraula el Sr. Jaén Palacios per defensar la proposició no
de llei.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Defiendo esta
iniciativa de nuestro grupo aquí, antes estos palestinos
disfrazados, donde echo, por cierto, a faltar algún letrero, en
letras más grandes que ese que hay ahí, que diga que pare el

terrorismo de los grupos integristas palestinos, que cuando se
mueren con la bomba en el cuerpo van al cielo, y eso es
mentida. Por tanto, para otra ocasión, un letrero más grande en
contra del terrorismo.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, cíñase a la cuestión, por favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Me ciño a la cuestión, Sr. Presidente. Hoy defendemos una
iniciativa parlamentaria presentada el 14 de enero, ha pasado
tiempo desde el 14 de enero, y discutimos un asunto que hemos
tenido oportunidad de defender aquí en otras ocasiones. Hace
referencia, en concreto, a los servicios socio-asistenciales y
educativos a la infancia y, en forma mucho más amplia, porque
así lo hemos querido, en consonancia con los nuevos tiempos,
de un plan integral del Gobierno en apoyo de la familia, donde,
por cierto, no veo ninguno, salvo la consellera que está
hablando por teléfono, que está muy interesada en lo que yo
estoy contando; por tanto, en vez de hablar del Gobierno,
hablaré hacia los grupos parlamentarios porque veo que el
Gobierno no tiene ningún interés en este asunto.

Pues bien, lamentablemente, todas las iniciativas que hemos
hecho desde hace tiempo no han tenido fortuna, cosa que a
nosotros, en el ánimo, no nos merma nuestro ánimo, que
continuamos en nuestras exigencias porque pensamos que son
de interés. Nadie discute que la familia es la institución más
importante en nuestra convivencia social, Engels ya predijo, a
finales del siglo XIX, que la familia había muerto, que estaba a
punto de morir, como todas otras muchas cosas, como en el
Capital de Marx, pues la verdad que se ha cumplido bien poca
cosa, afortunadamente. La familia sigue siendo el refugio final
de todas las personas que, cuando tienen gravísimos
problemas, acuden a ella. Pero, evidentemente, esa familia ha
cambiado con el tiempo, las cosas cambian, la sociedad es algo
cambiante y las instituciones, con los tiempos, devienen en
instituciones que se mantienen pero con connotaciones
distintas.

¿Qué está pasando en nuestro tiempo y desde hace
bastantes años? Pues que esa familia, que tenía una
connotación de llamada familia extensa, se agrupaba no
solamente en los padres, los hijos, sino también los abuelos,
incluso los criados en el momento en que estaban eran
considerados de la familia; eso ha cambiado, y hemos tenido,
tenemos una familia nuclear, una familia donde la pareja, en los
casos de familias que no son monoparentales, pues la pareja y
los hijos. Pero también es cierto que la familia hoy tiene unos
problemas que son distintos a los que tenía antes y a los cuales
hay que abordar.

En primer lugar, la situación, y hoy se estudia en Madrid, en
la segunda Cumbre del Envejecimiento, vemos como la pirámide
de población ha dado lugar a una figura que los demógrafos



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 89 / 9 d'abril del 2002 3907

 

desconocían, con esa base amplia también, pero sobre todo una
cúspide cada vez más amplia y más extensa. Y eso ¿por qué?
Pues porque la población envejece, afortunadamente, y se vive
mucho más tiempo que antaño. Pero la mujer, que también ha
accedido al mundo del trabajo, cada vez con menos dificultades
pero todavía con obstáculos que hay que remover, la mujer,
como digo, al incorporarse al mundo del trabajo, resulta que la
familia, padres y madres, la pareja están trabajando, y eso
ocasiona problemas a la familia, obstáculos que hay que
remover. Cada vez más esos obstáculos comienzan con
medidas de carácter legal, como es la Ley de la conciliación de
la vida laboral y familiar, que es un paso importante y que, sin
duda, no será el último en apoyo de la familia porque conciliar
vida laboral y vida familiar es importante. No basta que la
familia, la mujer, se incorpore al mundo del trabajo, y que su
marido, su pareja, también esté trabajando, no basta eso, hacen
falta también las condiciones de trabajo que permitan que los
padres puedan dedicarse a sus hijos, porque eso también es
una condición necesaria, no sólo para la madurez de los hijos
sino para su incorporación y su socialización en el futuro.

¿Cuál es la realidad que tenemos en este momento? Vamos
a ceñirnos un poco al ámbito nuestro, al que más nos atañe a
nosotros. El índice de natalidad, según los últimos datos del
Observatorio Europeo de Demografía, está situado en torno al
1.20; eso significa que no es posible el recambio generacional,
no es posible. En nuestra comunidad autónoma,
afortunadamente, ese índice de natalidad, no propiamente dicho
pero sí por las circunstancias de la inmigración, tenemos más
niños que en otro sitio; tenemos también en nuestra comunidad
autónoma un porcentaje superior de la mujer incorporada al
mundo del trabajo. Eso significa que hay que remover los
obstáculos esos que antes decía y que, desgraciadamente, no
lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porqué aquí la demanda de
servicios socio-asistenciales y educativos a la primera infancia
es mucho mayor que la que pueda haber en Extremadura,
Andalucía o Galicia, pongo por ejemplo; y en eso las
administraciones, los gobiernos, tienen que tomar medidas,
cosa que no se está haciendo; porque el futuro no es este
presente que tenemos ahora, el futuro, el porvenir es que esta
característica de nuestra comunidad autónoma se va a ver
mucho más acentuada; porque no parará la inmigración en esta
comunidad, ya sea europea, peninsular o de otro sitio, eso no
va a parar, y, en consecuencia, estas familias que emigran, en
general, son familias que buscan un futuro mejor para sus hijos,
que suelen ser de pocos años. Por tanto, el futuro, la tendencia
de la situación actual es que eso va a continuar por esta línea.

Yo no pido que el Gobierno, que una conselleria aborde esta
cuestión, porque sé que esta cuestión no es de una conselleria,
es una cuestión que tiene que tratarse de forma
interdepartamental, es una cuestión que tiene que tratarse entre
instituciones, interinstitucional, porque eso exige políticas de
carácter transversal. Y eso, como digo y repito, no se está
haciendo absolutamente nada.

Señoras, o señora, porque veo que queda, perdón, señores
y señoras diputados, veo que en mi grupo sí hay más señoras
presentes, señoras y señores diputados, hoy hay la ocasión de
que el Gobierno tome nota de este plan que pedimos (...) a las

familias, donde las familias numerosas deben tener una atención
especial. No queremos que se haga un plan en competencia con
el Plan de apoyo integral a la familia que ha hecho el Estado,
que aprobó el año pasado, no queremos eso, un plan de
competencia porque aquí hemos de llegar de una vez por todas
a unas políticas de colaboración y cooperación y no políticas
de enfrentamiento; pero sí deseamos que este gobierno tome
nota de las circunstancias actuales, se ponga a trabajar y en el
poco tiempo que le queda pues que haga un plan, y que ese
plan, como decimos en nuestra proposición no de ley, lo remita
aquí, al Parlamento, para su estudio y debate.

En definitiva, supongo que habrán leído las cuatro hojas
que nosotros hemos presentado y habrán tomado nota de ellas,
lo que pedimos es que se hagan actuaciones para mejora de los
servicios socio-asistenciales y educativos a la primera infancia;
que contenga el plan medidas de carácter social, laboral y
educativo, y que el Gobierno remita al Parlamento ese plan para
su discusión. Creo que la cosa merece la pena, creo; no lo digo
yo, que soy padre de familia numerosa, más que numerosa,
cosas que hoy en la vida actual no es posible, a pesar de la
importancia de las familias numerosas, por las circunstancias a
las que antes aludía, pero creo también que el futuro está en la
familia porque una familia, la familia, sea del tiempo que sea, es
la que garantiza la pervivencia de la sociedad en el futuro.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para fijar la posición, ¿grupos que deseen
intervenir? Por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida y
Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per fixar
posició i per dir que votarem aquesta proposició que ha
presentat el Sr. Jaén Palacios, a pesar que no estiguem d’acord
amb tota l’exposició que ha fet, i sobretot aquesta cosa que no
venia sobre el tema, que pareix ser que justifica la massacre
sobre tot un poble amb l’excusa de combatre el terrorisme; però,
independentment d’això, nosaltres pensàvem que s’havia
d’aprovar aquesta proposició no de llei i per tant fixar posició
a favor que aquest Parlament l’aprovi.

Creim de totes maneres que no és cert que no s’hagi fet res
des del Govern, des de la Conselleria d’Educació i en
colAlaboració amb la Conselleria de Benestar Social ja s’ha fet un
pla que comprèn el tema de l’educació infantil de 0 a 3 anys; i
des de la Conselleria de Benestar Social, encara que estam
d’acord que és un pla transversal que afecta tot el Govern,
s’està impulsant, s’està treballant, s’està redactant en aquest
pla, però el que es diu aquí, doncs hi estaríem d’acord.

