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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat) EL SR. PRESIDENT:
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Si lo desean comenzaremos la sesión. ¿Se produce alguna
sustitución?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carmen Feliu sustituye a Diego Guasch.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sr. President, Joan Font Rosselló substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguno más?

I. Compareixença RGE núm. 4374/05, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Interior, per tal
d'informar sobre les decisions judicials recaigudes en
relació amb la provisió de determinats llocs de treball de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
conseqüències que tindran a la funció pública de les Illes
Balears.

Pasaríamos al primer punto del orden del día que es la
comparecencia del Hble. Conseller de Interior Sr. José María
Rodríguez i Barberá, que viene acompañado del Sr. Miquel
Barceló i Llompart, asesor del conseller Interior para dar
explicaciones sobre la decisiones judiciales recaídas en relación
a la provisión de determinados puestos de trabajo. Tiene la
palabra el Hble. Conseller de Interior Sr. José María Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La
razón de mi comparecencia viene motivada por las últimas
resoluciones judiciales, me refiero a que (...) del mes de junio,
recaídas en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en
relación a dos convocatorias de pruebas selectivas realizadas el
año 2001, una para subalternos y otra para guardias forestales.
Sentencias que tuvo conocimiento la comunidad autónoma el
día 12 y el día 26 de mayo del 2005. 

En la sentencia relativa a subalternos, la sala declaró
disconforme al ordenamiento jurídico la Resolución del
conseller de Interior, de 10 de junio de 2002, de adjudicación de
puestos de trabajo, adjudicación que se llevó a cabo sin seguir
el orden de la relación de aprobados. En la relativa a los guardas
forestales, se determina la anulación de parte de las bases que
regulan la convocatoria, en concreto la base que determinaba la
titulación exigida para los cuerpos y oficiales facultativos,
escala de guardas forestales y asimismo, anula los actos
administrativos resultantes de la convocatoria impugnada. En
una de estas sentencias, en la de los ordenanzas, incluso se
reconoce por parte de la comunidad que ha sido imposible
establecer con toda precisión cuál va a ser exactamente el
criterio utilizado por la Conselleria de Interior para la
adjudicación provisional o definitiva de los puestos de trabajo
que aparecían en la resolución impugnada. Esto por parte de los
servicios jurídicos de la comunidad ya se reconoce de forma
explícita el mal proceder de la Conselleria de Interior y no se

trata por tanto, de errores jurídicos de una determinada
actuación, sino de errores intencionados. 

Señorías, yo vengo aquí hoy a buscar el apoyo de la cámara
para impulsar desde la Conselleria de Interior criterios de
aplicación en convocatorias y concursos, para que todo el
personal que acceda a la función pública a través de los méritos
y capacidades propias tenga la seguridad de que se cumple el
ordenamiento que hay establecido para la adjudicación de
plazas. Yo (...) al final del 2003 proceder a rectificación de los
requisitos de las plazas que (...) los que figuraban en la relación
de puestos de trabajo y se tuvo que proceder al cumplimiento de
4 sentencias que quedaban nulas las modificaciones efectuadas
en la relación de puestos de trabajo en cuanto a la libre
designación. Señorías estamos ante un hecho grave, personas
que pudieran haber obtenido una plaza en la comunidad no la
obtuvieron por irresponsabilidad de los anteriores gestores. Y
personas que obtuvieron la plaza con la conciencia de haberla
obtenido mediante procedimiento legalmente establecido, puede
verse provistos de sus plazas y perderse sus puestos de trabajo
5 años después. Les aseguro que he puesto ha trabajar a todos
los servicios jurídicos para que esto no ocurra y podamos
solventar dicha situación en este momento. La sentencia relativa
a los guardias forestales está recurrida ante el Tribunal
Supremo. 

Señorías no quisiera terminar esta intervención sin recalcar,
una vez más, la gravedad del asunto. No podemos aspirar a una
buena política de función pública sino desterramos este tipo de
prácticas arbitrarias, ya dijimos a principio de legislatura, y lo
estamos cumpliendo, que habrá un concurso de traslados cada
año y la oferta pública de empleo cada año. Concurso y ofertas
negociadas con las organizaciones sindicales y que cumplen con
rigor los procedimientos legalmente establecidos y los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En
definitiva señorías, tal y como ya he explicado reiteradamente,
hemos dado un impulso a la función pública, un impulso nuevo
que sus señorías tendrán la oportunidad de controlar durante la
tramitación de la nueva Ley de función pública en este período
de sesiones.

Básicamente esto es lo que yo quería decir a la comisión y
hacerles ver..., falta un dato que les voy a dar enseguida. El
número de guardas forestales que se ven afectados por la
anulación de su convocatoria, son aproximadamente unos 15,
pero estoy seguro que podré confirmárselo enseguida. Son las
personas que después (...) en la comunidad, habiendo accedido
por mérito y capacidad, ahora mismo se ven en la necesidad de
tener que, si no estima el recurso puesto para que (...) los afirme,
otra vez se tendrán que volver a presentar a una convocatoria
libre y que lógicamente es una cuestión que ellos no han tenido
ni arte ni parte y que por culpa de la administración se ven
obligados a esta doble oposición para poder trabajar como
funcionario público.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Bé, en primer
lloc si algú vol demanar una suspensió, diferents portaveus? No
és necessari. Doncs, grups que vulguin intervenir?
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És per demanar un aclariment Sr.
Conseller d’Interior, vostè ha dit que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen intervenir tots, el Sr. Rosselló és el primer.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ah! Perdó, em semblava...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja m’havia fet la ilAlusió que
era un grup superior en agafar la paraula abans, però ràpidament
he tornat a la realitat. Agrair al Sr. Conseller la seva
compareixença en aquesta comissió, encara que he de
reconèixer que no entenc molt bé per què s’ha produït aquesta
compareixença. Home! hi ha un element que me pareix clar, és
dir públicament en comissió solemnement i davant la premsa
que hi ha una sentència que condemna un acte fet pel pacte de
progrés, d’acord, si és això, fantàstic. Si el Sr. Conseller hagués
adoptat l’actitud de demanar una compareixença cada vegada
que hi ha una sentència judicial contrària a temes de
nomenament de personal, hagués hagut més compareixences del
Sr. Conseller durant aquesta legislatura, amb la qual cosa
haguéssim estat encantats de tenir-lo més vegades amb
nosaltres.

No sé molt bé, sincerament, què és el que pretenia amb
aquesta compareixença, no crec que pretengui que s’obri un
debat sobre la justícia o la no justícia d’una acció feta l’any
2001, ni que s’obri un debat polític damunt aquestes
característiques. Tampoc crec que sigui el marc adequat per
obrir un debat polític sobre el funcionament de la funció pública
en general. Com molt bé ha dit ell, hi haurà una llei específica
que se debatrà en aquesta legislatura, segons ens ha anunciat i
que ja sabíem que seria així, a mi en concret perquè m’havia
informat ell directament fa uns mesos, amb una entrevista que
me va demanar i que molt amablement va tenir amb mi. Per
tant, tendrem ocasió en aquest Parlament de discutir aquesta llei
quan arribi i d’arribar al fons de totes les qüestions que calguin.

