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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comença la sessió
plenària, el primer punt de l'ordre del dia de la qual són les
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 5615/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a període de vigència del Pla mestral.

La primera pregunta és RGE núm. 5615/96, presentada per la
diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a període de vigència del Pla mestral. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte que un pla
hauria de ser un conjunt orgànic de directrius i mesures
polítiques i econòmiques adreçades a resoldre un problema
o una situació determinada, i estic llegint el diccionari,
quina és la data d'entrada en vigor del Pla mestral i en quina
data acaba? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el pla pilot va
començar a iniciar-se el gener del 96, i està previst acabar
fins el decret de setembre (...) decret de setembre en data ja
ferma i, segons el contingut, serà el previst el 31 de
desembre del 99.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada? Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5622/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accessibilitat per a tothom de la formació ocupacional.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada Sra.
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accessibilitat per a tothom a la formació ocupacional. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
La pregunta és: Es preocupa el Govern de l'accessibilitat per a
tothom a la formació ocupacional? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no tan sols ens
preocupa sinó que ens ocupa molt. A nivell pressupostari, un 5%
del pressupost de la Comunitat Autònoma del 97 anirà destinat
a formació ocupacional; a nivell reglamentari, el decret famós ja,
el 174/96, que regula els programes de formació professional
ocupacional, i a nivell polític i institucional, la creació d'una
nova conselleria, la de Treball i Formació, amb una direcció
específica per a formació.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Insistim una vegada més en aquest
parlament sobre el que afecta a formació i, sobretot, ens
preocupa el tema referit a l'accesibilitat. En concret, aquí es fa
referència aquesta llei, la 3/1993, i tal com marca la disposició
transitòria primera, hi ha un termini de quinze anys per al seu
compliment. No creu, Sr. Conseller, que s'haurien d'eliminar
aquestes barreres i demanar a aquestes acadèmies, a aquests
centres de formació, amb aquest importants ajuts que tramita la
Comunitat Autònoma en temes de formació ocupacional, que
siguin accessibles per a tothom?, en tot cas, per exemple, el
mateix Pla mestral, jo li demanaria en concret, un curs
d'informàtica, on sigui accessible, quantes acadèmies, quants de
centres de formació trobaríem accessibles per a tothom aquí
d'aquests cursos organitzats per la conselleria o, en concret,
diumenge mateix trobava aquest curs en el Pla mestral:
"Alemany turístic i gestió d'empreses". S'ha preocupat el Govern
que siguin accessibles per poder arribar a tothom en aquests
centres? En tot cas, i insistint en aquesta mateixa llei
d'accessibilitat, on es fixa un període de quinze anys, recordaria
la coneguda frase del Sr. Keines del llarg termini. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

El decret, si se'l llegeix bé, hi veurà que hi ha amplament
unes possibilitats d'adequació totals; a més, hi ha un consell
de formació ocupacional, format pels sindicats, patronals i
el Govern, que ja garanteix per si tota una posada i oferta
dels cursos formatius ocupacionals. Els programes són
amplis i realment si jo aquí els enumerés tots, segurament
que el president em cridaria l'atenció, per tant, si vostè ho
vol en privat, li puc amplament detallar què hem fet i què
farem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5616/96, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcí i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració d'un any del Pla mestral.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració d'un any del Pla mestral. Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Atès que ja el conseller ja ha
manifestat en anterior pregunta també que comença la
segona edició del Pla mestral, el que demanem avui és quina
valoració fa el Govern de la primera edició, la qual se
suposa que comença des del moment que el Sr. Matas,
aleshores conseller d'Economia i responsable de la formació
ocupacional, va presentar el Pla mestral en la Comissió
d'Economia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Treball i Formació, té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Segons la seva pregunta, era valoració del 96. La valoració de
l'exercici 96, d'execució, no ha finalitzat. Per tant, és molt poc
rigorós fer-la. Jo el que li diria és que per fer una valoració
global del 96, seria més correcte mitjançant una valoració ex
post; a nivell estadístic, vostè en té les dades, perquè vostè va fer
una pregunta escrita, la 5234/96, si vol, l'enumeraré, però estic
segur que el president em cridarà l'atenció, i a nivell polític sí
que és possible fer-ne una valoració, i aquesta és perquè li puc
dir que hi ha en la primera fase 109 cursos fets amb 25.000 hores
lectives. Per tant, nosaltres hi fem una gran esforç i una valoració
molt positiva per l'educació, com a eina o lluita contra l'atur.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la primera edició, no és
que no hagi acabat, és que no ha començat, i li explicaré per què
no ha començat. No ha començat primerament perquè durant el
període aquest no ha existit cap regulació, durant el període que
el Pla mestral ha funcionat, del novembre fins al setembre, quan
apareix el decret; no és un pla, no existeix cap documentació a
aquest respecte fins setembre del 96 i, quan surt el decret, ni tan
sols en rallen ni a la introducció ni a l'exposició de motius, ni als
decrets de definició, no hi surt cap paraula relativa al Pla mestral,
i, a més, no existeix perquè, segons una resposta de vostès, del
Govern, el Pla mestral no és més que un acrònim, un acrònim, és
a dir, res, és una acumulació de lletres que volen dir, segurament,
alguna cosa al darrera, jo tenc alguns exemples del que podria
dir, del que voldria dir Mestral, però dubto molt que fossin
adequats, i no vol dir res perquè tampoc entre les lletres no hi ha
ni cap efe ni cap o, ni efe de formació ni o d'ocupació. Com ja li
dic, del novembre del 1995 i amb una presentació espectacular
per part del Sr. Matas, en el moment en què apareix el decret.
Vostès no en poden fer cap valoració perquè ni el pla ha existit
ni existia cap regulació, el que sí que existien eren, efectivament,
subvencions per a formació, que vostès donaven sense to ni so o,
almanco, sense estar lligades a cap regulació. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Una vegada més, li dic, Sr.a Diputada, que, per favor, llegeixi
bé el Decret 174/96. Capítol I, article 2: "El conjunt d'aquests
programes i la seva planificació plurianual podran ser designats
mitjançant un acrònim per ajudar la seva divulgació i el
reconeixement social", un acrònim; evidentment, quan acabi el
99, el que pot ser és un altre nom; ara, si jo vol que li expliqui
què és acrònim, faci'm la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5623/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del Reglament del Conservatori de
Música, Dansa i Art Dramàtic.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de reglament del Conservatori de Música,
Dansa i Art Dramàtic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber quan té
previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
modificar el reglament del Conservatori per adaptar-lo a la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats. La Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports considera prioritària la modificació d'aquests
articles del reglament que fan referència al l'elecció de
càrrecs directius i del consell escolar. El que ha passat és
que la necessitat de cercar i habilitar un nou edifici perquè
el curs escolar 96-97 començàs en les millors condicions ha
postergat, jo esper que, de manera molt transitòria només,
els plantejaments que fan referència a la llei orgànica 9/95.
En el moment en què s'hagi procedit a l'elecció dels òrgans
de direcció del conservatori, la passa següent, serà,
lògicament, donar compliment al que marca aquesta llei
orgànica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Estic satisfet d'aqueta resposta del
conseller. No hem d'oblidar, i segurament aquesta cambra
no ho oblida, que el compliment per part de la Conselleria
llavors de Cultura, Educació i Esports de la llei orgànica
reguladora del dret a l'educació, és a dir, l'establiment del
consell escolar en aquest centre, es va retardar pràcticament
deu anys. Jo agraesc al conseller que ens anunciï de manera
immediata l'adaptació a aquesta llei, com han fet i faran tots
els centes de dependència d'administracions públiques de
l'Estat espanyol. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Moltes gràcies també, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5551/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a situació de l'expedient sancionador contra Formentera
Interplan, SA.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pre
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
situació de l'expedient sancionador contra Formentera Interplan
S.A. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hem tengut còpia de l'expedient
sancionador contra Formentera Interplan per una infracció greu
mitjançant el qual l'instructor va proposar una sanció de dos
milions de pessetes, la qual cosa es va notificar a l'interessat dia
7 de maig. En l'expedient que vàrem rebre fa unes setmanes no
hi havia cap actuació més, excepte un recurs de la promotora.
Voldríem saber en quina situació es troba aquest expedient
sancionador. Gràcies.