Només faria un suggeriment, per si ho vol recollir el Grup
Parlamentari Popular, és absolutament de matís, si no, li votarem
de totes maneres a favor, al final del segon punt diu que s’ha de
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remetre al Parlament, literalment, para su aprobación. Com això
és una mica forçar el reglament, que no preveu exactament que
el Parlament aprovi sinó que debati i faci propostes de
resolució i, en tot cas, l’obligació del Govern és remetre-lo aquí
i el propi Parlament ja decidirà com vol organitzar el debat,
suggeriríem si vol acabar en què el Govern remetrà el pla
integral al Parlament i aquí posar el punt i final. En qualsevol
cas, ja dic, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició del
Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Hem d’agrair al Grup Parlamentari Popular que avui
hagi presentat aquesta iniciativa a la consideració d’aquest
plenari, d’aquesta cambra, aquesta proposició no de llei en la
qual insta el Govern a elaborar un pla integral de suport a la
família, com diu el primer punt, que nosaltres, amb molt de
deteniment, hem volgut estudiar i analitzar i, amb molta atenció,
hem volgut escoltar quan se’ns ha exposat per part del
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

Creim que amb aquesta iniciativa es toca un tema que és
molt delicat i que nosaltres voldríem fugir de tractar-lo amb
lleugeresa, superficialitat o frivolitat, tal com massa vegades
se’ns proposa que facem la nostra feina en aquest Parlament.
A nosaltres ens agradaria analitzar que aquesta proposta, com
a preàmbul, si em permet el Sr. Jaén, jo li diria que el text
d’aquesta, el text  que vostès han presentat l’hem trobat molt in,
molt in, i no pel que faci referència a cadenes hoteleres ni
històries d’aquestes, sinó que és un text  insòlit, inèdit, inusual,
inacceptable, increïble i incomprensible, i vostè dirà: i per què
ho analitzam d’aquesta manera? Per una sèrie de motius dels
quals voldria parlar ara.

El primer de tots fa referència una miqueta a allò que el
mateix Grup Parlamentari Popular no fa gaires hores ha proposat
aquí, en aquest Parlament, sobre l’ús normal de la llengua
catalana, com a única llengua pròpia d’aquest Parlament. I
aleshores nosaltres aquí tenim el que s’ha registrat per part del
Grup Parlamentari Popular: título, servicios sociasistencial e s  y
educativos a la primera infancia; exposición de motivos, dues
pàgines, tres pàgines, quatre pàgines signades, firmado José
María González Ortea, firmado Manuel Jaén Palacios,
diputados, en la sede del Parlamento. A nosaltres ens sembla
que, tot i respectar la legalitat d’aquest assumpte, creim que val
la pena insistir en la necessitat d’utilitzar, no de boqueta, sinó
defensar-la en l’ús, la llengua catalana que és la llengua pròpia
d’aquesta comunitat autònoma i que és la llengua pròpia
d’aquest Parlament, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 3/1986 de
normalització lingüística. En un primer moment, per aquest
simple fet, nosaltres ja pensàvem que s’havia de rebutjar
aquesta proposició.

En el text  central de la proposició llegim també atentament
i veim que no es fa menció explícita al Govern al qual s’adreça,
nosaltres interpretam, per tant, que es refereix a aquell govern,
el Sr. Jaén parlava de los gobiernos, i ha insistit molt en aquesta
paraula, los gobiernos; bé, doncs nosaltres interpretam que es
refereix al Govern de l’Estat, ja que, pel contengut del que
exposa, es diu molt més amb allò que s’hi reclama.

A l’exposició de motius sí, se’ns reclama la colAlaboració de
tres conselleries, Educació i Cultura, Benestar Social, Treball i
Formació, se suposa, per tant, que també s’hauran d’establir
aquells mecanismes de colAlaboració que permetin a los
gobiernos colAlaborar activament per atendre aquesta necessitat
i aquesta demanda social.

Passant al que ens deia el portaveu del grup parlamentari, li
hem de dir que reflexions i anàlisis sobre la realitat familiar
d’avui en dia se’n poden fer moltes i molt variades, la que ell ha
fet i moltes d’altres. La família europea, el concepte de família a
Europa ni tan sols és únic, ni tan sols és idèntic per tot; la
família nòrdica o la família anglosaxona o la família germànica o
la família llatina mediterrània són concepcions que duen a
percebre la família de maneres molt distintes i, per tant, a l’hora
d’actuar damunt la família també s’ha de procedir a introduir
mecanismes distints, molt més quan aquesta família europea
està influenciada, d’una banda, pel que és la família nord-
americana, a la qual molts volen imitar, sense poder comptar
amb els mitjans que allà es disposen; però també té altres
influències, influència no nord-americana, sinó del sud: la
influència de la família africana, la influència de la família
asiàtica, sud-americana o de l’est, de la família dels països
eslaus. I a les Illes Balears en som un exemple d’això, no
voldrem atendre la família del futur, la família de l’any que ve, la
família d’aquí a 10 anys, 20 anys, 30 anys, concebent-la com allò
que du a haver de mantenir el que nosaltres entenem per família.
El concepte de família, com el concepte de societat, com el
concepte d’estat, com el concepte de país també va canviant i
crec que val la pena tenir-ho en compte.

Per tant, nosaltres som d’aquella opinió que no resulta
creïble atendre la família si únicament se circumscriu a l’àmbit de
les Illes Balears sense pretendre intentar parar esment al
conjunt d’Europa, fins i tot incloent-hi també l’Estat espanyol.
És per això que nosaltres pensam i creim que som tots els
governs, no només el Govern de les Illes Balears, tots els
governs els que són obligats a haver de respondre aquests
requeriments socials als quals fa referència aquesta iniciativa
parlamentària del Partit Popular.

I naturalment, ho hem de tornar a dir, amb transferències de
recursos econòmics magres i insuficients ja se sap que no se
podrà fer mai efectiva l’atenció adequada al conjunt de
demandes i necessitats socials de les famílies de les Illes
Balears. Dit això, també volem recordar que el Govern de les
Illes Balears, particularment a través de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació, ja ha elaborat una primera proposta;
una primera proposta que, el Grup Parlamentari Popular ho sap
molt bé, afecta l’ordenació del primer cicle d’educació infant il,
i això repercuteix positivament damunt la millora de l’atenció a
la família, és una primera passa, és la primera passa que s’ha fet
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en aquesta comunitat autònoma. Entre d’altres aspectes, s’hi
preveuen serveis de suport a la família que contemplen
l’adopció de mesures complementàries que ajudin a conciliar la
vida familiar i la vida laboral. Jo voldria recordar que enguany
mateix es destinen 1.300.000 euros, equivalents a uns 200
milions de pessetes, orientats, precisament, a aquesta direcció.
I també voldria recordar que en aquesta comunitat autònoma
l’etapa 3-6 anys està coberta al cent per cent, cosa que no
passa en altres comunitats autònomes.

Per què diem això? Diem això perquè, efectivament, quan el
Grup Parlamentari Popular proposa que el Parlament insti el
Govern a elaborar un pla integral de suport a la família que
contempli una sèrie d’aspectes, com són actuacions per millorar
els serveis socioassistencials i educatius a la primera infància,
o quan proposa que s’adoptin mesures de caràcter social,
laboral i educatiu, o quan demana que el Govern remeti aquest
pla integral de suport a la família al Parlament, nosaltres hi
estam, no només d’acord, sinó que creim que val la pena
impulsar-ho amb la màxima intensitat. Pensam, des del nostre
punt de vista, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, que, efectivament, és un pla del Govern de les
Illes Balears, un pla que afectarà distintes conselleries i que per
tant requerirà de l’aportació positiva per part de tots els grups
parlamentaris a l’hora que el debatem en aquest Parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. PRESIDENT. Lo primero que me gustaría aclarar
es que debido a la intervención o la defensa que ha hecho el Sr.
Jaén de esta moción allí donde, parece ser, que le interesaba
más verter otro tipo de declaraciones que no tienen nada que
ver con la moción, que no tienen nada que ver con planes de
apoyo a la familia, desde luego a esta portavoz se le han
pasado las ganas de realizar una intervención con muchísima
más profundidad y seriedad que creo que el tema merece. Por
lo tanto, me limitaré a fijar la posición, a decir que compartimos,
desde luego, la necesidad de adoptar medidas de apoyo a la
familia, que compartimos que esas medidas tienen que tener un
carácter integral y transversal, y adoptadas desde diversas
consellerias, que tanto lo compartimos, que el Govern de la
comunidad tiene firmado, los partidos que dan apoyo al Govern
tienen firmado un acuerdo programático donde se refleja que se
redactará un plan de estas características, y desde luego
desmentir que no se haya hecho nada en ese sentido, porque
-ya lo han dicho los portavoces que me han hablado con
anterioridad a esta portavoz- hay un plan de ordenación de los
centros de educación infantil de primer ciclo; allí, entre otras
cosas, se recogen como objetivos conseguir una tasa de
escolarización del 47% o aumentar la oferta a unidades públicas
a 428. 

En cualquier caso se está trabajando en este tema, se ha
empezado por el aspecto educativo, se está colaborando entre
diversas consellerias y, como compartimos el objetivo, como
estamos ya o está ya el Govern trabajando en él, por lo tanto el
voto será favorable a la presentación de ese plan de apoyo
integral a la familia.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Hernanz. Sr. Jaén, en realidad no ha habido
contradicciones, pero tiene usted la palabra.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Presidente. Seré
muy breve porque no quiero que el espíritu éste que se ha
destapado sobre esta iniciativa parlamentaria nuestra quede
empañado por alguna intervención fuera de tono. Yo no lo
suelo hacer y por tanto no lo voy a hacer ahora en esta ocasión.

Sí debo precisar algunas cosas que se han dicho, una
sugerencia de nuestro amigo que viene hoy..., pues bueno, con
el letrero y tal como hemos dicho, el portavoz del Sr. Ramon,
que yo pensaba que era Carnaval pero he visto que me he
equivocado de fecha, pero en fin... A la sugerencia que usted
me hacía entrando en el tema reglamento, tanto me da; mire
usted, yo no sé que artículo es, si es el 170, o el 170.2, o el 172;
ahora tengo los números equivocados pero me es igual, que el
Gobierno remita aquí, remita aquí, en un plazo prudencial que
remita este plan integral, que lo discutamos, que, como es
natural, de acuerdo con el Reglamento, tiene un trámite,
propuesta de resolución, que discutiremos. Encantado. Cuente
por nuestra parte que en eso no va a haber ninguna cuestión.
La referencia que se hace a la aprobación es que el Parlamento
debe seguir el trámite de un plan, que eso está ya -como digo-
regulado.