Per tant repetesc, no entenc molt bé el sentit d’aquesta
compareixença. Si és per informar-nos d’aquesta sentència,
fantàstic, ens donam per informats. I esper que algun dia ens
informi de les altres que hi ha hagut també darrerament i que
fan referència a accions produïdes posteriorment al 2003 i ja
està, ja estarem empatats tots.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula per part del PSM-Entesa
Nacionalista el Sr. Riudavets. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo subscric les paraules del Sr.
Rosselló. En definitiva, quan vàrem veure el text de la
solAlicitud de compareixença no sabíem exactament a què es
referia, era un text ambigu, sentències judicials i és clar que n’hi
ha hagut d’aquestes i d’altres posteriors que han desautoritzat
l’actual Govern en alguns temes, com aquests, segons diu el
conseller, jo me’n fiï, desautoritza una actuació de l’anterior
Govern. No entraré en el fons de la qüestió perquè desconec
exactament i per tant, els detalls d’allò que ha passat i ja serà el
moment de discutir-ho si és veritat que hem d’establir una llei
de criteris, o com es vulgui dir, (...), serà el moment llavors.

Ara bé, sí li voldria demanar un aclariment respecte la
segona sentència damunt guàrdies forestals. Vostè ha dit que
estava recorreguda davant el Tribunal Suprem, llavors jo tenc
aquí un escrit de la seva conselleria, de data 2 de juny del 2005,
allà on vostè insta la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals a interposar recurs de cassació, es refereix al text
recorregut. Llavors venim a contar que vostès estan defensant
davant del Tribunal Suprem la ilAlegalitat del procés existent
quant a l’adjudicació de guàrdies forestals? Perquè si és així, és
completament diferent el que ens ha dit de la primera sentència
respecte la segona. És un aclariment que m’agradaria que fes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, me quiero añadir a
las precisiones que se han hecho en las intervenciones
anteriores, para saber si estas sentencias son firmes o están
recurridas en casación, o qué es lo que sucede. Desde luego lo
que sí tenemos que criticar es esta comparecencia por dos cosas,
por la forma y por el fondo. 

Primero por la forma porque para lo que se nos ha dicho en
esta comparecencia, a no ser que se esté esperando para
decirnos lo más importante al final, cuando ya no tengamos
oportunidad de poder decir nada, para lo que se nos ha dicho
hasta el momento, no entendemos que hiciera falta una
comparecencia, lo podría haber transmitido a todos los grupos
parlamentarios con una nota de 8 o 12 lineas y si es necesario un
debate sobre la Ley de función pública, lo será cuando ésta
llegue aquí. Y con la cantidad de asuntos pendientes que tiene
que tratar esta comisión y las comparecencias que tenemos
pedidas, de miembros de Gobierno, las preguntas que tenemos
hechas a miembros del Gobierno, etcétera, las vemos retrasadas
una semana más por esta comparecencia. No nos parece que sea
muy adecuado, puesto que el Parlamento está sobretodo para
que por parte de la oposición se haga el control del Gobierno.

Sobre el fondo, se nos habla de que tiene que haber criterios
correctos para la adjudicación de plazas. Pues sí, me parece que
es una cosa que es adecuada y no la discutiremos, tiene que
haberlo para ver qué plazas se ofrecen, qué plazas no se ofrecen,
qué plazas se eliminan, qué plazas salen a un sitio, qué plazas
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salen a otro. Le voy a poner un ejemplo para que ven cuál es el
criterio que se utiliza en la Conselleria de Interior para las
plazas. En la misma Conselleria de Interior nos encontramos
con dos plazas idénticas, cuerpo de administrativos, clase C,
idénticas. Están ocupadas por dos funcionarios interinos, uno de
ellos se presenta a todos los exámenes y los aprueba todos, pero
queda aprobado sin plaza. El otro funcionario, que ocupa un
puesto absolutamente idéntico, no se presenta, o por lo menos
no aprueba ninguno de los ejercicios. Entonces llega un
momento en qué se tiene que determinar qué plazas se ofrecen
a los aprobados de las oposiciones y de estas dos plazas que
hay, llamémosla plaza A y plaza B, una de ellas se ha de ofrecer
a los que han aprobado y la otra quedará ocupada por el
funcionario interino. Repito, de estos dos funcionarios interinos,
uno ha aprobado todos los exámenes y el otro no ha aprobado
ninguno. ¿Qué plaza se ofrece? ¿La del que ha aprobado todos
los exámenes y con ello se le saca a la calle, o la del que no ha
aprobado ningún examen y que probablemente ni siquiera se
presentó al primer ejercicio? Pues no, se saca para su entrega
aquella plaza del funcionario que ha aprobado todos los
exámenes y la del que no ha aprobado ninguno no se saca. 

Y alguien preguntará, ¿dónde está la explicación? Bueno, yo
diré el nombre del funcionario que se queda con la plaza, el
funcionario que se queda con la plaza, o la funcionaria interina
se llama Begoña Moragues Escudero, militante del Partido
Popular y concejala del Ayuntamiento de Palma. Ese es el
criterio para la adjudicación y para el reparto de plazas dentro
de la Conselleria de Interior. Es decir, al que aprueba 3
exámenes y queda sin plaza, a la calle y al “nuestro”, lo que
haga falta. Ya se lo dijimos aquí, que no pararían, se lo dijimos
hace tiempo, no pararía hasta que la Sra. Moragues fuera
concejala en el Ayuntamiento de Palma. Ya la tienen de
concejala y ahora está en la conselleria, a costa de una persona
que ha hecho mucho más esfuerzo y mucho más trabajo que
ella, ella no tiene otro mérito en este asunto que la de ser
militante del PP y concejala ya, por fin, después de muchos
intentos, han conseguido sacar a la Sra. Maite Jiménez, se lo
dijimos a la Sra. Maite Jiménez, la próxima eres tu y no nos
creía y efectivamente fue la próxima. 

Pues bien, ese es el criterio que se utiliza en la Conselleria
de Interior para repartir las plazas, el que aprueba fuera y el
adepto dentro. Y ahora que nos venga aquí a decir que hay que
revisar los criterios para la adjudicación de plazas, etcétera, pues
mire, no tenemos mucha confianza en que pretenda hacer una
revisión que no sea la de: “al enemigo reglamento y al nuestro
me lo quedo dentro”. Es lo que han hecho con la Sra. Begoña
Moragues Escudero. En caso contrario, dígame que esto no es
cierto. Creo que con ello el tema de escoger plazas y no escoger
plazas queda claro y ve que siempre podemos aprovechar sus
comparecencias, incluso éstas de mera complacencia, porque
tenemos tantas cosas de qué hablar y tan poco tiempo Sr.
Conseller, es muy difícil poder traer aquí un conseller, nos
cuesta muchísimo y más en esta comisión. Tenemos tantas
cosas por hablar y tan poco tiempo, que siempre tenemos algo
interesante que ofrecerle y que puede usted revisar en su propia
conselleria. Por eso digo, primero arregle estos desaguisados y
luego critique a gobiernos anteriores.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sí, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Lamento que no esté el portavoz de
Esquerra Unida porque me gustaría decir, (...), que yo no he
venido aquí a decir que hay un condena con el pacto de
progreso, no he venido a decir esto, ni mucho menos, ni me
alegro tampoco de esto. Lamento profundamente que se haya
producido esto porque al final, aunque a mi políticamente me
beneficie, perjudica a personas concretas y perjudica a la
función pública. Yo tengo la obligación de trabajar para
dignificar la función pública. Por lo tanto, quiere decir que está
equivocado el Sr. Rosselló si piensa que he venido aquí a decir
que han condenado al pacto de progreso, ni muchísimo menos.
Yo vengo aquí porque creo que en una semana, lo repetiré Sr.
Rosselló para que me oiga usted.