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampol, el expediente se
encuentra de la siguiente forma: Hay una sanción firme en
cuanto a la propuesta del conseller, lógicamente, con los recursos
abiertos todavía, de una multa de 501.000 pesetas, la multa
mínima por sanción grave; la razón de la rebaja de la multa es
doble, por un lado porque, como usted sabe del expediente que
tiene usted en su poder, había dos problemas con este hotel, uno
era una denuncia de Islamar, concretamente, que determinados
clientes que había mandado a este hotel se habían desviado a
otros alojamientos, y otra, que se habían encontrado 18
habitaciones de personal o destinadas inicialmente a personal,
dedicadas a la habilitación para turistas. Respecto a lo primero,
con fecha 14 de mayo del 96, Islamar manifestó mediante escrito
presentado a la Conselleria su voluntad de desistir de la denuncia
formulada en su día, y respecto a las 18 habitaciones, hubo con
posterioridad la denuncia, que fue del año pasado, una
tramitación por parte del establecimiento, que culminó el 23 de
mayo pasado con la autorización definitiva por parte de la
conselleria de cambio de uso de esas habitaciones. Por
consiguiente, a la vista de esas dos cosas, la propuesta definitiva,
como digo, es que se mantiene la sanción grave en tanto en
cuanto fundamentalmente las habitaciones estaban en uso sin
autorización de la conselleria y se pone la sanción en su grado
mínimo, 501.000 pesetas, como digo.

En cualquier caso, lógicamente, como digo, no es
definitiva esa sanción, en cuanto que queda abiertos los
recursos correspondientes. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Bé, em sorprèn que a l'expedient que jo
tenc des de fa dues setmanes la resolució del conseller no hi
figuri, haurà estat molt recent perquè, com li dic, les
darreres actuacions que tenia eren aquelles a què he fet
menció, i més el recurs posterior de l'empresa Formentera
Interplan. Li voldria recordar també que hi havia un tercer
motiu de sanció, que era, que també està tipificat com a
falta greu en la llei sancionadora, la utilització del distintiu
d'hotel de quatre estrelles, quan aquest hotel només en té
tres, això també està tipificat com a falta greu i, en tot cas,
també és una falta greu la utilització de 18 habitacions no
autoritzades. Sincerament, la Llei sancionadora és dura, així
ho vàrem manifestar quan es va tramitar, però em sorprèn
veure com dues sancions tan greus, encara que de la tercera,
l'empresa que la va denunciar, n'hagi desistit, però que
aquestes dues sancions greus tenguin una sanció mínima i
que en el llistat de sancions de l'any passat hi veim com
petites empreses, per exemple restaurants, tenen sancions de
500.000 pessetes per faltes molt més petites que no aquestes
de què parlam. Sincerament, i ara ja vostè podrà dir que la
meva opinió no és objectiva, pens que hi ha una
desproporció entre les sancions que es posen per part de la
Conselleria de Turisme, és una opinió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sí, Sr. Sampol. Respecto a la cuestión de la sanción en
su grado mínimo, yo creo que es bastante claro que eso es
así, las razones me parecen de suficiente peso, es decir, si
hay una denuncia por parte de una empresa, por cierto,
denuncia que, por parte de esa empresa, se dice una
determinada manera, por parte de la empresa contratada, se
dice otra y se echa la culpa a Islamar; en fin, eso, en
definitiva, daría más lugar a un perito civil que no a una
intervención de la Administración. En cualquier caso, eso se
retira y, por consiguiente, llegan a un acuerdo.
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Y el tema de las habitaciones, que es el realmente importante,
a mi juicio el realmente grave, de las 18 habitaciones, se
soluciona. 