Hay algunas cuestiones de observaciones, hombre, hechas
con un poco de retranca, como dicen los castizos, que es la
referencia a que la proposición no de ley está redactada en
castellano. Bien, no ha dicho usted también que viene en negro
y en blanco, porque se ve que a veces el correo electrónico
tiene esos problemas, pero, mire, yo en el tema de las lenguas,
y las lenguas de esta comunidad autónoma, siempre he
intentado practicar un principio que Tovar decía, Antonio
Tovar, fallecido, y decía este lingüista tan importante que las
lenguas no luchan, que luchan los hombres que las hablan,
pero si en la lucha se pierde de vista el objetivo de eliminar al
otro, todo se reduce a convivencia pacífica y ordenada. Eso
decía Tovar. Yo tengo experiencia, por mi propia familia, ya que
hablamos de familias, en que cada uno se expresa en la lengua
que conviene, y para mi lo importante en esta cuestión y en
otras es el mensaje y no el medio. Respeto todas las lenguas;
usted comprenderá que yo en catalán no escriba bien porque
cometo muchas faltas, lo pronuncio peor y llego a parecerme
casi a un valenciano que viva aquí, en el mejor de los casos, en
Baleares. No me gusta eso; por tanto lo escribo como me parece
que debo escribirlo.
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Y luego ha habido otras cuestiones que han ido al margen
de la discusión y que yo creo que incluso han abundado con
referencias a otros gobiernos. Yo lo he dicho: es que es
necesario; el plan nacional de la familia, el plan nacional ya abre
la puerta a la colaboración no sólo con gobiernos autónomos,
sino justamente con entidades locales, y uno de los puntales
fundamentales que tenemos que poner en práctica no es la
ordenación de la educación infantil de cero a tres años que
ustedes quieren colocar aquí de rondón. No, no, nosotros
pedimos más, nosotros pedimos que los servicios
socioasistenciales y educativos a la primera infancia, no sólo
los educativos sino los socioasistenciales, tengan también una
regulación, con permiso del Gobierno, de su programa éste del
pacte del progrés  que no progresa, porque llevamos tres años
y aun no lo han hecho. Vamos un poco a más, queremos que
eso también se regule, lo que se conoce como guarderías,
escuelas infantiles, ludotecas, llámelo usted como le llame, que
se regule eso un poco porque creo que es bueno, porque es ahí
donde empieza realmente una auténtica igualdad de
oportunidades.

No diré nada más por no empañar el acuerdo, así que
muchas gracias, Sr. Presidente, también por la benevolencia que
me ha dado de salir aquí para poder explicar cuál era nuestra
posición en este segundo turno.

Muchas gracias. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. 

Substanciat el debat, aquesta presidència entén que
aquesta proposició no de llei serà aprovada per assentiment. És
així? Queda aprovada, idò, per assentiment, la Proposició no de
llei 129, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
serveis socioassistencials i educatius a la primera infància.

IV. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
938/02, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al
Projecte de llei RGE núm. 162/02, de subvencions.

Passam al punt següent i darrer de l’ordre del dia, que és el
debat de l’esmena a la totalitat 938, presentada pel Grup
Parlamentari Popular al Projecte de llei 162, de subvencions. Per
a la defensa de l’esmena la Sra. Cabrer, en nom del Grup
Popular, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular ha presentat una esmena a la totalitat de
devolució al Projecte de llei de subvenció del Govern per
moltes i variades raons. En primer lloc és un projecte de llei amb
manca de rigor jurídic. En segon lloc és un projecte de llei amb
molts de buits legals. En tercer lloc és un projecte de llei amb
greus errors jurídics. En quart lloc és un projecte de llei que
contempla tantes excepcions que arriba un moment en què

queda buit. I en cinquè lloc és un projecte de llei amb manca de
voluntat política d’aplicar-lo, la qual cosa denota una manca de
credibilitat per part de vostès mateixos en dur-lo a terme.

En primer lloc crec que és un fet a destacar que de 52 articles
que conté aquesta llei el nostre grup, a part de l’esmena a la
totalitat, ha presentat 40 esmenes parcials que ja de per si
justifiquen aquesta esmena a la totalitat, ja que és evident que
si pràcticament tots els articles estan esmenats, hi ha una
oposició pràcticament total del Grup Parlamentari Popular al text
que ara debatem. Però si a més ens trobam que es tracta d’una
llei més tècnica que política, aquest nombrós grup d’esmenes
implica que el text  està mal elaborat i gaudeix de múltiples
defectes que aquest parlament no pot consentir.

Com a premissa prèvia vull destacar dues coses. Una és el
fet que aquesta llei prové de la Conselleria de Presidència, i
sense que per la meva part vulgui jutjar el repartiment de poders
entre conselleries sí que he de dir que una llei de subvencions
és una competència que s’hauria d’exercir des de la Conselleria
d’Hisenda. La Conselleria d’Hisenda coneix, per la seva qualitat
de conselleria econòmica, financera i fiscalitzadora de la resta de
conselleries, la gran varietat de subvencions que existeixen dins
l’àmbit de la comunitat autònoma amb vinculació o no amb
programes europeus o nacionals, subvencions en espècia,
subvencions nominatives, subvencions finalistes, etc., etc.
Cada conselleria és un món amb peculiaritats distintes segons
l’àmbit on desplega els seus efectes l’activitat
subvencionadora, i qui millor coneix per la seva obligada feina
aquesta realitat pluriforme és sense cap dubte la Conselleria
d’Hisenda que, de fet, és la que sempre, via llei de finances, de
pressuposts o de decrets, ha regulat les subvencions.

Per tant estranya molt que aquesta llei sigui elaborada per la
Conselleria de Presidència, però ja dic que no ens correspondria
jutjar res si no és pel fet que aquest projecte de llei denota molt
aquesta falta d’intervenció de la Conselleria d’Hisenda. Hi ha
errors econòmics financers, contradiccions amb la Llei de
pressuposts i de finances que són intolerables i que fan que
des d’aquest grup demanem la devolució perquè es faci un text
convenientment coordinat per la conselleria competent. Allò
contrari suposarà, li ho assegur, disfuncions en la gestió de
cada conselleria que donaran lloc a modificacions d’aquest text
i a anar posant pegats interpretatius que complicaran més la
gestió econòmica en lloc d’agilitar-la. El caràcter econòmic per
essència de les subvencions exigeix un tractament econòmic
financer que no existeix en aquesta llei, on fins i tot hi ha errors
de calat.

La segona premissa prèvia que vull destacar és que el
nostre grup no està d’acord amb l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei. Vostès proposen que, a més d’aplicar-se a la comunitat
autònoma i a les seves empreses públiques, s’apliqui també als
consells insulars en aquelles matèries transferides. Nosaltres no
hi estam d’acord per dues raons. La primera i fonamental és que
si de veres creim en els consells insulars cap sentit té que el
Govern els vulgui fiscalitzar i imposar-los una normativa per la
qual tenen total independència, és un atac a l’autonomia del
govern de cada illa que no compartim. La segona raó és sens
dubte que quan una administració regula les seves
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subvencions, aquestes han de tenir una regulació general i
comuna en tota aquesta administració; evidentment, depenent
de cada àrea, hi haurà especificitats pròpies, com també passarà
en el Govern, però el tronc comú i els principis han de ser els
mateixos. Vostès proposen que no sigui així, que s’apliqui la llei
per a les competències transferides, i les altre que facin el que
vulguin. Això no és coherent i els consells han de fer la seva
regulació pròpia que, d’acord amb les seves peculiaritats
organitzatives i amb independència de si la competència és o
no transferida, hagi de ser una regulació comuna. Per això el
nostre grup no està d’acord amb aquesta previsió del fet que el
projecte de llei sigui d’aplicació als consells insulars en
determinades competències.

Dit això, i abans de concretar els aspectes més rellevants de
la llei que no compartim, vull destacar que la meva intuïció
jurídica i política té clar el perquè vostès ara presenten aquest
projecte de llei de subvencions. Les subvencions en aquesta
comunitat autònoma sempre han tengut una regulació clara i
pública: la Llei de finances, de pressuposts de cada any, i el
decret de desenvolupament de la Llei de finances eren els
paràmetres jurídics clars per a totes les conselleries. A partir
d’aquí cada conselleria elaborava la seva pròpia normativa i, en
aquest sentit, el funcionament a nivell jurídic, econòmic i
pressupostari, era correcte. De fet vostès mateixos han
funcionat pràcticament tota la legislatura sense cap problema.

El fet és que vostès, supòs que per desconeixement del
funcionament d’aquesta comunitat autònoma i per raons
polítiques, varen signar el seu pacte de govern i els seus
compromisos polítics, on una de les coses que varen signar era
fer un projecte de llei de subvencions i altres projectes de llei
que encara no han entrat però, bé, el de subvencions l’han fet
ara, tard i malament, perquè vostès no creuen en la necessitat
d’aquesta llei i realment ho fan per dir que han complert el
pacte. Cap necessitat no hi ha, però bé...; cap problema amb el
fet que ara s’aprovi una llei de subvencions. El problema no és,
per tant, que hi hagi o no hi hagi una llei de subvencions, el
problema és que aquest projecte de llei és un nyap jurídic com
ara els demostraré.

Però, abans d’això, el fet que vostès no creguin en aquest
projecte de llei, el demostra clarament la disposició final segona
de la llei, que diu que aquesta llei començarà a vigir el primer 1
de gener després d’haver-se publicat al BOIB. Per tant, anant
molt bé, aquesta llei començaria a aplicar-se l’1 de gener del
2003. Però si a tot això afegim que la disposició addicional
t ercera preveu un termini de sis mesos des que entri en vigor la
llei perquè totes les conselleries adaptin la seva normativa
reglamentària a la nova norma, idò anant bé, ja dic que anant
bé, la plena aplicació de la llei no es produirà fins al juliol del
2003, transcorregudes ja les eleccions del 2003. Per tant aquesta
llei mai no s’aplicarà aquesta legislatura per aquest govern, i
això demostra dues coses: Una, que vostès són experts en
aprovar lleis que no entrin en vigor aquesta legislatura; ja
vàrem viure l’exemple amb la Llei de transferències d’acció
social pel que fa al Consell Insular de Mallorca i ara tornen a
aplicar aquesta nova tècnica legislativa amb aquesta llei de
subvencions. I l’altra és que això demostra clarament i
rotundament que vostès només fan una política de maquillatge,

perquè aprovar una llei i retardar-la injustificadament en el
temps no és més que maquillar i falsejar la realitat.