Yo no he venido a decir que han condenado al pacto de
progreso, hay muchas más cosas de menor cuantía y
evidentemente no he venido aquí a decirlo. Pero cuando en una
semana yo recibo 2 sentencias del calado de estas dos
sentencias, sí que creo que es mi deber acudir a la cámara a
decirles a ustedes la gravedad de lo que ha ocurrido. Ustedes
sabrán si por amistad, o por corresponsabilidad tienen que
eximir o no. Pero yo tengo que decir lo que ha pasado para que
luego puedan analizarlo ustedes y ver lo que pueden proceder.
No es normal que se adjudiquen las plazas sin tener en cuenta
los méritos de los concursantes, o de los que han aprobado. No
es normal que 15 personas vayan a la calle, después de haber
aprobado una oposición por culpa del tratamiento de la
oposición. Lo cual quiere decir que esto no es normal. Por eso
lo traigo aquí, no ha ocurrido nunca antes esto. Se habrán
anulado programas, o convocatorias, todo lo que usted quiera,
se ha suspendido, se han tenido que adaptar. Pero despedir a 15
personas trabajando después de 5 años en la comunidad
autónoma no ha ocurrido nunca en los 20 años que llevamos de
comunidad autónoma. Creo que esto es una novedad.

Yo no he venido aquí a decir que se ha condenado el pacto
de progreso, ni mucho menos, se ha condenado una actuación
que alguien hizo mal en la época del pacto de progreso y que
estoy seguro que si al conseller le hubieran dicho las
consecuencias que podría tener no lo habría hecho, pero
posiblemente no se lo dijeron, o si las conocía no les hizo caso
o les dio menos importancia. La verdad es esta.

Mire yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. A petición de
los interesados, a pesar de que la Abogacía de la comunidad
autónoma me dice que no lo van a admitir, para ganar tiempo y
pensar que todos juntos lo podemos hacer mejor, con sindicatos
y con toda (...), he puesto el recurso de casación, pero ojalá nos
lo acepten, pero estoy seguro que no lo van aceptar, no van a
admitir el recurso de casación. Va a pasar com otras veces que
se ha puesto una (...) por vía jurídica, pero no lo van a aceptar.
No es que esté de acuerdo con la resolución, ni en contra, es que
me parece una injusticia la (...) de las personas que están
aceptadas, pero yo no puedo discutir procesos judiciales porque
son los que son y yo he de acatarlas y hacerlas cumplir.

Por último Sr. Diéguez, yo estoy encantado de que usted me
haga sugerencias de cómo tengo que mantener la relación con
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ustedes, me parece muy bien. Yo pensaba que sería interesante
asistir a la comisión de la cámara y poder dialogar sobre este
tema y sobre las cuestiones que vamos a hacer. Me dice que no,
que solamente con unas cartas, pues mire usted, la próxima vez
le mandaré una extensa carta y le diré esto, o le (...) en la
conselleria para decirle lo mismo. Pero no haga usted de sibilAla
porque tampoco no es manejable en el tema. ¿Me quiere decir
usted a mi que es comparable una pseudo-operación para
mantener a una persona en un puesto interino con estas
sentencias? ¿Es lo mismo, usted que es jurista? Unas (...)
demoledoras que yo le acabo de traer, ¿es lo mismo? Yo no sé
si usted es una sibilAla para saber que iba a dimitir la Sra. Maite
Jiménez y entrar de concejala la Sra. Begoña. Bueno, yo
también lo sabía, que en cuanto dimitiese una, del 1 al 15
entraba Maite Jiménez, yo lo sabía, porque estaba la 16, pero
desde el primer día, yo y todos los que tenemos un poco de
conocimiento de mecánica electoral, lo sabemos todos, que
entraba la Sra. Begoña Moragues. Pero mire, toda la procesión
se ha caído, porque una vez que entras pierdes la plaza de
interina, no tiene ninguna plaza de interina allí. Por lo tanto, no
sé de qué me acusa y no sé a qué obedece esta comparación,
pero (...).

Vuelvo a repetir lo siguiente señores. Tengo un problema
que he de resolver como conseller de Interior y quiero
transmitirselo a ustedes. En primer lugar he de aplicar dos
sentencias que para mi se ajustan a la legalidad, una que ha
perjudicado sin poderle encontrar bajo ningún concepto, qué
motivó este desprecio de la norma a la hora de adjudicar los
puestos de trabajo a aquellos (...) ordenanzas. Y el segundo, ver
cómo podríamos hacer una oposición nueva, que estas personas
que han de competir ahora, con nuevos señores que se van a
presentar a este concurso de guardias forestales y que vienen
posiblemente más preparados porque estas personas han estado
trabajando 5 años y no han (...) al estudio como hace 5 años,
vienen más preparados que estas personas, poder ver si puedo
negociar con los sindicatos, que en vez de una oposición fuese
un concurso-oposición y poderles dar algunos puntos por el
tiempo que llevan trabajando, por la experiencia que aportan,
que efectivamente es mayor que una persona que entra. 

Aquí está mi quimera y mi dilema, yo tengo que mirar, si es
posible, de favorecer algo (...) a estos señores, que para tener un
trabajo fijo se tienen que presentar dos veces a una oposición.
Lógicamente es lo que les venía a comunicar, la voluntad de la
conselleria de que el próximo concurso de estas plazas de
forestales, si no acepta el tribunal el recurso de casación o si
adaptándolo después lo falla otra vez la sentencia, darles una
oportunidad y un camino a estas 15 personas que ya tenían un
futuro y una seguridad sobre su trabajo, que se ven en la calle
por algo que ajeno a su actuación, que es responsabilidad de la
administración y que sin embargo han de competir en
desigualdad de condiciones si convocamos un concurso
exclusivamente.

Esto es lo que yo venía a comunicar a la cámara, que
compartieran conmigo esta inquietud por estas familias que
están preocupadas por su futuro. Muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Por el Grupo Popular tiene la palabra el Sr.
Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. En primer lloc
agrair al Sr. Conseller d’Interior, per informar d’aquestes dues
sentències, de tal calat que han caigut damunt un seguit
d’actuacions portades a terme durant el Govern de pacte de
progrés, a l’anterior legislatura, no sé si anomenar aquestes
resolucions com insòlites, pens que no ho són, però com a
mínim són sorprenents. Però no puc desenvolupar la meva breu
intervenció sense abans i de forma obligada, posar de manifest
totes aquelles virtuts i totes aquelles misèries que realment ens
separen a uns i ens apropen a uns altres, no només en les pròpies
responsabilitats a l’hora de governar, que també, sinó en les
formes i maneres emprades per l’oposició moltes vegades per
tal d’aconseguir dinamitar l’acció de govern des de la seva
conselleria Sr. Rodríguez. 

I per mostra només fa falta un petit botó, recordaran tots
aquella proposició no de llei relativa a borses d’interins que es
va desenvolupar en sessió plenària de 26 d’abril del 2005. En la
qual, la representant del Partit Socialista deia paraules com
aquesta, ho cit literalment: “i aquesta forma de fer política no és
una actuació aïllada, -això ho deia la Sra. Querol-, sinó que
forma part de la gestió en pla, si em permeten l’expressió, de
“cortijo”, que es repeteix a les actuacions del Govern”. Vostès
parlen de cortijo quan en aquestes dues sentències es demostra,
almenys en una d’elles, que hi ha hagut una manifesta, palesa i
flagrant arbitrarietat. I parlen vostès en aquesta cambra sense
avergonyir-se de res, de “cortijo”.