Yo creo que la sanción, desde luego, debe mantenerse puesto
que en algún momento hubo una irregularidad, pero,
sinceramente, no creo que la misión de la Administración sea
fundamentalmente sancionar, y ya le digo por delante, usted me
habla de casos de restauración, no lo sé es posible en que haya
alguno en que la sanción haya podido ser desproporcionada, pero
mire, yo siempre estaré por una cosa, porque se regularicen y se
legalicen las cosas, no por poner grandes sanciones a nadie, yo
creo que no se trata de sancionar o de multar excesivamente a
nadie, a ningún administrado, de lo que se trata, eso sí, es de que
las reglas del juego sean las mismas para todos y que se consiga
una regularización. Y creame que en toda esta campaña de
cierres y todo eso que a veces la prensa quizá ha pensado o ha
podido desporporcionar de alguna forma las cosas que el
Gobierno, y yo en concreto, vamos a hacer una persecución
tremenda de la gente, a ponerle grandes sanciones, no es mi
intención, no es mi intención, y lo he dicho por activa y por
pasiva; mi intención es regular las cosas, no sancionar
gravemente.

Respecto a los casos en que usted me dice de restauración, en
dónde pueda haber un agravio comparativo, sinceramente, no lo
sé, en el momento en que lo detecte, creame que trataré de
corregirlo, porque, efectivamente, en cualquier caso, los agravios
comparativos no deben de existir. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.6) Pregunta RGE núm. 5624/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell escolar del Conservatori de Música, Dansa i
Art Dramàtic.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consell escolar del Conservatori de Música, Dansa i Art
Dramàtic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El que voldríem saber és si es va donar
compliment a l'article 61 del Reglament del Conservatori en
relació amb la necessitat de consultar-lo en allò que afecta a la
marxa educativa i funcional del centre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
imagin que fa referència vostè al canvi d'ubicació de la seu
del Conservatori. El consell escolar que es va constituir per
al curs 95-96 va formar una comissió de seguiment d'obres
i d'estat de l'edifici anterior, el de la Misericòrdia. Aquesta
comissió va ser informada puntualment de quin era l'estat de
l'edifici, va ser informada també que era impossible
continuar amb l'activitat escolar en aquest edifici per
qüestions de seguretat, òbvies per a tothom, i va ser
informat també, juntament amb els representants sindicals
dels treballadors, de les distintes opcions que manejàvem
quant a la nova ubicació.

La comissió aquesta en qüestió va aprovar precisament
aquest canvi d'ubicació. Com vostè sap, està a l'antic edifici
de l'ONCE, a la plaça dels patins. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5625/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agrupacions artístiques.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agrupacions artístiques. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. El Reglament del Conservatori professional
preveu en el seu article 92 el funcionament d'activitats
complementàries al que és la formació musical. Per tant,
voldríem saber quines agrupacions artístiques s'han creat a
l'empara de l'article 92 del Reglament.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A
l'empara d'aquest article 92 del Reglament, es fan
moltíssimes col•laboracions per part de la conselleria amb
els alumnes i professors del Conservatori i, de manera molt
específica, com a agrupació artística, tenim la Jove
Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que es nodreix
bàsicament d'alumnes del Conservatori. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat?

I.8) Pregunta RGE núm. 5626/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elecció dels càrrecs unipersonals del Conservatori
Professional de Música, Dansa i Art Dramàtic.

Passam a la darrera pregunta, que també formula el diputat
Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elecció dels càrrecs unipersonals del Conservatori Professional
de Música, Dansa i Art Dramàtic. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President. La pregunta està redactada amb els seus
propis termes, perquè així consti en el Diari de Sessions. Gràcies.

"Quan es va produir l'elecció dels càrrecs unipersonals del
Conservatori professional de Música, Dansa i Art Dramàtic,
d'acord amb el que preveuen els articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 18
del seu reglament?"

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. El consell escolar, com he dit abans en
una altra resposta, d'aquestes monogràfiques sobre el
Conservatori i sobre el seu reglament, va ser constituït, com li he
dit abans, per al curs 95-96; estava prevista que la renovació dels
òrgans unipersonals fos dins el primer trimestre del curs escolar
96-97. En qualsevol cas, i a causa que durant aquest estiu passat
hi ha hagut una anomalia important o una circumstància
excepcional, com ha estat el canvi de seu, que ens ha tengut
centrats en aquesta qüestió, hem considerat oportú que el canvi
en els òrgans de direcció, en els òrgans unipersonals, es
produeixi dins el darrer trimestre del curs actual, del 96-97,
perquè es pugi afrontar durant l'estiu següent ja la preparació del
curs 97-98. Ha estat una circumstància excepcional, insistesc que
motivada per un fet extraordinari, com ara el del canvi de seu,
que s'ha hagut de fer amb una certa urgència, no vull dir amb una
certa precipitació, però sí ha fet que tots els òrgans directius i
unipersonals del Conservatori estiguessin centrats en aquesta
tasca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No ens pareix una excusa
suficient el fet que hi hagi hagut una circumstància
excepcional perquè aquest centre es doti dels òrgans
unipersonals elegits d'acord amb el que preveu la legislació
vigent, des de la llei orgànica fins al propi reglament.
Nosaltres hi hem detectat, per part de l'associació de pares,
un cert malestar perquè se'n continuï mantenint el director,
el cap d'estudis, etc. amb caràcter provisional, i creim que
ja seria ben hora, després de pràcticament tretze anys
d'aprovació de la llei orgànica que regula el dret a l'educació
que aquest centre funcioni normalment en la seva vida
acadèmica i de regulació, al marge, evidentment, de les
possibles mancances que tengui un edifici, cosa que no és
imputable a ningú.

De totes maneres, i per acabar, hem fet una bateria de
preguntes monogràfiques sobre el conservatori perquè el
nou conseller d'Educació vegi que, ara que té un centre, se
li poden fer moltes preguntes, imagini's quan en tengui 350.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Ja li he explicat en la
primera d'aquestes preguntes que és la voluntat nostra donar
compliment al que marca la llei orgànica i el reglament.
Insistesc que ha estat una qüestió atípica i extraordinària, la
que ha motivat que això fos retardat, amb el temps
demostrarem que no és així. I quant a la referència final,
estam convençuts que sabrem donar compliment a quantes
preguntes vostè vulgui formular en el futur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 5515/96, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 4573/96, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Govern per
regular l'activitat turística en règim d'ús compartit
coneguda com a "time sharing".