Però el pitjor de tot és que si almanco fos una llei
jurídicament correcta i coherent tal vegada guanyaríem qualque
cosa. Però no, senyor, el projecte que vostès ens presenten és
un autèntic nyap jurídic. Per tant, fer un nyap jurídic perquè, a
més, l’apliqui un altre govern que normalment serà diferent a
aquest, mereix un rebuig polític, jurídic i ètic.

Que aquest projecte de llei és inassumible li ho explicaré ara
amb uns quants exemples, perquè és evident que no li puc
explicar ara el contingut de les 40 esmenes del nostre grup, però
sí li assenyalaré uns quants exemples. 

Primer, la llei en principi és d’aplicació a totes les
subvencions públiques, i s’exigeix que aquestes compleixin els
principis de publicitat i concurrència. Aquesta és la regla
general, però després hi ha un article, l’article 7, que diu
“Excepcions als principis de publicitat i concurrència”, amb un
total de sis excepcions. D’aquestes sis excepcions n’hi ha una,
la número 4, que sense cap dubte fa que aquesta regla general
de publicitat i concurrència quedi buida i sense contingut;
l’excepció diu que no s’exigeix els principis de publicitat i
concurrència quan per les característiques especials del
beneficiari o de l’activitat subvencionada no és possible, de
manera objectivable, promoure’n la concurrència pública.
Excepció a la carta que fa que amb aquesta redacció tan
indeterminada al final es pugui exceptuar el que es vulgui. Per
tant queda clar que es fa una llei on ja d’entrada la seva
aplicació està bastant condicionada per les seves excepcions.

Segon, tots als aspectes financers de les subvencions
contenen errades o buits que denoten que la Conselleria
d’Hisenda, que repetesc que crec que és per excel Alència la
conselleria competent per fer aquest projecte de llei, no ha
intervengut. Exemples concrets: Es constitueix a l’article 8 que,
quan parla dels òrgans competents per a la concessió de
subvencions, diu que per a aquelles subvencions que superin
l’import fixat per les lleis anuals de pressupost serà necessària
comunicació prèvia al Consell de Govern, la qual cosa contradiu
totalment allò disposat a la Llei de finances i a les lleis anuals de
pressuposts, que diuen que per a aquests imports determinats
el Consell de Govern serà el competent per autoritzar la
despesa, amb la qual allò de la comunicació prèvia és un invent
financer contradictori amb el que suposa autoritzar la despesa
i disposar de determinades autoritzacions de pagament. L’òrgan
competent per autoritzar una despesa determinada res té a
veure a nivell econòmic i financer amb una comunicació prèvia
al Consell de Govern, que no té cap sentit i que és un invent.

Un altre exemple de contradicció amb la Llei de pressupost
el constitueix l’article 13, relatiu a la convocatòria de
subvencions. Diu aquest article que en els termes que
reglamentàriament es determinin serà preceptiu l’informe previ
de la Direcció General de Pressuposts. Idò aquest informe previ
de les subvencions, el regula la Llei de pressuposts de la
comunitat autònoma, a la qual no es fa cap referència. Una altra
contradicció més la trobam a l’article 41, relatiu a la fiscalització
per part de la Intervenció General de la comunitat autònoma.
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Aquí ens diuen que prevalen els controls posteriors als previs,
sense especificar res més i en contradicció amb la Llei de
finances de la comunitat autònoma, que regula tots els tràmits
de fiscalització prèvia dels distints tràmits pressupostaris per a
qualsevol despesa pública. Per tant, en tots aquests aspectes
financers la llei és un autèntic desastre.

Tercer. Un altre aspecte de la llei que mereixen el nostre
rebuig és per exemple la previsió continguda a l’article 15,
apartat tercer, que diu que les subvencions es poden anar
resolent individualment encara que no hagi acabat el termini de
presentació de solAlicituds, i que si s’acaben els crèdits
pressupostaris se suspendrà la concessió de noves ajudes.
Aquesta previsió és desafortunada i generadora de forats
pressupostaris. Resulta que es posa en marxa una línia de
subvencions i es dóna un termini per presentar instàncies; idò
vostès trepitgen el principi de la seguretat jurídica i resulta que
el que arribi abans tendrà més dret que el que arribi més tard,
encara que estigui en termini. Això és una injustícia
desproporcionada que no té cap sentit i que mereix la seva
supressió.

Quart. Aquest projecte de llei crea un registre de
subvencions que en teoria és un instrument de publicitat de les
subvencions i en la pràctica està ple de buits legals, perquè per
una banda ni tan sols se’ns diu de qui dependrà aquest
registre, i per altra banda ni tan sols especifica què és el que
obligatòriament s’ha d’inscriure en aquest registre. De la
mateixa manera no conté cap previsió sobre la informació del
contingut d’aquest registre de subvencions al Parlament; la
millor transparència i publicitat la const itueix sense cap dubte
informar el Parlament de les distintes subvencions concebudes.
Per això nosaltres hem presentat una esmena, perquè
trimestralment, acompanyament la documentació financera que,
d’acord amb l’article 103 de la Llei de finances, el Govern remet
trimestralment al Parlament, perquè s’acompanyi també tota la
informació relativa a les subvencions. Si vostès de veres creuen
en la publicació de les subvencions i per això creen un registre
de subvencions, supòs que no tendran cap problema en
aprovar la nostra esmena.

Cinquè. Ens trobam també amb el fet que aquesta llei no
regula molts d’aspectes essencials de les subvencions; no
regula la formalització de convenis en què molts de pics es
materialitzen les subvencions i que mereixen una regulació
concreta i determinada; no es regulen les subvencions a
l’exterior; no es regulen les subvencions en espècia; no es
regulen ni es marquen les distincions entre subvencions
corrents i subvencions per inversions. 

En definitiva, i ja per acabar, crec que ha quedat bastant
demostrat que ens trobam davant un projecte de llei que mereix
la devolució al Govern per distints motius, independents i
acumulatius.  Primer, perquè no hi ha cap necessitat de fer
aquesta llei però, si es vol fer, s’ha de fer bé. Segon, perquè
aquesta llei és inacceptable jurídicament, tant perquè conté
contradiccions importants com perquè no regula aspectes que
obligatòriament haurien de constar en una llei d’aquest tipus.
Tres, perquè es fa una llei on no hi ha cap voluntat política de
dur-la a terme, com ho demostra el fet que, de forma

injustificada, es demori la seva aplicació pràctica per a la
pròxima legislatura, i per tant seria més lògic que sigui el pròxim
govern el que faci la regulació que consideri adient. Si aquesta
legislatura vostès no necessiten cap llei de subvencions,
perfecte; deixin de fer-ho però no ens venguin amb lleis
futuribles i que, a més, estan mal fetes.

En definitiva, acceptin la nostra esmena a la totalitat i, un
cop tornat aquest projecte al Govern, facin una d’aquestes dues
coses: o tornen a refer el projecte de llei molt més elaborat i
correcte, fet per la conselleria més adient, que és la Conselleria
d’Hisenda, i amb voluntat política d’aplicar-la tot d’una que
s’hagi aprovat per aquest parlament, o, si no, optin per no refer
aquesta llei i continuïn amb la normativa que sempre ha existit
i que vostès hauran aplicat tota la legislatura, però, de comèdies
i de maquillatges, ja n’estam tots un poc cansats.

Moltes gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Grups que vulguin intervenir? En nom
del Grup Socialista té la paraula el... Del Govern. Té la paraula el
conseller de Presidència, Sr. Garcias, per un temps de 15 minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, avui som aquí per debatre l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei de
subvencions aprovat pel Consell de Govern el passat mes de
gener del 2002, i crec que la millor manera d’argumentar el
nostre rebuig a aquesta esmena a la totalitat i als febles pilars
sobre els quals se sustenta, és la de comentar les raons que han
duit el Govern a redactar i a aprovar el Projecte de llei de
subvencions.

En primer lloc i a l’hora de tractar el tema de les ajudes
públiques ens trobàrem que la legislació estava molt dispersa.
Així teníem com a referent i norma general el Decret 77/2001, que
desenvolupa la Llei de finances, i tot un conjunt de decrets que
regulaven cada tipus de subvenció; aquests decrets establien
les bases generals que cada conselleria adoptava a les seves
necessitats. Terriblement complicat per a l’administració, i si ja
era així per a un òrgan acostumat a la burocràcia, no vull ni
pensar en com devia ser de complicat per a un ciutadà
qualsevol assabentar-se de les ajudes que podia demanar i de
com fer-ho. 

Per acabar amb aquesta situació, aclarir i ordenar les fonts
legislatives, vàrem apostar per disposar d’una única llei on es
regulin tots els aspectes que envolten la concessió d’una
subvenció, des de l’inici de l’expedient als tràmits pertinents,
passant pels mecanismes de control i les fórmules per agilitar el
procés en determinats casos. Aquest projecte de llei que avui
debaten en el Parlament i que serà desenvolupat posteriorment
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a través del seu reglament, establirà el marc general aplicable a
totes les subvencions que concedeixen tant el Govern de les
Illes Balears, com els ens públics dependents, com els consells
insulars quan exerceixin competències atribuïdes per la
comunitat autònoma, i els consorcis quan, el finançament,
l’hagi aportat majoritàriament el Govern. Després serà cadascun
dels consellers el que, a través d’una ordre, regularà les bases
per a la concessió de cada tipus de línia o subvenció.