Miri Sr. Conseller, creim que aquesta sentència deixen de
manifest qui va actuar irregularment, quan i no tan sols això,
sinó també ha quedat de manifest qui avui pateix les
conseqüències d’aquesta forma d’actuar, no només la comunitat
autònoma, sinó també les persones implicades en aquesta
qüestió. Aquí la conselleria ha de tractar de qualsevol manera
d’intentar salvar, si es tenen uns certs drets adquirits per haver
format part d’aquesta administració. Nosaltres, el Partit Popular,
no anirà més enllà, no aprofundirà, no jutjarem i no entrarem
més en aquesta qüestió perquè els tribunals són els encarregats
de jutjar i ja ho han fet. Vostè aquí ha vengut a informar
objectivament de les resolucions, de les sentències i nosaltres no
ens pronunciarem més enllà d’allò que aquest diputat ha dit.

Només reiterar-li l’agraïment, encoratjar-lo per continuar
mantenint la mateixa insistència i la mateixa fixació en la funció
pública que fins ara l’ha caracteritzat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):

Solamente agradecer al Grupo Parlamentario Popular su
apoyo y al resto de grupos su atención a lo expuesto. Espero de
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ellos la ayuda que siempre vendrá bien para gestionar mejor los
intereses públicos de la función pública.

Gracias, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torns de rèplica, grups que vulguin
intervenir? Sr. Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument, senzillament per..., jo crec que la intervenció
del representant del Partit Popular demostra un poc l’objectiu
d’aquesta compareixença. Però bé, en general i atenent-nos a les
paraules del conseller, que és el que compareix, senzillament
donar-nos per assabentats de les seves preocupacions i confiar
que en les relacions amb els sindicats, en les negociacions amb
els sindicats arribi a un acord i pugui trobar una solució d’acord
amb els sindicats. Desitjar-li que tengui vostè més sort en les
reunions amb els sindicats que altres consellers que fa 2 anys i
mig que intenten un pacte per l’ocupació i no ho aconsegueixen.
Desitjar que vostè tengui més sort i aconsegueixi una bona
negociació amb els sindicats per a aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets? No vol
intervenir. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Hay una cosa que no acabo de tener
clara Sr. Rodríguez, ¿usted está a favor o en contra de lo que
dice la sentencia? Es que no lo acabo de tener claro. Vamos a
ver, si le parece que la sentencia es correcta, ¿por qué la
recurre? Yo lo que he entendido es que ha planteado un recurso
de casación. Entonces, si usted considera que la sentencia es
correcta, ¿para que está malgastando dinero público si todo dice
que está bien?

Ahora, si la sentencia está mal y usted la recurre, el recurso
sólo tiene su lógica, salvo que uno sea temerario o (...), sólo
tiene su lógica desde el momento que está disconforme con la
sentencia y si está disconforme con la sentencia ¿por qué critica
los hechos con los que usted no está conforme? Es que es difícil
mantener lo mismo y lo contrario, o está de acuerdo con la
sentencia o no lo está y si está de acuerdo, no recurra. Y si no
está de acuerdo, mantenga el recurso de casación que
corresponda, que es su obligación. Ahora si a usted le parece
que la sentencia es correcta y sin embargo mantiene un recurso
de casación, usted cuando ha dicho que se haga un recurso de
casación está dictando una resolución que usted sabe que es
injusta, por lo menos que usted está convencido de que es
injusta. Está yendo en contra de la sentencia que cree correcta.
No caben paradojas en el mundo del derecho y eso es una
paradoja y creo que el esfuerzo político de tratar de atacar al
régimen anterior al Gobierno anterior, le está a usted
trasnochando ya, porque ya han pasado 3 años, ya no es el
pasado Gobierno, ya es antiguo, hace muchísimo tiempo. A
veces las obsesiones tardan muchos años en curarse. 

Nos dice que no es comparable lo que dice esta sentencia
con el caso que yo le he expuesto, evidentemente que no. Lo
que nos plantea esta sentencia es una conducta que puede ser
regular o irregular desde el punto de vista administrativo, ya
está. Pero lo que yo le he planteado aquí es un chanchullo, pero
clarísimo. O sea, usted tiene dos funcionarios con dos puestos
interinos, uno que aprueba todos los exámenes y otro que no
aprueba ninguno. Y le quita la plaza al que ha aprobado todos
los exámenes. Eso es un chanchullo, y más si la otra persona es
una militante del PP, concejala en el Ayuntamiento de Palma.
Eso es un chanchullo, Sr. Conseller.

Claro que no son comparables y me alegra que no lo haya
negado, porque yo esperaba que lo negaría, que diría “no, no es
verdad, esto no sé qué no sé cuantos, esto tal”, pero no lo ha
negado. ¿O no es cierto que quitaron...? Le puedo decir el
número de las plazas, el número de orden y todo. ¿No es cierto
que quitaron la plaza a un funcionario interino que sí que había
aprobado y se la dieron a la que no había aprobado, cuyo único
mérito conocido es ése que le digo yo? Y, bueno, el hecho de
que yo dijera hace mucho tiempo que esa señora iba a entrar en
el Ayuntamiento de Palma no es porque fuera la primera de la
lista, era la..., bueno, era la primera en la lista pero yo en una
cosa sí que reconozco que me equivoqué, porque yo creía que
iba a entrar, igual que usted lo creía, cuando se cargo al Sr.
Nadal, al anterior, cuando patrocinaron la campaña para poderlo
sacar fuera, pero entonces hubo una reunión en el Consolat de
Mar en la que estuvieron usted, la Sra. Cirer y el Sr. Matas, y en
esa reunión..., sí, sí, lo recordará, en esa reunión fue cuando se
acordó el sistema de utilizar concejales no electos, que fue lo
que ha fracasado al final, y después dos empujoncitos a la Sra.
Jiménez y prometerle una plaza en su conselleria de Interior
pues han servido para poder meter ya a quien...

No es que lo dijera yo, es que ella también lo decía, lo venía
diciendo ella misma. Solamente le he dado crédito porque estoy
seguro de que su información, la información que tenía esa
señora de que iba a entrar en el Ayuntamiento de Palma era
mejor que la mía, y claro, doy crédito a quienes sé que son
visionarios y gente que sabe lo que va a pasar, porque está
cercano a las mejores y más directas fuentes de información de
lo que sucede en el Ayuntamiento de Palma, que están en la
Conselleria de Interior. Por eso digo que no es que tenga un
gran mérito, simplemente saber escuchar a quien dice la verdad
y saber distinguir entre tantas mentiras quién dice la verdad.

En definitiva, Sr. Conseller, me alegra que no haya negado
el hecho que le he puesto aquí en evidencia y me gustaría por lo
menos que aprovechara esta comparecencia para hacer algo
positivo y decir “mire, me equivoqué en el caso de la Sra.
Moragues; otros se han equivocado, yo también me he
equivocado”, y pues acabemos todos con una especie de terapia
colectiva reconociendo todos los errores y tratando de un futuro
acertar más de lo que se está haciendo, por lo menos usted, Sr.
Conseller, en estos momentos.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Jerez, vol fer ús...?
Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez
i Barberà):

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a invertir un poco el orden de
contestaciones porque sino se me iría de la cabeza todo lo que
acaba de decir el Sr. Diéguez que, como le dije ayer, él piensa
siempre que entre lo que yo hago y en lo que él piensa que yo
hago, lo hago todo, pero que no es cierto.