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a mocions. La primera és la 5515, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del
Govern per regular l'activitat turística en règim d'ús
compartit, coneguda per time sharing, derivada del debat de
la interpel•lació RGE número 4573. Per fer la defensa
d'aquesta moció, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Pere
Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquesta
és la moció derivada de la interpel•lació de fa quinze dies sobre
els criteris del Govern balear respecte de l'activitat de
multipropietat coneguda popularment per time sharing.

De la interpel•lació i de les respostes del conseller, ja es pot
intuir per on aniria la moció subsegüent. La veritat és que el
marge de maniobra no és massa elevat perquè existeix una
limitació competencial de les comunitats autònomes. De totes
maneres, voldria dir que no sabem exactament fins on podem
arribar en atribució de les nostres competències, i des d'aquí
voldria aprofitar, encara que pot ser que no vengui al cas, per
recordar que en el passat període de sessions, aprovàrem en
aquest parlament per unanimitat la creació d'una comissió
d'estudi de l'abast competencial de la nostra comunitat autònoma.
Aquesta comissió es va reunir una vegada, va passar tot l'estiu i
en aquest període de sessions no s'ha tornat a reunir. Hi havia un
informe encarregat als serveis jurídics de la casa i havíem
presentat un pla...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

EL SR. SAMPOL I MAS:

...havíem sol•licitat un pla de compareixences d'experts en la
matèria i, per desgràcia, aquesta comissió està totalment
paralitzada. Avui ens trobam amb un tema on seria molt útil
conèixer exactament fins on podem arribar en legislació i en
normativa emanada de l'Administració de la Comunitat
Autònoma i del Govern de les Illes Balears, o d'aquet parlament,
i segurament ens trobam amb un problema de no saber
exactament de quines competències podem fer ús per regular
aquesta activitat de multipropietat. D'aquí que el primer punt de
la moció proposi instar el Govern de l'Estat a regular, a l'àmbit
de les competències del Govern central, l'activitat de
multipropietat o temps compartit. Hi aniríem més enfora, i vull
aprofitar per fer una crida a tots els grups parlamentaris que
utilitzin de la seva influència, si és que aquestes illes poden
influir res, que un ja ho dubta, però que utilitzin la seva
influència per mentalitzar progressivament per una part el
Govern de l'Estat i, per altra, els grups parlamentaris a la
necessitat de regular en tot l'Estat aquesta activitat.

La segona qüestió que plantejam en aquesta moció algú
la pot considerar una obvietat. No és la primera vegada que
es fa ni suposam que serà la darrera, que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de la Comunitat Autònoma a
aplicar la normativa vigent, en aquest cas a les empreses de
temps compartit, d'acord amb l'ordre que va aprovar el propi
Govern dia 15 de gener de l'any 1990. És una qüestió que
pot resultar una obvietat, instar un govern a complir les
normes que ell mateix ha dictat, ja pot parèixer que arribam
a l'absurd, per desgràcia, però no és un absurd, és una norma
molt habitual en aquesta terra; de fet, l'ordre de 15 de gener
de l'any 1990, de la qual recordarem que qualificava les
empreses de multipropietat o de temps compartit com a
empreses que realitzen una activitat turística, per cert, eren
empreses turístiques, i que, com a tals, estaven subjectes a
tota la normativa emanada en temes turístics, ha estat un
paper banyat. Per començar, obligava, aquesta ordre, a una
qüestió molt important, que totes les empreses de
multipropietat s'havien d'inscriure en el registre d'empreses
d'activitats turístiques; fruit d'això, és a dir, de tenir les
empreses inscrites, venia una següent passa, i és que
entraven en el que era l'àmbit de la capacitat inspectora dels
serveis d'ordenació turística, fins i tot aquelles que
haguessin tengut llicència d'abans del 88, devia ser, estaven
subjecte al pla de modernització i, per tant, tenien una
inspecció obligatòria. Res d'això s'ha fet. Avui, i per les
respostes que va donar el conseller l'altre dia, no tenim ni
una empresa inscrita en el registre i, per tant, no hi ha hagut
una sistematització en la inspecció, no s'han aixecat actes i,
per tant, podem dir que l'activitat de multipropietat ha estat
una activitat en diríem alegal, com aquestes ràdios i
televisions locals, que no són il•legals, però són alegals,
perquè no hi ha una normativa que els reguli. Aquí tenim
una activitat, de cada dia més important, que ja mou 7.000
milions de pessetes, amb unes empreses que no estan
registrades en el registre obligatori per a totes les empreses
turístiques, que no han rebut inspeccions i, aleshores, hi
tenim una activitat que creix dia a dia i que ha generat una
subactivitat que crea molt de malestar dins el sector, com
podria ser tot el tema de la comercialització mitjançant
"tiqueters", etc., amb uns sistemes de promoció molt
agressius i que vulneren els drets dels turistes, que ha
desencadenat tota la mala premsa que avui ja comença a
tenir aquesta activitat dins les Illes Balears.

I la tercera qüestió que proposam és instar el Govern que
en l'àmbit de les competències i en un termini de sis
mesos..., el conseller en la seva intervenció es va
comprometre que la normativa entràs en vigor la propera
temporada turística, per tant, creim que sis mesos és un
temps prudent i generós  que donam al Govern per regular
aquesta activitat. Per tant, que, en el termini de sis mesos i
en l'àmbit de les competències que tenim la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, regulin aquesta activitat.