Els avantatges i l’homogeneïtat són clars. Les pautes
generals vénen marcades per la llei i el seu reglament; les
peculiaritats seran dissenyades pels responsables de les
diferents conselleries, que són els que més coneixen les
necessitats del sector afectat. Amb aquesta nova estructura
aconseguim una major publicitat de les normes. Els ciutadans
i les associacions i entitats susceptibles de demanar una ajuda
pública sabran en tot moment on acudir per informar-se sobre
les possibilitats d’accedir a una subvenció si és a través d’una
llei, el reglament i les ordres. Així hem aclarit l’aspecte normatiu
i l’hem fet molt més transparent i accessible per als ciutadans i
també molt més estable. 

Ja tenim el primer objectiu aconseguit: realitzam un
tractament integral del règim de subvencions en un sol text, i
facilitam al ciutadà el seu accés a la informació més bàsica. I
aquest objectiu va íntimament lligat a la voluntat política del
Govern d’aplicar aquest projecte de llei, perquè si no fos així,
senyors diputats i senyora diputada, no hauríem dedicat ni un
segon, i hi hem dedicat molt de temps, a la seva redacció i a la
consulta i recerca de consens. Els mostraré el que jo consider
un clar exemple de falta de voluntat política: en una comunitat
autònoma governada per qualsevol partit com podria ser el
Partit Popular, es fa una llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs, i
passen quatre anys, quatre, repetesc, sense que el reglament
desenvolupi els mecanismes de control corresponents; això sí
que és falta de voluntat política clara i no una altra cosa.

Decidit com volíem estructurar el sistema normatiu respecte
a les subvencions, vàrem marcar les pautes del que preteníem
assolir amb la redacció del projecte de llei: garantir la
transparència de les ajudes públiques; agilitar la seva
concessió en els casos pertinents, evitant així que la burocràcia
fes impossible l’arribada a temps d’una ajuda; i millorar els
mecanismes de control sobre aquestes subvencions. 

Quant a la transparència, el projecte de llei l’assegura
plenament a través de la creació d’un instrument inexistent fins
ara, un registre públic a l’abast dels ciutadans on figuraran
totes les empreses o particulars que hagin rebut una ajuda
econòmica per part d’alguna de les entitats a què fa referència
el projecte de llei. La utilitat d’aquest registre és òbvia i no es
limita només a l’àmbit de la transparència, es converteix també
en un instrument òptim de publicitat que possibilitarà conèixer
qui ha rebut un ajut del Govern i la seva quantia. En aquest
registre no només figurarà el nom del beneficiari i la quantia de
la subvenció, sinó també les infraccions que en aquesta matèria
hagi comès el beneficiari. Però no és aquest l’únic element
impulsor de la claredat que convé al projecte de llei. També es
determina que el Butlletí Oficial de les Illes Balears publicarà

totes les subvencions individuals iguals o superiors als 6.000
euros. 

Garantida la transparència a través d’aquests mecanismes
ens centrarem en l’altre aspecte realment important: l’agilitat.
Imaginin-se que es produeix una catàstrofe natural o una
situació d’emergència a la comunitat autònoma, i que el Govern
de les Illes Balears hi vol destinar una ajuda d’emergència; el
projecte de llei recull la possibilitat que aquelles ajudes
solAlicitades per a la reparació de catàstrofes naturals o
emergència de diversa índole no hagin de passar pels tràmits
habituals, sinó que puguin ser tramitades d’urgència sense
passar pel preceptiu principi de publicitat i concurrència. Dues
excepcions s’han inclòs per agilitar els processos de concessió
d’ajudes en benefici dels ciutadans: en primer lloc, quan la raó
d’emergència les faci realment necessàries, que era l’exemple
explicat abans i, en segon lloc, quan la subvenció es concerti
amb els ajuntaments per a l’execució d’instruments de
planificació aprovats per la comunitat autònoma. En aquest cas
concret no existeix cap intenció d’ocultar o permetre l’ocultació
de cap procés, ja que els instruments de planificació hauran de
ser objecte de publicitat o de publicació oficial. 

Aquest no és, però, l’únic element que impulsa l’agilitat en
detriment d’una burocràcia en ocasions excessiva. Així també
s’han adoptat mesures per simplificar el procediment i per evitar
la reiterada petició de documentació a entitats o persones
beneficiàries d’ajudes. Quant al primer aspecte el projecte de llei
contempla la possibilitat de simplificar els procediments per tal
d’agilitar la concessió de les ajudes no urgents, i s’han procurat
introduir només els tràmits imprescindibles que, sense perjudici
a l’agilitat, garanteixin la regularitat i concreció del procediment.

Quant al segon aspecte, el d’evitar la reiterada demanda dels
mateixos documents als possibles beneficiaris, es tracta d’una
passa important per als ciutadans. Aquests moltes vegades es
veien ofegats per les demandes de documentació exigides per
l’administració, i quan finalment rebien l’ajut ja no podien dur
a terme el projecte pel qual l’havien solAlicitat o el solAlicitaven,
demandes que sempre es reiteraven, encara que les entitats
beneficiàries, per exemple ONG, ja havien presentat una i altra
vegada els papers precisos. A partir d’ara això no serà
necessari, ja que una vegada posat en marxa el registre els
solAlicitants no hauran de tornar a aportar els documents que ja
estiguin en poder de l’administració i que figuren a l’esmentat
registres. Igualment s’alleugeriran els tràmits d’instrucció, ja
que només serà preceptiva la constitució de comissions
avaluadores en el procediment de concurs quan els imports
siguin superiors a una quantia global de 50.000 euros o una
individual de 7.000. Quan aquesta comissió no sigui preceptiva
els tràmits seran supervisats pels corresponents tècnics
instructors previ nomenament.

I ja tenim tres objectius assolits: la unificació de les
disposicions sobre subvencions en un únic text, la
transparència i una major agilitat a l’hora de tramitar les
subvencions. Restava, doncs, establir un sistema de control
sobre les ajudes públiques; així el projecte de llei conté
perfectament estructurats tots els elements que participen a la
tramitació administrativa. També estan previstos els
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instruments de revocació o anulAlació de les subvencions
atorgades quan es detectin anomalies en la concessió de
l’ajuda, instruments que poden arribar al reintegrament de les
quantitats indegudament percebudes. 

Juntament amb això el projecte delimita el règim
sancionador, que inclou els motius d’infracció, com per exemple
l’incompliment de la finalitat per la qual es concedí l’ajuda, i
estableix dos tipus de sancions; aquestes tant poden ser
p ecuniàries com la possible prohibició de contractar amb
l’administració i de solAlicitar altres ajuts durant un període que
oscilAla entre un i cinc anys, dependent de la gravetat de la
infracció.

En definitiva, i tenint en compte que per raons de temps
m’he limitat a fer una exposició molt breu d’un projecte de llei
amb 52 articles, 3 disposicions addicionals, 4 disposicions
transitòries, 1 de derogatòria i 2 disposicions finals, crec que es
pot ressaltar que amb aquest text aconseguim facilitar la
tramitació de les subvencions, a la vegada que mantenim els
elements que control que garanteixen el bon ús dels fons
públics.

Fins aquí he volgut explicar els nostres objectius i les
nostres aspiracions a l’hora de redactar aquest projecte, un
projecte elaborat per la conselleria, que ha estat enviat als tres
consells insulars i que ha rebut el suport unànime de totes les
institucions consultades i si hem cercat aquest consens és
perquè volem que aquesta llei es pugui utilitzar com a marc
legislatiu global durant molt de temps, això demostra la voluntat
política del Govern per posar-la en marxa.

A la seva esmena a la totalitat el Grup Parlamentari Popular
diu que es tracta d’un projecte de llei de manca de rigor jurídic,
confós i amb molts de buits legals, com ha repetit la Sra.
Dip utada. En declaracions a la premsa també aquestes raons
han estat ampliades, com també avui en la seva intervenció
dient que hi ha moltes excepcions, falta informació tramitada al
Parlament sobre les ajudes i el fet que afecten a competències
atribuïdes als consells insulars, això és bàsicament
l’argumentació que sust enta l’esmena a la totalitat. Pel que fa
a les excepcions, ja li he explicat que només n’hi ha dues
contemplades i que no es contemplaven a les passades
legislatures i a més crec que he explicat clarament que són per
millorar al final aquest servei que es dóna als ciutadans. I ja
hem diran vostès senyores i senyors diputats si no és
excepcional, com deia abans, una situació com la del temporal
que va assolar Balears fa uns mesos i si no és imprescindible
adoptar solucions i tràmits excepcionals per oferir als ciutadans.
Davant una situació excepcional i d’emergència com aquesta,
un Govern responsable ha d’adoptar mesures excepcionals que
inclouen impulsar amb la major celeritat possible a l’hora de
concedir subvencions amb les quals palAliar els danys.

Quant a l’altre cas, ja n’he parlat, es tracta de la competència
municipal com és el cas de l’execució d’instruments de
planificació, és a dir, beneficiam els ciutadans i els municipis en
dos casos totalment i absolutament justificats. També critica
que no remet informació trimestral del Parlament, cosa que em
sembla totalment absurd, perquè podran consultar aquesta

informació no cada tres mesos, senyors diputats de l’oposició,
sinó cada dia una vegada es posi en funcionament el registre
públic i no només el Parlament sinó que tots els ciutadans
tendran accés a aquesta informació, jo més transparència no
crec que n’hi pugui haver. Respecte que no tenim voluntat
política perquè aquest projecte de llei, com vostè ha dit, entri en
vigor i que no s’aplicarà fins a la propera legislatura, els puc dir
el següent: el projecte de llei estableix que la llei entrarà en vigor
dia 1 de gener següent a la seva publicació al butlletí oficial per
les dues raons que li diré. Primer es dóna un període
d’adaptació de les línies de subvencions que estan sent
aplicades actualment i segon es fa coincidir l’aplicació
d’aquesta llei amb l’inici de l’exercici pressupostari i crec que
això és congruent amb allò que vostè deia del treball des de la
Conselleria d’Hisenda, és totalment congruent i per tant, crec
que ho haurien d’entendre i no criticar-ho.