Pero bueno, vamos ahí. Mire usted, en primer lugar la Sra.
Begoña Moragues ocupaba una plaza de libre designación; al
ser de libre designación no entra en concurso, está ocupada esa
plaza, no entra en concurso; un director general, un conseller,
pueden coger la secretaria que estime más conveniente porque
es de confianza. Por lo tanto, Sr. Diéguez, erra usted la mayor,
la primera la ha errado usted.

La segunda. Mire, (...) con la Sra. Cirer, el Sr. Matas, e
inclusive como secretario general (...) con otra persona son de
carácter interno. Lo de allí no se puede decir luego en público.
Por lo tanto, Sr. Diéguez, usted está elucubrando y
efectivamente alguna vez me he reunido con muchísima gente,
con mucha gente, yo me he reunido con muchísima gente, con
más de la que usted se imagina, con mucha más de la que usted
se imagina, pero, bueno, déjeme para mi intimidad con quién
me reúno yo y lo que decido cuando me reúno yo con ellos,
¿eh?, solamente faltaría esto. Inclusive hay quien se reúne
conmigo para ver si es conveniente que sea usted candidato a la
alcaldía de Palma, mire usted si tiene narices la cosa. “¿Este
candidato os iría bien?”, y yo digo “bueno, puede ir bien, el Sr.
Diéguez no haría mal papel como candidato a la alcaldía de
Palma por parte del PSOE”.

(Algunes rialles)

Hasta esto me consultan, mire usted si tengo yo interés en
esto.

(Remor de veus)

Yo..., la ley es ley, no siempre es justa, y mediante el
recurso de casación yo lo que encuentro es una posibilidad de
ver cómo prolongamos la actividad en función pública de estas
personas, que accedieron a través de un concurso legal, viciado,
porque así lo ha dicho la ley, pero ellos no formaban parte de
ese vicio, sino que fue viciado por mal hecha la convocatoria y
que lógicamente ellos no tuvieron ni arte ni parte en el devenir
de la sentencia. La sentencia es justa, porque las sentencias son
justas. Se aplica la ley. A lo mejor la persona a quien le afecta
la ley no ve justo que se le aplique a ella porque no ha hecho
nada para esto, porque otros compañeros entran en otra
convocatoria con otros méritos y han quedado y ellos no
quedan. Por eso he puesto el recurso de casación, por un tiempo
que me permita poder negociar, poder llegar a acuerdos para
que esto pueda ser, en vez de un concurso, un concurso
oposición, que siempre tendrá más beneficios para ellos que un
puro concurso duro, que para optar a una plaza tienen que
examinarse dos veces en cinco años. Eso sería injusto, y como
es injusto estoy viendo la forma de poder hacerlo.

Y en cuanto a Esquerra Unida, he de decirle una cuestión
que creo que es interesante. Yo no sé si han llegado a un pacto
por la ocupación los sindicatos; yo en función pública tengo un

pacto sindical y un plan de estabilidad en el empleo. Yo he
hecho mis deberes; que otros los hagan si pueden.

(Intervenció inaudible)

No dé usted ideas, no dé usted ideas, Sr. Rosselló.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, conseller, i també als acompanyants els
agraïm la seva presència, gràcies per ser amb nosaltres.

I ara demano als portaveus si volen que es continuï amb el
segon punt, que vàrem posar per si de cas el conseller tenia
qualque problema, no venir i no tenir res. El que vostès em
diguin.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Per part meva no tenc cap inconvenient que es posposi a la
propera reunió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la propera reunió? Doncs...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Per la meva part podríem continuar, donat que no és tard i
no hi ha Junta de Portaveus, avui. No tenc cap inconvenient a
continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs continuam i així tindrem un tema menys. Molt bé.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4235/05, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncia de l'acord general amb la Santa Seu.

Doncs passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia, que
és la proposició no de llei del Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds relativa a l’acord general amb la Santa Seu. Sr. Rosselló,
té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, és una proposició no de llei que presentam avui en
aquesta comissió per al seu debat que també, evidentment, és
una proposició no de llei que té actualitat, perquè no està
marcada per una temporalitat concreta, però que volia remarcar
alguns aspectes que em semblen importants.

En primer lloc és una proposició no de llei que vàrem
presentar, com és notori, dia 17 de maig d’aquest any, per tant
han passat uns mesos, i es va presentar en uns moments on
l’actualitat política d’aquest país estava molt marcada per tota
una sèrie de manifestacions públiques de la jerarquia de
l’església catòlica que prenien posicionament sobre determinats
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aspectes de la vida política d’aquest país. Vull recordar la
famosa manifestació on per primera vegada vàrem veure bisbes
manifestant-se, la qual cosa està molt bé perquè tothom té dret
a manifestar-se, com és lògic, però no deixa de ser una novetat
en aquest país, i on vàrem veure una jerarquia de l’església que
defensava de forma clara i rotunda i amb actituds polítiques els
seus interessos.

Després ha aparegut també un debat que em sembla molt
important, que és el debat relacionat amb la fiscalitat de l’Estat,
i per tant a l’hora de fer la declaració de la renda els doblers que
després es distribueixen a una creença religiosa, l’església
catòlica, que és superior en general a allò que surt de la
comptabilitat de les creuetes que cadascú ha fet a la seva
respectiva declaració de renda com un privilegi o un benefici
que també es té des de fa un temps.

En definitiva, davant una situació com aquesta i en general
perquè consideram que és de pura lògica amb conseqüència amb
la nostra manera d’entendre, lògicament, pensam que després
d’haver passat molts d’anys de normalització democràtica en
aquest país, si se poden renovar, refer els mateixos estatuts
d’autonomia i la mateixa concepció institucional a nivell de
l’Estat, si moltes de les pràctiques i de les coses que durant 30
anys de democràcia avui es poden discutir amb més
tranquilAlitat i amb més calma, ens sembla adequat que també
seria un bon moment per rectificar, renegociar, refer el
concordat vigent entre l’Estat i la comunitat autònoma. 

Per això presentam aquesta proposició no de llei, que tendria
com a objectiu instar l’Estat, el Govern central, a la
renegociació del concordat amb la Santa Seu. Vull fer notar que
en el punt tercer, quan feim referència a l’acord general de
1976, és un error de qui va escriure a màquina o a ordinador, i
ha de dir 1979, que són els darrers acords que hi ha entre la
Santa Seu i l’església, sense cap dubte un moment recent, ja
estava aprovada la Constitució, però sense cap dubte el règim
anterior era molt recent i encara no s’havien produït fets tan
importants com el cop d’estat d’en Tejero i altres, i per tant en
una situació on el sistema democràtic encara era molt precari.
Crec que ara que ja hi ha una consolidació clara i sense cap
dubte del sistema democràtic a nivell de l’Estat espanyol seria
un bon moment per afrontar aquesta tasca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. En torn de fixació de posicions,
Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, per al nostre grup és evident que aquesta proposició no
de llei del Grup Esquerra Unida i Els Verds incideix en una
problemàtica força sensible dins la nostra societat: les relacions
església catòlica i Estat. Volem partir, llavors, de dues
premisses bàsiques perquè ningú no pugui confondre o mal
interpretar les paraules posteriors. Primera premissa: l’Estat
espanyol és un estat no confessional i, per tant, les decisions
polítiques no vénen ni han de venir condicionades per cap mena
de creença religiosa. I segona premissa: l’església catòlica té tot

el dret, com qualsevol institució o entitat privada, a expressar la
seva opinió sobre les mesures polítiques que es decideixin. Jo
crec que açò ningú no ho ha de posar en dubte i ningú no l’hi
posa. 