El tema, jo ja sé que està inventat. Canàries, per
exemple, (...) i mitjançant la seva Llei d'ordenació del
turisme, em pens que és l'article 46, aquí la tenc, està
dedicat a la regulació dels allotjaments en règim d'ús a
temps compartit, dicta una norma que ha de ser
posteriorment desplegada mitjançant decrets o ordres del
Govern; en definitiva, i en l'àmbit competencial de la
Comunitat Autònoma de Canàries, entra a regular aquest
sector.
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Entre les qüestions que nosaltres proposam hi ha el dret a
resoldre el contracte, s'hi ha d'introduir un període de reflexió no
inferior a quinze dies naturals, és a dir, que la persona que ha
estat induïda a signar un contracte d'adquisició d'un apartament
o d'un immoble en règim de temps compartit, quan s'adona que
o ha estat enganada o que aquella compra no respon a les seves
expectatives o fins i tot que la va signar, en diríem, no estan en
ús de les seves facultats mentals perquè, i per desgràcia s'ha de
dir així, els sistemes agressius de comercialització a vegades són
massa persuasius i utilitzen begudes per ser més convincents,
pels motius que siguin, tengui la possibilitat que en un termini
d'uns dies se'n pugui desdir, la persona que ha signat aquest
contracte, aleshores, que aquest contracte no sigui ferm, perquè
ha passat sovint, hi ha centenars de reclamacions que s'han
presentat a alguna de les conselleries o en el consolat, que hi ha
un contracte signat ferm que no es pot tornar enrera. Per tant, es
produeix una situació d'indefensió que hauríem de corregir en
permetre que en aquesta extracció de temps d'uns dies es pugui
rescindir el contracte, és conegut com a període de reflexió.

Una segona qüestió és la prohibició taxativa dels sistemes
agressius de publicitat, de captació de clients i de venda en el
carrer. Estam arribant a situacions vertaderament insuportables
per a una societat que vol tenir un turisme de més qualitat cada
dia. Alguns empresaris turístics ens han contat que els "tiqueters"
entren fins i tot en els halls i en els menjadors dels hotels, que
aturen els turistes pel carrer, els paguen un taxi i, si no consumen
la compra, els deixen tirats a quaranta quilòmetres de distància,
és a dir, hi ha un vertader abús en les pràctiques de
comercialització que s'haurien de prohibir taxativament. I aquí
hi hauria d'haver una col•laboració del Govern amb els
ajuntaments respectius i, si és necessari, també s'hauria
d'assessorar els ajuntaments a apurar tota la seva capacitat
normativa per prohibir també aquestes pràctiques.

Altres mesures que han pres a Canàries són exigir unes
garanties per al manteniment dels immobles, per tal que la
compra que s'ha produït no es deteriori progressivament;
l'exigència que les empreses han de tenir un representant legal
resident a les Illes Balears que ha d'assumir la responsabilitat que
correspon a l'empresa; l'establiment d'un distintiu específic per
a les empreses que realitzen aquesta activitat i, finalment, la
constitució d'una fiança per fer-se responsable de les possibles
sancions o indemnitzacions que es produeixin en aquesta
activitat.

En definitiva, instam el Govern de les Illes Balears a
aprovar una normativa encara més ampla que la que
proposam en aquesta moció. Nosaltres no hem inventat res,
únicament aquí intentam traslladar el que ja ha aprovat una
altra comunitat autònoma, que és la de les Illes Canàries.
Crec que, utilitzant els tècnics i els serveis jurídics que té el
Govern balear, hauríem d'apurar totes les competències que
tenim no per prohibir aquesta activitat, però procurar allò
que procuram per a tota la nostra oferta turística, és a dir,
que l'oferta de la multipropietat o de l'ús compartit també
sigui una oferta de qualitat. Per desgràcia, i acab, Sr.
President, avui l'oferta de multipropietat a les Illes Balears
es converteix en una oferta de segona residència baratera.
Allò que hem criticat, que el nostre turisme s'ha convertit
progressivament en un turisme de poc poder adquisitiu, avui
el turisme de multipropietat que avança a les Illes Balears
és un turisme de segona residència barater i, aleshores,
disminueix la qualitat de la nostra oferta turística. No som
partidaris de prohibir aquesta activitat, que està regulada en
molts de països, però sí que som partidaris de regular-la,
d'aplicar-hi la normativa que hem desplegat en matèria
turística i, en definitiva, que en l'àmbit de la multipropietat
l'oferta turística a les Illes Balears també sigui una oferta
turística de qualitat. Aquest és el sentit d'aquesta moció,
esperam que la cambra la prengui en consideració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part dels altres grups
parlamentaris, en primer lloc intervé el portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina i el Grup Mixt donaran suport a la totalitat dels
punts d'aquesta moció, ja vàrem manifestar que aquesta
seria l'orientació quan es va presentar la interpel•lació,
perquè consideram que la primera comunitat turística de
l'Estat i també d'Europa hauria de poder legislar, hauria de
legislar i hauria de prendre mesures en temes com aquest.
No podem esperar, com es va dir per part del Govern, que
sigui l'Estat qui hi legisli i ens digui com hem d'aplicar la
norma en aquest cas, perquè entenem que això suposaria un
poc la complicitat del Govern en un nou retall competencial
per part de Madrid.

Per tots aquests motius, i com ja he dit abans, votarem
afirmativament tots els punts, perquè aquests contemplen
una regulació de la multipropietat amb unes garanties que
repercutirien en una major seguretat, sobretot jurídica, per
a tots els sectors implicats en aquesta activitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la seva
portaveu, Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
També Esquerra Unida dóna el seu suport a aquesta moció
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i que és el
resultat del debat que es va celebrar el propassat 29 d'octubre.
Pensam que va ser un debat molt interessant, on hi va haver per
part del conseller de Turisme una actitud bastant constructiva, en
el sentit de l'anàlisi o el diagnòstic sobre què significa aquest
tipus de turisme a les Illes i, per tant, pensam que hi haurà
aspectes d'aquesta moció per als quals no hi haurà cap problema
perquè es puguin acceptar.

Respecte del primer apartat de la moció, acceptam aquesta
demanda que ens ha fet el Sr. Sampol i, per part del nostre grup
parlamentari, ens dirigirem al Grup del Congrés de Diputats
Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida, perquè insti igualment
el grup majoritari a regular en l'àmbit de les seves competències
l'activitat de la multipropietat. De fet, ja en el debat de 29
d'octubre nosaltres dèiem que sabem que a nivell estatal hi ha un
esborrany de projecte de llei plantejat pel Grup Popular, en tenim
poques notícies, però sabem que va més dirigit al tema de
regulació immobiliària que al tema turístic.