Per últim, ens critiquen que aquest projecte de llei afecta les
competències transferides als consells, ja els he dit que el text
ha estat remès als tres consells i aquests han mostrat el seu
suport total, ja ens agradaria a nosaltres, a aquest Govern, que
temes que són competències nostres totalment l’Administració
de l’Estat, el Govern de l’Estat consultés, obrís diàleg com
nosaltres ho hem fet amb els consells en temes que, fins i tot,
són competència i que afecten competències nostres, no
competències que els afecten a ells, sinó competències que són
nostres, ja m’agradaria aquest tractament que vostè diu que
nosaltres aquí feim l’apliquessin i ho demanassin, que Madrid
ho tengués en compte quan legisla lleis que no són de la seva
competència i implica a les pròpies comunitats autònomes.

Per tant, com deia abans és totalment lògic que s’apliqui en
aquest projecte de llei els consells insulars, ja que com a
institucions de la comunitat autònoma els han estat atribuïdes
unes competències que van acompanyades d’un finançament.
En qualsevol cas l’extensió del control dels diners públics,
sense que es faci amb el consentiment de les institucions
implicades i respectant la seva capacitat d’autoorganització,
com és el seu cas, és sempre positiu, al manco això és el que
pensam des del Govern, sent molt recelosos de cadascú que té
les competències i pactant-ho i negociant-ho amb els propis
consells. Per tant, hem redactat aquest projecte de llei amb una
idea fixa, fer que els ciutadans no vegin la petició d’una
subvenció com una lluita contra els elements, establir
mecanismes que dotin de claredat la concessió de les ajudes  i
mantenir els elements de control necessaris sobre l’ús dels fons
públics i hem aconseguit aquests objectius, tenim un text amb
rang de llei per regular les subvencions, com ja tenen altres
comunitats com Navarra, Madrid, País Basc, Castella- La Manxa
o Catalunya, cosa que no teníem aquí i ho tenim gràcies
precisament a la voluntat política del Govern de regular aquest
tema en benefici dels ciutadans, la transparència i el control.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Cabrer per un temps de 5 minuts. 
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li he de dir una cosa i és que mai m’hagués imaginat
que a un projecte de llei de subvencions el nostre grup hagués
de fer una esmena a la totalitat, un projecte de llei de
subvencions és un projecte més bé tècnic que polític i jo la
veritat és que esperava fer esmenes parcials però no haver
d’estar obligada a presentar una esmena a la totalitat i em vaig
veure obligada perquè clar, vaig començar a mirar el text, vaig
començar a redactar esmenes i eren prop de 40 esmenes i la
veritat que vaig considerar sincerament que un text  d’aquestes
característiques si es fa s’ha de fer bé i aquest text  conté moltes
errades, con també té molts de buits legals que fan que per això
demanem la retirada i la redacció d’un nou text de la Llei de
subvencions. 

Que els ciutadans no s’embullin, que facilitin..., la veritat és
que això no facilita res als ciutadans, perquè després cada
conselleria haurà de fer els seus decrets, perquè són
subvencions molt distintes les que ha de fer cada conselleria i
això simplement la normativa de subvencions sempre serà una
normativa complicada per als ciutadans perquè les línies de
subvencions que hi ha són molt variades i de distinta natura
segons hi hagi fons finalistes, fons provinents de la Unió
Europea, fons provinents de Madrid, etcètera. Però bé ja li dic
que el motiu principal d’aquesta esmena no és perquè hi hagi
o no hi hagi un text de subvencions, ens sembla bé, però
bàsicament dir que la nostra opinió és que aquest text conté
molts de buits i moltes contradiccions. Hi ha moltes coses que
no m’ha contestat, primer el fet de l’entrada en vigor ens diu
que és perquè coincideixi amb un exercici pressupostari, no té
cap justificació, quan hi ha una llei de subvencions els doblers
són els mateixos, les partides són les mateixes i l’única cosa és
que hi ha una reglamentació diferent per concedir les
subvencions, però això no té cap dependència amb un exercici
pressupostari, en l’inici o no d’un exercici pressupostari. Per
tant, el més normal és que aquesta llei entrés en vigor el dia
següent de la seva publicació, diu que és perquè les
conselleries s’adaptin, no és veritat perquè la disposició
addicional preveu sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei
perquè s’adaptin, si entra en vigor dia 1 de gener de 2003 hi
haurà sis mesos fins el juliol perquè les conselleries facin la
seva adaptació, per tant, no hi ha cap justificació i això
demostra que no tenen cap voluntat política per aplicar aquesta
llei perquè el més normal seria, hem presentat una esmena en
aquest sentit, que entrés en vigor el dia següent i concedir
aquest període de sis mesos per a la seva adaptació per part de
totes les conselleries.

Dir-li també que del tema dels consells insulars, si estan
pactats o no estan pactats, supòs que sí que estan negociats,
però la veritat és que a un plenari del Consell de Mallorca allà
on vaig fer una pregunta al Conseller executiu d’Hisenda del
Consell i no tenia molt clar que li afectés aquesta llei, perquè em
va contestar igualment informa que pel que fa a les
subvencions del consell les que són competència pròpia
continuaran regulades pel Reglament, pel que fa a les
transferides la llei actua com a un dret supletori i per tant,
només regula allò que no preveu el Reglament. Insistesc que el

Reglament del consell és prou potent perquè no hagi d’estar
afectada per aquesta llei, la veritat és que li haurien de posar les
coses clares al Consell de Mallorca perquè no té previst aplicar
aquesta llei, sinó aplicar el seu Reglament que és prou potent
per damunt aquesta llei. Per tant, molt consensuada no deu
estar. 

Hi ha moltes coses que no m’ha contestat, em parla per
exemple de les excepcions, jo no li he dit res del tema de
l’excepció per emergència, estam d’acord amb aquesta excepció,
de fet sempre ha existit, sinó es pot regular si hi ha un temporal,
per cert ja és ben hora que comencin a pagar perquè ningú ha
cobrat, si tanta regulació necessiten idò que entri en vigor el dia
següent, jo li parlava d’una excepció genèrica que hi ha a un
apartat, que és el típic calaix desastre que tot i on fa que els
principis de publicitat i concurrència quedin totalment
desvirtuats perquè ja no són excepcions (...), com el tema dels
plans municipals, no li he parlat d’aquesta, li he parlat d’una
excepció genèrica que diu que quan l’activitat subvencionadora
sigui necessària per al beneficiari o per a l’objecte
subvencionats podran excepcionar aquest principi. 

No m’ha dit res dels temes d’hisenda, no m’ha dit res que és
això d’una comunicació prèvia al Consell de Govern, no senyor,
quan hi ha una determinada despesa que supera cert import, la
Llei de finances i la Llei de pressuposts exigeix autorització del
Consell de Govern i és l’òrgan competent per autoritzar la
despesa i ordenar el pagament, no una comunicació prèvia, això
s’ho han inventat des d’un punt de vista econòmic i financer i
que això provocarà més d’un conflicte dins la intervenció de la
comunitat autònoma i ja ho veurà. No em diu res de què és això
de substituir la fiscalització prèvia per un control posterior,
quan la Llei de finances i també les lleis que vostè m’ha citat de
M adrid i Navarra diuen exactament els tràmits per fiscalitzar una
subvenció, que és una fiscalització prèvia de l’autorització de
la despesa i del pagament i vostès aquí s’ho “saltan a la
torera” i control posterior que prevalen sobre els controls
anteriors que no es faran en matèria subvencionadora i que crec
que és un error i una contradicció en la Llei de finances.
Tampoc m’ha dit res de l’article 15.3, que preveu que si durant
un termini per concedir subvencions s’acaben els doblers, idò
es tanca aquesta línia injustament per a la gent que dins el
termini ha presentat instàncies. L’article 15.3 crec que és una
barbaritat i per favor m’agradaria que em contestés.

En definitiva hi ha una sèrie de motius que jo li he explicat
del tema de registre de subvencions em diu que és públic, home
és públic entre cometes, perquè la pròpia llei diu que està
sotmesa a la protecció de dades de caràcter personal,
evidentment, no tothom podrà accedir a mirar el que vulgui del
registre de subvencions, per això hem presentat una esmena
perquè allò que es registri es remeti al Parlament, però no hi ha
aquesta publicitat que a qualsevol ciutadà li obriran les portes
i entrarà el registre, perquè està condicionat per la Llei de règim
jurídic de l’Administració i per la Llei de protecció de dades,
com no pot ser d’altra manera. En definitiva Sr. Conseller, ja li
dic que mai m’hagués esperat haver de fer una esmena a la
totalitat a aquest projecte de llei, seguesc pensant que és un
autèntic “bodrio” jurídic, que ni vostès mateixos volen aplicar
aquesta llei dins aquesta legislatura i de fet la legislació que fins
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ara hi ha hagut és una legislació totalment correcte i que vostès
hi hauran funcionat durant tota la legislatura i tal vegada seria
molt més necessari que altres projectes de llei que figuren en el
seu programa de Govern que aquestes i que fessin feina en
aquest, com la Llei de publicitat institucional, encara l’estam
esperant vostès això de la publicitat, una modificació de la Llei
d’incompatibilitat per fer-la més clara i restrictiva, encara l’estam
esperant... 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer vagi acabant per favor. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ja acab Sr. President. Una Llei pressupostària que faciliti
la transparència de la despesa, encara l’estam esperant, un nou
estatut d’empreses públiques que crec que seria ben necessari
en aquesta comunitat a la vista de com funcionen les empreses
públiques i en definitiva, ja dic que si ha començat per aquesta
que és la de menor calat polític, ja li dic que seria molt més
recomanable que fes feina en aquests altres projectes de llei
que crec que aquest Govern necessita.