Deixades clares aquestes dues premisses, el que no és
acceptable des del nostre punt de vista és que des d’una entitat
privada, i no altra cosa és l’església catòlica, no ho hem
d’oblidar, s’inciti a l’incompliment de la llei. Es pot estar o no
estar d’acord amb una decisió que hagin pres els representants
de la sobirania popular, es pot criticar, naturalment, aquesta
decisió, però és inadmissible que des d’una entitat privada
s’inciti a no complir la llei, i açò malauradament és el que ha fet
l’església catòlica arran de la decisió del Parlament de l’Estat
espanyol d’igualar els drets dels ciutadans homosexuals amb els
de la resta de la població. La reacció de l’església catòlica no
s’ha limitat a criticar la decisió parlamentària, cosa que seria
perfectament legítima, sinó que ha anat força més enllà
demanant que els funcionaris públics incomplissin la llei. Fa un
moment el conseller d’Interior ens deia “la ley es la ley aunque
no guste”; idò açò mateix, açò és exactament el que estic dient.

No entraré a defensar la bondat de l’equiparació dels drets
entre les persones homosexuals i heterosexuals, no és el
moment, però sí vull posar un exemple perquè vegem on hem
arribat dins aquests despropòsits. Fa més d’un any un país que
vol optar a l’entrada a la Unió Europea, Turquia, en concret, va
modificar a instàncies de la Unió Europea el seu codi civil a fi
d’equiparar els drets entre els homes i les dones dins el
matrimoni; aquesta equiparació va suposar que molts imams, és
a dir, els caps religiosos islàmics, criticassin aquesta mesura
perquè anava en contra de la doctrina islàmica. Si seguíssim les
idees expressades per la Conferència Episcopal espanyola,
llavors a Turquia s’hauria d’haver deixat en inferioritat de
condicions la dona dins el codi matrimonial turc, perquè si
l’església catòlica considera que no s’ha d’aprovar el matrimoni
homosexual per ser contrari a la doctrina catòlica, per la mateixa
regla de tres a Turquia no es poden igualar els drets d’homes i
dones perquè vulnera la doctrina islàmica. Açò només és un
exemple per veure on han arribat els despropòsits en aquest
tema.

Però bé, el que ens proposa Esquerra Unida i Els Verds a la
seva proposició no de llei és, en primer lloc, als punts primer i
segon, un compromís d’aquest parlament amb la concepció
aconfessional de l’Estat espanyol, així com amb la laïcitat de la
societat, laïcitat que el nostre grup entén com una efectiva
separació entre església i Estat, on la religió que professin o no
professin els ciutadans no ha condicionar les decisions
polítiques dels representants del poble lliurement i
democràticament elegits. Per tant aquests dos punts tenen
absolutament el nostre suport.

En el tercer punt vull fer una sèrie d’observacions per aclarir
la nostra posició. Evidentment consideram que els quatre acords
de 1979, a més de l’únic punt del 1976, que ha caigut aquest
error a la transcripció, cinc acords entre la Santa Seu i l’Estat
espanyol, han de ser profundament revisats, crec fins i tot que,
en part, algunes parts suspeses, per adequar-los a la realitat
actual de l’Estat espanyol. És evident que hi ha aspectes que al
nostre parer són absolutament anacrònics i, el que és pitjor,
discriminatoris i injustos. Podríem parlar a tall d’anècdota de
l’exempció de pagar la contribució a les cases dels canonges o
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de sacerdotes con cura de almas, com un exemple que jo crec
que ja avui per avui voreja l’absurd.

Però bé, potser l’assumpte més greu és que a l’article segon
de l’acord de 1979 sobre assumptes econòmics s’estableix la
substitució de la dotació econòmica directa per l’Estat, és a dir,
via pressupostos generals de l’Estat, se substitueix per
l’assignació de recursos provinents de la decisió voluntària de
cada ciutadà de destinar part dels seus impostos a l’església
catòlica; però de fet ara, encara ara, la substitució no s’ha
produït, al contrari, l’Estat continua aportant fons directament
a més dels provinents del tant per cent de l’IRPF. I açò és injust.
Estam d’acord que hi hagi un mecanisme perquè els ciutadans
que així ho vulguin aportin part dels seus imposts a l’església,
ens sembla perfecte; el que és inadmissible és que tots haguem
d’aportar-hi via dotació pressupostària directa reflectida en els
pressupostos generals. Açò és una anomalia a corregir.

Com ho és també allò que fixa l’article 3 de l’acord del 1979
sobre ensenyament, on s’estipula que el nomenament dels
professors de religió seran designats pel bisbat respectiu. Açò ha
suposat, i cada dia hi ha sentències i polèmiques damunt
premsa, açò ha suposat la conculcació de fet dels drets laborals
en gairebé tota la totalitat del professorat contractat. I podríem
continuar, podríem parlar de l’emissora radiofònica de
l’església, que s’ha convertit en una eina partidista i no sabem
quants d’aquests doblers via pressupost van a parar a aquesta
emissora radiofònica, que no precisament fa una feina imparcial
amb doblers de tots.

Bé, en definitiva, donarem, llavors, suport al tercer punt,
també, en el sentit en què el nostre grup l’entén i que crec que
el Sr. Rosselló també ha deixat clar, en el sentit que creim que
s’han de revisar els acords, el del 1976, que és
preconstitucional, i els quatre restants del 1979, a fi d’adequar-
los a la realitat actual de la nostra societat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Socialista té la paraula el
Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Podríem començar
comentant el que deia el Sr. Rosselló a la seva exposició, que
quan van presentar aquesta iniciativa era un moment en què a
l’actualitat política o mediàtica estava molt de manifest un
posicionament de la jerarquia catòlica en contra de
determinades accions del Govern de l’Estat en aquell moment,
o de lleis tramitades i aprovades en el Congrés dels Diputats.
Però jo crec que aquest fet el primer que posa de manifest és
que els acords que es pretenen instar que es denunciïn, al marge
de la posició que pugui tenir una determinada confessió, en
aquest cas l’església catòlica, no han impedit de cap manera el
Govern ni el Parlament complir el mandat constitucional de
legislar en funció dels interessos dels ciutadans i com estat
aconfessional que és, que ho diu la Constitució i que així ha de
ser.

Per tant tots els posicionaments, que poden ser compartits o
no ser compartits, en qualsevol cas des del punt de vista del
Grup Parlamentari Socialista s’han de respectar i se’ls respecta;
al marge que es comparteixin o no, dic, els posicionaments que
puguin tenir determinades confessions, no es pot de cap manera,
i s’ha demostrat que no és així, influir en la llibertat o en
l’obligació que té l’Estat espanyol de legislar i d’actuar de
manera aconfessional, tal com diu la Constitució. Per tant
d’entrada deixar aquest precedent clar. El que puguin dir els
acords amb la Santa Seu no influeix ni pot influir.