Respecte dels altres apartats de la moció, igualment donam
suport a cada un d'ells. El segon, pensam que, evidentment,
només és aplicar la llei; el fet que no s'aplicàs, ja s'ha definit com
un error greu, no haver-hi aquest registre o no haver-les obligat
a la inscripció en el registre. Però allò que creim més interessant
són els criteris que es plantegen en l'apartat tercer. Respecte de
l'a) i el b), pensam que molt semblants als criteris que regulen la
Llei de 8 d'abril de Canàries i que, de qualque manera també, en
el debat de 29 d'octuber s'hi havia dit que era lògic que existís
aquest dret a resoldre el contracte introduint-hi el període de
quinze dies de reflexió. I l'apartat b), de la prohibició dels
sistemes agressius de publicitat, pensam que és una demanda que
fan molts empresaris, molts hotelers i molts representants del
sector de comerç, i que, de qualque manera, a través d'aquesta
reglamentació podria prohibir-se i podria tenir una actitud molt
més agressiva. Respecte dels altres apartats de la moció,
igualment els donam suport, i pensam que l'apartat d), igualment
coincident amb la mínima regulació que hi ha a les Illes
Canàries, de qualque manera seria la forma de tenir un
representant a les Illes, un representant a la Comunitat
Autònoma, que pogués assumir la responsabilitat que
correspongui a l'empresa d'aquest tipus de turisme.

Per tant, només vull reiterar-hi el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Cerc que
no fa falta recordar quins ha estat els problemes del time sharing
o la multipropietat a la nostra comunitat, perquè ara fa dues
setmanes ja vàrem tenir oportunitat de fer-ho en la interpel•lació
que va donar lloc a aquesta moció i ho ha fet avui el Sr. Sampol.

Així i tot, hem de recordar que des del Grup Parlamentari
Socialista hem de lamentar que continuam lamentant la
lentitud demostrada pel Govern a l'hora de resoldre aquest
i altres problemes que sorgeixen a la nostra comunitat. Ens
fa la sensació, i no és la primera vegada que ho deim, que el
Govern sempre arriba tard a solucionar els problemes i no
actua fins que no es produeix algun esdeveniment més o
menys greu i que hagi estat objecte de crítiques per part de
l'oposició o per part dels mitjans de comunicació. Per tant,
consideram que el Govern de la Comunitat Autònoma
hauria d'haver actuat amb molta més prestesa per tal que la
pràctica del time sharing no hagués arribat allà on ha arribat
a les nostres illes, i amb això no volem dir, i volem que
quedi ben clar, que el Grup Parlamentari Socialista estarà en
contra de la modalitat del turisme del time sharing, en cap
dels seus vessants, fixa, flotant o mixta; creim que són
pràctiques, que ens agradin més o menys, han vingut a
cobrir una demanda que hi ha dins el mercat i, per tant, fins
aquí no hi tenim res a dir, però sobre el que sí tenim qualque
cosa a dir, perquè no hi podem estar d'acord de cap de les
maneres, és que aquesta pràctica serveixi per especular, per
enganyar o simplement per fugir de les lleis i normes
vigents en matèria turística a la nostra comunitat, tenint clar,
com ho tenim, que es tracta d'una activitat turística més.

Per tant, esperam que el Govern prengui consciència de
la gravetat de la situació i, mitjançant aquesta moció que
presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM avui aquí
i totes les altres normes que puguin prendre en el futur,
acabin amb aquest problema i donin seguretat i garantia
jurídica als usuaris d'aquesta modalitat turística a les nostres
illes, perquè no hem d'oblidar que vivim del turisme i, per
tant de la nostra imatge, i aquestes pràctiques poc clares que
ratllen en la il•legalitat ens fan molt de mal, turísticament
parlant.

Quant a la proposta d'acord de la moció, el Grup
Socialista donarem suport als tres punts, encara que, al
primer punt, tenc entès que, com a conseqüència de la
directiva europea en aquesta matèria, els estats membres
tenen l'obligació de legislar en aquest sentit abans del mes
de juny del 97; per tant, el Govern de l'Estat també ho haurà
de fer, però com que insistir mai no sobra, hi donarem
suport.
 

Quant al punt número dos, ja és trist, també ho ha dit,
encara que amb unes altres paraules, el Sr. Sampol, que hi
hagi hagut d'haver tantes i tantes denúncies de fraus i
enganys a la nostra comunitat abans que el Govern hagi
recordat que hi havia una ordre que regulava en part aquesta
activitat, i no l'aplicava; per tant, també ens sumam a la
reclamació que s'apliqui aquesta normativa. Quant al tercer
i últim punt i els sis criteris que l'acompanyen, estam
totalment d'acord amb tots, perquè van en la línia de la
directiva europea i sobretot perquè van encaminats a donar
garanties als consumidors, i pretén acabar amb l'anarquia
que hi ha actualment a la nostra comunitat en aquesta
matèria.
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Per tant, com he dit, donarem suport a aqueixa moció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ens
trobam davant una moció que ha presentat el Grup Parlamentari
PSM, moció que ve derivada del debat que vàrem tenir sobre
aquest mateix tema fa dues setmanes, quant a la problemàtica del
que es denomina time sharing, multipropietat, temps compartit o
com en vulguem dir, però que sabem que és una realitat a les
nostres illes. Vull dir que crec que en el debat va quedar
expressada clarament la voluntat de tots els grups polítics, tant
la del grup que havia tengut la iniciativa de la interpel•lació al
Govern com la dels altres grups, com fins i tot la del representant
del Govern, la voluntat de cada un de nosaltres de regular
d'alguna manera aquest tema perquè sí que és ben cert que si no
tots, sí dins el nucli aquest de multipropietat hi ha una
problemàtica, una problemàtica que pot desembocar fins i tot en
abusos o enganys, això no vol dir que estigui generalitzat entre
tots els que la practiquen, però es pot dar en algun cas. 