Moltes gràcies. 

(aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller de Presidència per
tancar la qüestió incidental té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, la veritat és que no estava obligada, ha estat voluntat
seva presentar l’esmena a la totalitat i no serà per allò que diuen
les esmenes parcials, perquè les esmenes parcials aporten molt
p oc, crec que dins el tràmit alguna podrà ser admesa, però
aporten molt poc. Sí que hi ha un debat allà on crec que vostès
estan situats amb un xip antiquat i no creuen, ni volen una
administració moderna i per tant, vostès confonen l’òrgan
competent amb allò que són i que puguin ser l’autorització i
això canvia Sra. Cabrer, això és la dinàmica seva des de fa molts
d’anys d’una burocràcia que no arregla res i l’única cosa que
atura és la possibilitat de concedir subvencions i això canvia,
s’han de situar amb això i dins el debat que hi haurà a les
esmenes parcials, ja ho veurà i ja veurà com li donam totes les
explicacions, però estic segur que vostè no ho entendrà perquè
li costa entendre les coses, encara que vostè vulgui fer un
debat jurídic i tècnic i vulgui parèixer que en sap molt, li costa.

Però bé, al final jo tampoc no puc entendre com vostè no
pot entendre, havent estudiat dret, que una llei, un reglament i
una ordre és el que dóna més transparència i coneixement per
als ciutadans, això no ho puc entendre que vostè no ho pugui

entendre, quan sap molt bé que és un dels principis bàsics de
qualsevol estudiant de dret, no ho entenc. És a dir, ara resulta
que tendrem una llei coneguda i publicada, un reglament
conegut i publicat i després les ordres aniran d’acord amb
aquesta llei i aquest reglament, això que és l’a-e-i-o-u de
qualsevol estudiant de dret, per a vostè ho feim més complicat.
La veritat Sra. Cabrer és que això s’ho hauria de fer mirar.
Després diu que no tenim voluntat política, miri jo puc rebre
lliçons dels que consider que me’n poden donar, de vostès de
voluntat política zero, no me’n poden donar cap perquè els he
posat un exemple, per no ser molt dur, d’una Llei
d’incompatibilitats que fins que no va entrar aquest nou
Govern, que va fer el reglament, no es va poder aplicar i ara em
diu que nosaltres hem de modificar la Llei d’incompatibilitats,
miri és un cinisme polític, ja n’hi parlaré d’això, és un cinisme
que em preocupa perquè ens fa molt difícil el diàleg.

Després diu, bé em sembla bé que ho hagin pactat, però jo
tenc dubtes si ho han pactat, no miri, la llei està pactada amb els
consells insulars i aquests saben com els afecta. Després em
diu que no li he parlat de l’excepció genèrica que jo li he dit, és
que l’acció genèrica que vost è m’ha dit fins ara vostès amb les
normes que hi havia s’aplicava i existia, que ara no li agradi, no
la varen canviar a aquesta excepció genèrica quan vostès varen
governaven, era present, nosaltres la mantenim, és que fins i tot
el que nosaltres mantenim que potser que vostès tenguessin i
anés bé ara a vostès no els va bé, home ho haguessin canviat
quan vostès governaven aquesta excepció genèrica. Jo li he
p arlat de les dues noves que s’han incorporat i que vostè hi
està d’acord, vostès no les havien comparades, però aquestes
dues li semblen bé, ara em fa la crítica d’una que ja existia, jo
consider que ja existia, que devia ser durant molts d’anys la
seva voluntat, mai ho varen canviar i per tant, no esperava
aquesta crítica, com a mínim per coherència, no esperava
aquesta crítica, esperava una crítica de les dues noves que
incorporam, d’aquestes sí que ho esperava i per això les
defensava, però bé ara resulta que és la que vostès varen posar
i mantenir durant molts d’anys. Per tant, no crec que sigui molt
coherent dins el seu discurs. Després em parla d’Hisenda,
Intervenció, miri Hisenda hi ha participat, Intervenció hi ha
participat i és una llei del Govern i no seran vostès qui em
diguin si ho és o no ho és, és una llei del Govern, amb tot el
suport del Govern i tota la participació d’intervenció i dels
diferents tècnics que han de treballar amb ella i això està clar i
no crearà cap problema. A més és un text jurídic que per a tots
els tècnics que l’han vist, amb uns fonaments i una solidesa
inqüestionable.

Per acabar, resulta que aquest Govern ha fet més lleis que
tots els governs del Partit Popular durant la passada legislatura,
moltes més i ara vostè em diu amb quin temps, com hem de fer
les lleis i quines hem de fer, les farem amb el període que
nosaltres considerem, nosaltres som encara els qui dirigim
aquest Govern, no són vostès. Per tant, no són vostès,
nosaltres decidirem quines lleis hem de dur en aquest
Parlament, no cal que em mostri el programa perquè nosaltres
som els qui ho dirigirem i nosaltres sabem quines són les
nostres obligacions i sabem que farem un reglament i sabem
que aquest reglament i aquesta llei s’aplicarà perquè és la
nostra voluntat, vostès no en varen tenir mai de voluntat per fer



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 89 / 9 d'abril del 2002 3917

 

una llei de subvencions, mai la varen tenir i ara em sembla molt
poc coherent, fins i tot política, que diguin que és un “bodrio”.
Miri, Sra. Cabrer, això no és un “bodrio”, això és un document
seriós, un document que serà perdurable que estic segur que s i
d’aquí a 10 anys o 15 anys vostès arriben a governar aquesta
comunitat autònoma no la llevaran perquè serà un instrument
eficient i entre els ciutadans estarà arrelat per la transparència
que donarà cara als ciutadans. Aquesta és la realitat i per tant
els nostres compromisos polítics eren d’una llei de
subvencions, aquesta llei és aquí i baldament els dolgui a
vostès, que no varen tenir  mai voluntat de transparència,
aquesta llei s’aprovarà i ja li he dit, ens sap greu que la feinada
que ha fet de 50 esmenes n’hi ha unes que es puguin corregir,
perquè la veritat és que les altres són no “ bodrios” sinó
disbarats jurídics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència, amb la seva
intervenció queda tancada la qüestió incidental. Grups que
vulguin intervenir amb un torn en contra? El Sr. Bosco i Gomila
en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè després
d’aquest debat entre el Govern i l’oposició sobre aquesta
esmena a la totalitat que es presenta al projecte de llei de
subvencions poques coses queden per afegir-hi, però sí
voldríem apuntar un parell de qüestions que creim que són
importants pel que fa a l’esmena a la totalitat que ha presentat
el Partit Popular.

La primera és l’argumentació d’aquesta apreciació que té el
PP de la manca de voluntat política d’aplicar aquesta llei.
Nosaltres pensam que si es du un projecte de llei que es
tramitarà en aquest Parlament i que evidentment s’aplicarà com
s’apliquen les lleis que s’han aprovat durant aquesta legislatura
i un exemple clar el tenen amb el tema de subvencions que en
passat mandat del Consell Insular de Mallorca es va aprovar un
reglament de subvencions, reglament que s’aplica en el Consell
a l’hora d’atorgar aquestes subvencions. És una llei que
entenem que permet i garantirà transparència, publicitat i
igualtat d’oportunitats de les entitats colAlaboradores amb el
Govern de les Illes Balears hora d’emprar els diners públics,
perquè en aquests moments les subvencions, la feina de donar
subvencions a les entitats és una despesa molt important del
Govern i entenem que ha de tenir aquesta transparència i que
hi ha d’haver la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a
aquestes subvencions, algun diputat d’aquest Parlament havia
dit que els governs del PP la política de subvencions era de la
sobrassada que penja i que el primer que arriba se’n du un tall
ben gros i així com van arribant peticions, com que cada vegada
la sobrassada és més petita, el tall és ben petit, fins que el darrer
que arriba es queda amb el cordó.

Per tant, la posada en pràctica... 

(aldarull a la sala)

Exacte. Per altra part creim que és evident que
l’administració ha de colAlaborar amb la societat civil en el
desenvolupament, ja sigui empresarial, social, cultural o
esportiu i per tant, les normes han de ser clares i iguals per a
tothom i açò és el que pretenem els partits del pacte de progrés
mitjançant aquesta llei que presenta el Govern. 

Per altra banda dir-li que no creim que se sobreposin les
competències que puguin tenir els consells insulars, perquè de
legislatiu a les Illes Balears encara només n’hi ha un i és únic
per a les quatre illes i per als tres consells insulars. Per tant, és
lògic que des d’aquest Parlament es puguin regular de manera
general les competències encara que les exerceixin els consells
insulars. D’una altra banda, creim que seria greu que açò es
volgués fer des del Govern, però creim que si es fa des del
Parlament és totalment legítim perquè com ja li he dit només hi
ha un únic Parlament per a les quatres illes. 

Per tant, no donarem suport a l’esmena a la totalitat que
presenta el Grup Parlamentari Popular i com ja li he dit, el
conseller davant la manca de rigor jurídic del projecte que
vostès creuen que hi ha tendrem oportunitat de parlar-ne en
ponència i en comissió i acceptant alguna de les seves esmenes
ben segur que incorporarem alguna de les propostes que fa el
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista per la seva intervenció. Sra. Hernanz en
nom del Grup Socialista té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Debatimos hoy la enmienda a la totalidad presenta por el Grupo
Popular al proyecto de ley de subvenciones presentada por el
Govern para su debate parlamentario.