Després vull fer un breu comentari sobre el contingut
d’alguns d’aquests acords. Per exemple el tema de la fiscalitat;
s’ha de recordar que no només els acords amb l’església catòlica
reconeixen o recullen una sèrie de privilegis cap a aquesta
confessió religiosa, sinó que també altres confessions com
puguin ser l’evangèlica, la israelita o la islàmica tenen
reconeguts privilegis semblants amb els acords que es varen
firmar amb l’Estat espanyol en el 92. Una altra cosa és que per
raons històriques i socials tengui una major implantació dins la
nostra societat una determinada confessió, però això no lleva
que a altres confessions no se’ls reconegui, com no pot ser
d’altra manera, per altra banda, el dret constitucional de tenir els
mateixos reconeixements.

Igualment passa pel que fa a l’ensenyament; hem de dir que
no només arranquen aquests acords o no només han de
respectar, que ho respecten, el que diu l’article 16.3 de la
Constitució, sinó també el que es recull a altres articles de la
Constitució, com pot ser l’article 27.3, que és el que fa
referència al dret que tenen els pares que els seus fills rebin
ensenyament religiós o..., ètic, em sembla que diu, en funció
dels seus interessos. Per tant el que es fa amb els acords que fan
referència a ensenyança no és més que l’administració educativa
assumeix la finançació dels professors que han d’impartir
aquestes ensenyances, però igualment amb totes les confessions:
les confessions religioses disposen de quins professors han
d’impartir aquestes ensenyances i l’administració educativa és
qui les assumeix.

En definitiva, i per acabar, jo crec que és evident que amb
els punts primer i segon s’hi ha d’estar d’acord, és mostrar el
profund compromís amb l’estat no confessional recollit a la
Constitució en el seu article 16.3, per suposat des del Grup
Parlamentari Socialista manifestam un profund compromís i
respecte al contingut de la Constitució Espanyola i per tant hi
hem d’estar d’acord, igualment que el segon punt que es
proposa és mostrar un profund respecte per la progressiva
laïcitat de la societat balear en particular i de la societat
espanyola en general. Jo diria que per suposat, i si digués un
profund respecte per la confessionalitat o la religiositat de la
societat balear o espanyola també hi estaríem d’acord perquè és
una qüestió per suposat que mereix el respecte i ser respectada,
com es proposa.

Ara, pel que fa al punt tres, en primer lloc ja ha fet la
correcció que efectivament no fa referència a l’acord general del
76, perquè aquest és amb el qual l’Estat espanyol renunciava al
privilegi de proposar el nomenament de bisbes, sinó que ha de
fer referència necessàriament als quatre acords que hi ha firmats
el 79, i en aquest punt he de dir-li una cosa: vostès
reiteradament han presentat aquestes iniciatives en el Congrés
dels Diputats, que jo crec que és allí on s’han de presentar i així
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ho han fet, però també reiteradament i recentment, fins i tot,
se’ls ha dit quina és la posició del Govern del president
Zapatero; fins i tot amb paraules del mateix president Zapatero
que responia a una pregunta del Sr. Llamazares, li deia el
president que la revisió global dels acords amb la Santa Seu no
figura entre les prioritats del Govern. No va figurar tampoc en
el discurs d’investidura i no figurava en el programa electoral
del Partit Socialista Obrer Espanyol, la qual cosa obliga o fa que
des del Grup Parlamentari Socialista no li puguem votar el punt
tercer, insistint que creim que per moltes circumstàncies, com
s’ha exposat aquí, probablement s’hagi d’entrar a la revisió
puntual, més o manco ampla, d’aquests acords de mutu acord
amb les dues parts, però el Govern de l’Estat no està i no figura
en les seves previsions la revisió dels acords generals amb la
Santa Seu, en aquest cas del 79.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Popular, Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per desenvolupar la
defensa de la proposició no de llei presentada per Esquerra
Unida i Els Verds en aquesta cambra relacionada amb la
denúncia de l’acord amb la Santa Seu, i per a aquesta defensa
entenem necessari, així com entenem que és imprescindible, fer
referència inexcusable a totes i cada una de les qüestions que es
desenvolupen a l’exposició de motius de la proposició no de llei
presentada.

En primer lloc l’exposició de motius diu textualment que la
societat espanyola està vivint un procés en què els valors laics
cada vegada més estan prenent un major protagonisme, tot i que
no s’està reflectint institucionalment. Des del Partit Popular
entenem que aquesta afirmació està bastant lluny de la realitat.
Miri, Sr. Rosselló, jo pens que falta prestar una mica d’atenció
a la pròpia realitat social per comprovar sense massa esforç com
els valors religiosos continuen en peu en les conductes i en
diferents opcions d’una notable majoria. Per mostra li oferiré
uns botons: un alt nivell de percentatge dels pares demanen que
els seus fills es formin a l’escola religiosament; les festes
populars són encara respectades i són seguides per una notable
majoria, especialment aquelles que tenen contingut religiós,
parlam de la Setmana Santa, parlam del Nadal; avui les parelles
continuen, en un incomparable percentatge, optant per contraure
matrimoni per l’església abans de contraure matrimoni per
l’opció civil; la gent es continua batejant i continuen essent
sepultats sota l’església, la fe cristiana i catòlica. Per tant
aquesta afirmació que d’entrada ens presenta aquesta proposició
no de llei hem de dir que no es pot afirmar que el laïcisme és el
pensament imperant ni del conjunt de la societat balear, ni per
extensió sigui tampoc el de l’espanyola.

Però continuant amb l’exposició de motius diu que els
successius governs democràtics espanyols han mantingut i
mantenen unes relacions amb la institució de l’església catòlica
que li garanteixen el manteniment de privilegis econòmics,
socials, educatius i culturals. Miri, Sr. Rosselló, jo pens, i el
Grup Parlamentari Popular pensa el mateix, que no és correcte
ni per tant acceptable que parlin vostès de privilegis. Més bé des

de la responsabilitat de l’Estat de satisfer les demandes socials,
les administracions públiques mantenen unes relacions, i això
és així, amb tots els ens que viuen i porten a terme les seves
responsabilitats dins aquesta societat, tant més quan aquests
mateixos ens, com és en aquest cas l’església catòlica, té un
notori arrelament i presta serveis socials de forma satisfactòria
per a un conjunt molt important de persones dins la nostra
societat. Pensin vostès en el camp de l’ensenyament, en
l’actuació dins el món de la sanitat, en l’ajuda a persones amb
serioses dificultats econòmiques, pensin vostès en la
colAlaboració d’entitats eclesiàstiques, com pugui ser Càritas,
que colAlaboren directament, i estretament, i profundament amb
els ajuntaments per tal de palAliar, en la mesura de les seves
possibilitats, situacions d’indigents i en definitiva de gent sense
recursos.

Per tot això, Sr. Rosselló, jo li he de reiterar que no són
privilegis allò que se’ls atorga sinó unes possibilitats reals de
cooperació que siguin satisfactòries per a una part i per a l’altra
part, possibilitats reals quant a la seva posada en marxa i que
són eficaces en el tractament de la qüestió, lleials recíprocament
perquè aquesta és una condició necessària per a un acord.

En tercer lloc volia fer referència -no ho faré perquè vostè
ja ha dit que ha estat una errada- a la qüestió de l’acord general
amb la Santa Seu; efectivament, té vostè raó, no és un acord
general, són quatre acords, no són de l’any 76 sinó que són
efectivament de l’any 79. Jo tenia aquí preparada una
intervenció en aquest sentit però evidentment em veig obligat a
obviar-la per qüestions òbvies. Per tant no faré referència a això.