Vagi endavant, per part del nostre grup, perquè creim que és
una proposta seriosa, rigorosa i encaminada fins i tot a millorar
la qualitat de la nostra oferta turística, el suport a aquesta moció
fent-hi, no obstant això, alguna excepció. per exemple en el
primer punt, vull dir que hi votarem a favor, queda ben clar que
el Govern de l'estat reguli en l'àmbit de les seves competències,
vull deixar ben clar que aquí fins i tot s'ha dit per part d'algun
portaveu que no sigui que ens envaeixi competències, deixam
ben clar que seran les competències del Govern central i també
vull dir que si el govern central no ho havia fet fins ara, no
atribueixin tota la culpa al PP, senyors portaveus, n'hi ha hagut
d'altres que han governat fins fa poc en el Govern central i no ho
havien regulat, i haguessin tengut ocasió de fer-ho. Quant al
número dos, jo crec que ens hauríem de centrar i tenir ben clar
què diu l'ordre de 15 de gener del 90, perquè pareix que fins i tot
han volgut dar la interpretació que hi havia una ordre que
regulava el time sharing i que el Govern no hi ha fet res. No.
L'ordre del 15 de gener de 1990, que fins i tot va fer (...) pel
conseller de Turisme d'aquell temps, regulava únicament i
exclusivament els paràmetres que havien de tenir les empreses
de time sharing que es dedicassin a explotació turística, l'únic que
deia era que es crearia un registre general, el qual de fet hi és, el
que passa és que és un registre general on estan inclosos tots
aquestos establiments i, en el moment en què hi hagi una
normativa adient a la nostra comunitat autònoma, segurament
podrà ser un registre especial per a aquest tipus d'activitat.

De funció inspectora, n'hi ha hagut, no diguem que no n'hi
hagi hagut, i les paraules les tenim..., jo ara no duc aquí cap
retall ni una memòria de les sancions, de les inspeccions que
s'han fet al llarg d'aquestos anys en aquestos establiments,
però crec que fa molt pocs dies, jo record que ahir o abans
d'ahir fins i tot el Consell de Govern, no és que hagi
sancionat amb quantitats econòmiques, sinó que fins i tot ha
arribat a tancar establiments destinats a aquesta activitat,
cosa que vol dir que si arribat aquest moment de prendre
una decisió de tancar un bloc d'apartaments que es dediquen
a fer aquesta activitat, és que fa molt de temps, com és
natural, que hi ha hagut una funció inspectora, una funció de
seguiment.

Quant al punt número tres, que té molts, en podríem dir,
requisits, que nosaltres pensam que podria tenir aquesta llei,
vull dir que celebram que fins i tot ens faci (...) que són
aquestos com a mínim, o sigui, volem deixar d'alguna
manera obert al Govern que en el moment en què redacti
aquesta llei, hi pugui posar aquestos, però que fins i tot
pugui fer constar en la llei altres requisits que nosaltres
creguem o que el Govern, millor dit, cregui que siguin
necessaris posar perquè la llei sigui una regulació el més
completa possible.

Però li voldria fer, d'alguna manera, una transacció, Sr.
Sampol, i no és amb ànim d'esmenar-li aquesta moció,
perquè ja he dit que anàs per endavant que hi volíem donar
el nostre suport, però en el punt tres, apartat a), on vostès
fan constar quinze dies, nosaltres els faríem una proposta,
que en comptes de quinze, en fossin deu, únicament i
exclusivament perquè la normativa europea parla de deu,
pensam que la normativa estatal, quan es faci, també en
relació amb l'europea, parlarà de deu, les normatives de
moltes comunitat autònomes supòs que parlaran de deu, i
només és per unificar criteris, no sigui que la nostra
comunitat tengués una normativa que donàs uns terminis per
resoldre un contracte..., jo crec que l'efecte és el mateix a
deu que a quinze, és a dir, que qui tengui les idees clares als
quinze dies, també les tendrà als deu.

Res més, només li proposam aquesta transacció, esperam
que ens l'accepti i li anunciam que votarem a favor d'aquesta
moció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Senyor portaveu del Grup
Nacionalista-PSM, per acceptar o no la transacció
proposada, si ho creu convenient, és clar, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Començaria pel que noblesa obliga,
que és agrair el suport a tots els grups parlamentaris i,
naturalment, per acceptar la transacció que proposa el Partit
Popular, és a dir, que aquest termini per poder resoldre els
contractes sigui de deu dies en comptes de quinze. Nosaltres
suposam, no en fem una qüestió important, que la normativa
europea serà una normativa de mínims, és a dir, que hi podrem
anar per damunt, és a dir, que podrem introduir més criteris en la
normativa que despleguem nosaltres, és a dir, mai no hem
d'entendre aquestes limitacions com uns màxims, segurament és
que a partir d'un mínim de deu dies s'ha de poder resoldre, però
vaja, no ho vull qüestionar en aquest moment perquè tampoc no
és un tema que hagi estudiat i no en vull fer una qüestió.

En tot cas,  acceptam l'esmena, i aprofit per dir que crec que
aquest serà un tema de portada en els diaris, en les bones notícies
de les Illes Balears, perquè aquest fet és d'una importància
extraordinària per a una economia bàsicament turística, és a dir,
que aquesta terra, que aquest país, aprovi una normativa...
Haurem de veure llavors si el Govern la compleix. De les
paraules que va dir el conseller l'altre dia i avui de les del Partit
Popular creim que hi ha un compromís i que per a la pròxima
temporada turística aquesta normativa estarà en vigor. Per tant,
crec que això és una bona notícia i és especialment una bona
notícia per a les Illes Balears i crec que el sector turístic avui està
d'enhorabona perquè el Parlament ha aprovat un compromís tan
important.