En primer lugar nos gustaría resaltar la importancia de este
proyecto de ley y en este caso importancia para el ciudadano
porque creo que a nadie se le escapa y que es incuestionable la
importancia que tienen las subvenciones en aspectos
relevantes de la política social y económica y por tanto, lo
positivo de dotarnos de un instrumento jurídico que aborde de
forma integral la regulación de las mismas. Dotarnos de un
marco legislativo general que aclare y unifique la anterior
legislación compuesta por diferentes normas de compleja
aplicación y sobretodo de complejo acceso para al ciudadano
que a la hora de solicitar una subvención y tramitarla se
enfrentaba a un sinfín de dificultades, fruto fundamentalmente
de la falta de una información sencilla y clara. Entendemos que
el presente proyecto de ley supone además una respuesta a la
necesidad de avanzar en diversos aspectos de la gestión y
control de los fondos públicos, estableciendo principios,
conceptos, criterios, competencias, obligaciones y
responsabilidades que aúnan el control y la transparencia que
son exigibles a este tipo de ayudas económicas, cumpliendo
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con los principios de eficacia y eficiencia que deben rodear a
todo tipo de actuaciones administrativas y todo ello a través de
un texto con rango de ley, de la misma manera que otras
comunidades autónomas que ya han optado por esta
regulación, como antes comentaba el conseller, Cataluña,
Madrid, Castilla- La Mancha, Navarra o País Vasco.

Uno de los aspectos de la ley que nos parece más relevante
es la creación de un registro de subvenciones, como
instrumento de publicidad, transparencia y control, allí donde
figurarán todas las persones y entidades que reciban ayudas
económica, así como la cuantía de dichas ayudas o las
eventuales infracciones en las que incurran los beneficiarios de
las mismas. También a través del articulo 32 del título III relativo
al citado registro, se crea la llamada sección de perceptores, a
la cual podrán acceder las persones físicas o jurídicas que
pretendan obtener subvenciones y ayudas, de manera que eso
evitará que en sucesivas ocasiones se vean obligados a aportar
idéntica documentación acreditativa de la personalidad, la
capacidad y aquellos otros datos que se establezcan
reglamentariamente. Otro dato positivo en relación a este
registro, bajo nuestro punto de vista, es el de su publicidad
recogida en el articulo 27, de manera que el mismo podrá ser
consultado en cualquier momento por persona o entidad
interesada, lo cual creemos es la máxima garantía de
transparencia y control posible. Respecto al ámbito de
aplicación, algo que parece no gusta al Grupo Popular, nos
parece correcto, sobretodo teniendo en cuenta que el texto se
ha consensuado con los consells insulares y nos parece
correcto fundamentalmente porque entendemos que eso
permitirá también avanzar en la homogeneidad de criterios y en
la coordinación de políticas de fomento al sentar unas reglas de
juego generales. 

En cuanto al procedimiento, recogida en el título II del
articulado, la ley distingue con toda claridad el establecimiento
de las bases, por orden del conseller competente en uso de la
potestad reglamentaria, pero estableciendo la ley en su articulo
19 los aspectos que estas deberán recoger necesariamente de
lo que es la convocatoria correspondiente, esto permitirá que
unas mismas bases puedan servir para diferentes
convocatorias. También se prevé en cuanto a la instrucción una
seria de medidas encaminadas a conseguir un procedimiento
más ágil y sencillo, entre estas medidas por ejemplo ya se
comentaba antes, la no necesidad de la constitución de la
comisión evaluadora cuando se trate de subvenciones
inferiores a 50.000 euros en caso de subvenciones a colectivos,
o 7.000 euros en caso de subvenciones individuales. En cuanto
a la globalidad del procedimiento entendemos que se ha
simplificado y clarificado, garantizando sin embargo la
regularidad y la corrección de este procedimiento.

Para terminar, la ley recoge mecanismos de control
económico financiero y de justificación de la aplicación de los
fondos obtenidos por los beneficiarios, impone a la
Administración la obligación de desarrollar mecanismos de
autoevaluación y análisis de las ayudas concedidas y también
establece un régimen sancionador en el cual se prevé no solo
la obligación de reintegrar las cantidades recibidas por parte del
beneficiario infractor, sino también la posibilidad de multas

pecuniarias, o la prohibición de contratar con la Administración,
o recibir ayudas o subvenciones por parte de esta.

En definitiva votaremos en contra de la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular a este
proyecto de ley de subvenciones, porque consideramos que
este proyecto por fin dotará a nuestra comunidad autónoma de
un marco jurídico general con rango de ley que permitirá que en
la actividad subvencional se garanticen los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, garantizando la
transparencia y facilitando al ciudadano el acceso a la
información, pero sobretodo facilitando al ciudadano el acceso
a las subvenciones en condiciones de igualdad.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz per la seva intervenció. En torn
de rèplica Sra. Cabrer, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Bosco, diu que sí hi ha voluntat política, jo dic que no hi ha
voluntat política i ningú m’ha donat explicacions, un text, una
llei que s’aprovarà per ventura abans de l’estiu, que no entrarà
en vigor fins dia 1 de gener, no sabem perquè i que, a més, es
donen sis mesos perquè s’adaptin, pròxima legislatura, si això
és voluntat política m’ho expliqui.

M’ha xerrat de la sobrassada, qui arribava primer li donava,
jo li llegiré l’article 15.3 perquè és la sobrassada del 15.3, jo li
llegiré perquè per ventura va equivocat: Les solAlicituds de
subvencions es poden resoldre individualment encara que no
hagi acabat el termini de presentació a mesura que aquestes
entrin en el registre de l’òrgan competent. Si s’excedeixen els
crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar el termini de
presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes
mitjançant resolució publicada en el BOIB. Això és la
sobrassada, encara que un estigui en termini, si s’acaben els
crèdits se suspèn la convocatòria de subvencions. La veritat és
que això és una barbaritat i generador de forats pressupostaris
i ja li dic.

I em xerra ara que el Parlament és únic per als tres consells
insulars i que una llei és el que ha de ser, idò, què passa amb les
DOT quan s’envaeixen competències dels consells, què és que
una llei no pot envair les competències dels consells insulars,
una llei no pot anar en contra de l’autonomia dels consells
insulars? Si cada dia ho vivim dins el pacte, entre vostès
mateixos, si s’envaeixen o no competències del Govern en els
consells insulars sobretot en temes urbanístics, per tant el seu
raonament no me serveix.

A la senyora, a la representant del PSOE, la Sra. Hernanz, la
veritat és que m’ha fet una altra presentació de la llei, el
conseller m’ha fet una presentació de la llei a la meva esmena a
la totalitat, però almanco, després, m’ha contestat l’esmena a la
totalitat, però la veritat és que la Sra. Hernanz ha fet de
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consellera i m’ha explicat un altre pic el projecte de llei, que jo
ja m’he llegit convenientment; jo entenc que la Sra. Hernanz
està molt més preocupada per altres temes que li van molt
malament i simplement duia un discurs, la llegit i no ha escoltat
gens, jo ho entenc que estigui molt preocupada perquè jo
també estaria molt preocupada.

En definitiva, simplement i ja per acabar jo, Sr. Conseller,
vostè tal vegada és un eminent jurista, però és tan eminent
jurista que va en contra de totes les lleis de pressuposts i de
finances d’aquesta comunitat autònoma, fins i tot la Llei de
pressuposts que ha aprovat el pacte d’esquerres d’ençà que
governa, fins i tot la Llei de pressuposts de fa dos mesos, on
diu clarament el que és autorització de la despesa. Això de la
comunicació prèvia, xerra vostè de la burocràcia, jo li dic
sincerament que va molt equivocat, però bé, tal vegada és tan
bon jurista que els demés, fins i tot els de la Conselleria
d’Hisenda no estan a la seva altura i per això vostè va en contra
de tota la Llei de pressuposts d’aquesta comunitat autònoma,
de l’Estat i de la resta de comunitats autònomes, dient
barbaritats en temes financers i en temes econòmics.

Després, dir-li que vostès de les lleis, entraran les lleis que
vulguin, bé, vostès tenen signat un pacte de govern que no era
als seus programes electorals, perquè es varen haver d’ajuntar
i varen fer un pacte entre tots, i aquest pacte de govern xerra
que per a la regeneració democràtica d’aquesta comunitat
autònoma s’havia d’aprovar una llei de publicitat institucional,
en matèria de publicitat escàndol, Sr. Conseller, escàndol; una
llei en matèria d’empreses públiques, a les empreses públiques
el funcionament que hi ha en l’actualitat fa rialles, fa rialles i ho
vàrem demostrar a l’esmena a la totalitat dels pressuposts.
Diuen que haurien d’aprovar una llei pressupostària amb més
transparència, res ha entrat en aquest Parlament. I també una
llei més dura d’incompatibilitats, i la veritat és que tenim ara un
tema d’incompatibilitats que vostè haurà de venir pròximament
a la Comissió d’Assumptes Institucionals a donar explicacions
d’informes de consells consultius que estan falsejats i no sé
què més.

En definitiva, dir-los que vostè ha dit que el Partit Popular
quan governi d’aquí deu o quinze anys s’aplicarà aquesta llei,
jo li he de dir, Sr. Conseller, que tal vegada vostè és un eminent
jurista, tal vegada és un eminent jurista, però amb cap visió
política perquè qui governarà aquesta comunitat autònoma el
pròxim any serà el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de contrarèplica? No hi ha
intervencions en torn de contrarèplica?

Aprofit aquest moment en què els diputats i diputades van
prenent els seus escons per informar-los que, al parer, les
maquinetes, o sigui, els ordinadors que permetran la connexió

directa amb el Parlament i tot això que s’ha parlat tantes
vegades, estan en els seus respectius grups parlamentaris i
poden disposar ja d’ells, o sigui les tenen als grups.

(Pausa)

Doncs, substanciat el debat, anem a procedir a la votació i
les senyores i senyors diputats poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 23 vots a favor; 30 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada l’esmena a la totalitat, de
devolució, presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte
de llei 162.

Sense més assumptes a tractar, senyores i senyors diputats,
s’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