Simplement vull fer només o assenyalar també un petit
paràgraf de la seva proposició no de llei, on vostès diuen que
resulta incomprensible que aquest acord, signat per un govern
antidemocràtic i no constitucional, no hagi estat qüestionat per
cap govern democràtic des del 78. Miri, des del Partit Popular
tenim clar que va ser un govern democràtic, nascut de la
voluntat popular de tots els espanyols, el que va signar els
acords de 1979, i han continuat essent governs democràtics els
que han anat continuant respectant aquests mateixos acords, i
això és així simplement per un exprés mandat constitucional: li
recordaré l’article 16 de la Constitució Espanyola, que obliga
les autoritats públiques a mantenir relacions de cooperació amb
l’església catòlica així com amb altres confessions de notable
arrelament.

Per aquestes qüestions i per tot el que acab d’anomenar
sense entrar en la part dispositiva d’aquesta proposició, perquè
entenc que el rebuig a aquesta iniciativa està prou argumentat,
li he de dir que des del Grup Popular li anunciam el vot en
contra de la seva iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per contradiccions té la paraula el grup
proposant per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Jo senzillament vull
agrair la votació, el suport del PSM i el suport del PSOE als dos
primers punts i contestaré un poc el que aquí s’ha argumentat.

El Sr. Jerez ha fet una mica de polèmica amb mi, més que
basat amb el text en concret amb la imatge que es pugui donar
de la meva persona o de la meva formació política, com si aquí
fóssim una mena d’anticlericals, antireligiosos i ateus propis de
crema-esglésies. Res més enfora de la formació Esquerra Unida
de la qual jo form part, està plegada de cristians la meva
formació política. Vostè no pot confondre a un debat seriós el
tema laïcitat i contraposar-lo a valors religiosos; jo tenc un
profund respecte als valors religiosos de totes les religions, per
cert. Laïcitat vol dir separació església-Estat i és a aquest
aspecte al qual em referesc que creixent dins la societat
s’incrementa el concepte del valor laïcitat, separació
administració pública i església, concepte que a societats com
a França o com a d’altres està perfectament assumit de tota la
vida i aquí, per raons òbvies de la imbricació total amb
l’església catòlica i el règim franquista, ha estat assumit durant
anys. I per tant progressivament va prenent cos i força el pes
dels valors de la laïcitat.

Però jo no contraposaria mai, doncs evidentment que hi ha
processons, que hi ha misses, que hi ha mesquites que funcionen
i que hi ha el que faci falta i jo tenc un profund respecte a tots
els valors religiosos i expressions religioses que es facin, sense
cap dubte; però valor com a positiu que un pugui, a més,
evidentment, molta de la gent que participa d’aquests valors
religiosos està d’acord també amb el concepte de laïcitat, estic
segur que vostè mateix, si és creient d’alguna religió, a la
vegada respecte la separació església-Estat i per tant això és
l’únic que diu l’exposició de motius, no res més.

I respecte dels privilegis, no li puc acceptar que no hi hagi
determinats privilegis respecte de la religió a l’església catòlica;
un és, hi ha fet referència el Sr. Riudavets, el tema de l’IRPF, no
s’acompleix al peu de la lletra que a l’església se li doni en
funció de les creutes que es posen, i li he de dir que aquest ha
estat un punt de fricció entre la meva formació política a nivell
federal, Izquierda Unida, amb el Partit Socialista Obrer
Espanyol, nosaltres hem plantejat des dels primers pressuposts
que s’acompleixi estrictament i ells han considerat que encara
no era el moment, per tant, això és un privilegi. I el dia que
l’islam tengui una COPE tampoc no hi haurà privilegis, per tant
evidentment que hi ha privilegis.

I li volia dir també, no confongui el tema de la jerarquia de
l’església amb Cáritas o d’altres accions, que tenen, no solament
tenen un profund respecte per part de la meva formació política,
sinó que tenen un profund respecte per mi personalment. I que,
a més, quan he tengut responsabilitats de govern he firmat més
acords amb Cáritas i amb organitzacions d’aquestes
característiques que amb altres, perquè, a més, he considerat que
s’ho mereixien i que el tipus de feina que feien era excelAlent, i
jo tenc una opinió excelAlent del que fa Cáritas aquí i del que fa
Cáritas a nivell estatal, i li anomenaria tota una altra sèrie
d’organitzacions de caràcter religiós que fan feina d’aquestes
característiques amb les quals he tengut ocasió de colAlaborar.
Totes les ajudes que puguin anar cap a aquest sector no té res a
veure amb el tema de la jerarquia religiosa.

I en general, crec, i amb això faria polèmica també amb el
Sr. Tur, que, bé, crec que és el moment, el Sr. Zapatero diu no
és una prioritat..., home, prioritat, prioritat, jo tampoc, si fos el
president del Govern crec que prioritats n’hi ha unes quantes
abans que aquesta. Però bé, jo crec que és un bon moment per
plantejar-se una renegociació d’acord.

I a més afegiré, i amb això acab Sra. Presidenta, no vull
abusar del temps, afegiré que, a mesura que s’incrementi el
fenomen immigratori, si no tenim molta cura de quins tipus
d’acords hi ha d’haver entre l’Estat i les religions, el desgavell
pot ser d’envergadura inusitada, perquè, una de dues, o ens
acusaran de privilegiar-ne una, o imagini si a vostè assumir el
tema dels professors de religió de totes les religions segons el
número d’alumnes, el no número d’alumnes, el no sé què i no
sé quants, a Catalunya ja hi ha problemes en aquest tema amb
la qüestió de l’islam. Perquè clar, professors que poden
ensenyar català, perdó, català, poden ensenyar religió catòlica
pagats per l’administració i nomenats pels bisbes, el mateix hem
de fer amb l’islam o hem de fer amb altres religions; a no ser
que en el fons el que pretenguem és que hi hagi un privilegi cap
a una religió.

Per tant, jo crec que si no és aquesta legislatura, serà a la
pròxima, però haurem de renegociar aquests acords, com més
aviat millor, amb la Santa Seu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Passarem a la votació i, com
que hi ha diferents opcions, la farem per separat els tres punts.

Vots a favor del punt 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor del punt 2?

Vots en contra?

Vots a favor del punt 3?

Vots en contra?

En el primer hi ha hagut els vots a favor d’Esquerra Unida
i Els Verds, del PSM-Nacionalista, del PSOE, d’UM i en contra
el PP.

S’ha de repetir la votació del primer.

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Un minut abans de repetir la votació a causa de l’empat.
Basta, no?

Vots a favor del primer punt?
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Doncs, queda rebutjat, perquè hi ha empat reiterat.

EL SR. LLETRAT:

Un moment, a les votacions en comissió s’entendrà que no
hi ha empat quan la igualtat de vots, essent idèntic el sentit en
què haguessin votat tots els membres de la comissió pertanyents
a un mateix grup -que és el cas- pogués dirimir-se ponderant el
nombre de vots amb què cada grup compti en el Ple.

Com que el PP té més número de vots, en aquest cas hem
d’optar per rebutjar. Per tant, queda rebutjat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat.

Vots a favor del segon punt?

Vots en contra?

No, ara no importa repetir.

Vots a favor del tercer punt?

Vots en contra?

Queda rebutjada la proposició no de llei.

S’aixeca la sessió.
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