Només voldria dir que el que és bo tal vegada es fa esperar,
perquè fa nou anys que aquest parlament va instar per primera
vegada el Govern de les Illes Balears a regular l'activitat de les
Illes Balears, i no va ser fins l'any 1990 que es va promulgar
l'ordre de 15 de gener de 1990, i sobre això sí que discrep del
portaveu del Partit Popular, fins l'any 1996 no s'havia fet
absolutament res per complir amb aquesta ordre del conseller de
Turisme d'aleshores, el de 1990. Afortunadament, pareix que s'hi
comença a actuar, s'ha començat d'una manera tímida,. esperem
que vagi en augment i, en tot cas, aquesta proposta, que s'haurà
de consumar en un desplegament normatiu del Govern de les
Illes Balears, ho repetesc, és una bona notícia per al sector
turístic i per a les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Per tant, al tercer punt, apartat a), s'hi canvi quinze per deu
dies naturals. Amb aquesta modificació, senyores i senyors
diputats, aquesta presidència pot considerar aprovada per
assentiment aquesta moció presentada? Queda aprovada per
assentiment de tota la cambra.

II.2) Moció RGE núm. 5534/96, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 4532/96, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política del Govern respecte a mesures per tal de
conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic provoca a les
nostres illes.

Passam a la següent moció, que formula el Grup Parlamentari
Mixt, relativa a política del Govern respecte de mesures per tal
de conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic provoca
en les nostres illes, derivada del debat de la Interpel•lació RGE
núm. 4532. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta moció que avui debatem és una moció
senzilla i concreta, simplement pretén aconseguir els
objectius que ja varen ser consensuats a nivell internacional
per tal d'arribar a reduir les emissions de CO2, de diòxid de
carboni, a l'atmosfera. Òbviament, aquest pla regional que
es proposa en aquesta moció hauria pogut incloure molts
aspectes molt més concrets i detallar més mesures,
evidentment, però he volgut centrar-me en dos eixos que
crec que són els més importants, els més importants no
perquè ho digui jo, sinó perquè així ho diuen els organismes
internacionals, que són la política energètica i la política de
transports.  Entre altres coses, no ho he fet mes complet
perquè crec que si el grup parlamentari accepta, com així
esper que ho faci..., si els grups parlamentaris, tots, accepten
aquests objectius, ja el Govern després implementarà les
mesures que cregui necessàries per dur-los endavant.

I per justificar que m'hagi centrat especialment que
aquest pla regional desprotecció del clima ha d'incidir en la
qüestió energètica i de transport, llegiré el que va ser la
primera conclusió de la declaració de la Conferència
mundial Energia per a un món sostenible l'any 92, diu
literalment: "La producció, transformació i consum
d'energia són les causes principals de la degradació
mediambiental del planeta. Accidents com el de Txernobil,
la intensificació de l'efecte hivernacle, les pluges àcides i la
desertització són alguns dels efectes de l'actual model
energètic. El problema del canvi climàtic, en concret, fa
necessari reduir les emissions globals de diòxid de carboni
en un 75% per a l'any 2030, la qual cosa obligarà a una
reducció dràstica en el consum de combustibles fòssils.
Com a mesura immediata, és necessari que els països
desenvolupats congelin el consum d'aquestos combustibles",
com dic, és una declaració de la Conferència mundial
Energia per a un món sostenible, el 92.

Per tant, Els Verds proposam, com dic, un pla regional
de protecció del clima, però que ha de tenir una premissa
bàsica, i és que aquest pla i els objectius que s'hi marquin i
les mesures que es determinin han d'estar connectats amb el
pla energètic que algun dia esper que surti d'aquesta cambra
i amb la política de transports, lògicament, si no, no tendrà
sentit; amb el pla energètic, perquè, com acab de llegir, és
el principal factor causant d'aquestes emissions contaminats
i amb el sector del transport perquè és un dels sectors que
més consumeixen combustibles fòssils, concretament a les
nostres illes. Si no fem aquesta connexió entre pla energètic
i política de transport, no tendrà cap sentit i no tendrà cap
efectivitat, i això no ho dic jo, sinó que la cimera de Rio de
l'any 92 va decidir, concretament quan s'hi parlava de la
protecció de l'atmosfera, que, literalment, "s'han de
coordinar els plans energètics regionals de manera que es
potenciï la producció i la distribució eficients de formes
d'energies ecològicament racionals", i pel que fa al transport
la cimera de Rio va dir: "El transport és un factor vital per
al desenvolupament econòmic i social, la necessitat del qual
augmentarà sens dubte amb el temps, encara que convé
recordar, també, que es tracta d'una activitat que contamina
el medi ambient". Aquesta cimera de Rio recomanava als
governs que haurien de dotar-se de mitjans de transport
col•lectiu urbà, que siguin eficaços, rendibles, segurs i
menys contaminants, així com xarxes viàries que respectin
el medi ambient. Per açò, aquesta moció té dos punts.
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En primer lloc, dèiem que el Govern elaborarà un estudi
sobre la contribució balear al canvi climàtic i sobre els seus
efectes previsibles a les nostres illes, d'acord amb els actuals
coneixements científics. És evident que el primer que hem de fer
és conèixer de quina manera estam contribuint en aquest efecte
hivernacle i a aquest canvi climàtic, i quins poden ser els seus
efectes a curt i mig termini. De totes maneres, ja tenim algunes
pistes del que pot passar si no feim res. Per exemple, la
Conferència Mundial sobre el clima, organitzada per Nacions
Unides, va arribar a algunes conclusions. Aquestes són algunes
d'elles, diu, "l'augment de les temperatures i l'elevació del nivell
dels mars posaria en perill les illes i les zones costaneres baixes,
els recursos d'aigua, l'agricultura i el comerç de productes
agrícoles, especialment a les zones àrides i semiàrides, els boscos
i les pescaries són especialment sensibles a l'evolució del clima.
Hi ha el perill que l'evolució del clima agreugi les serioses
dificultats que resulten del desequilibri actual entre recursos,
població i consum".

Lògicament i paral•lelament a aquests estudis i prediccions,
és important que es facin, s'ha de posar mesures, mesures
concretes per tal de reduir la nostra contribució a aquest
problema. Ho hem de fer de manera eficaç, marcant-nos
objectius concrets com els que assenyalen els científics i els
polítics del Panell intergovernamental per al canvi climàtic. És
a dir, i aquest és el punt segon, estabilitzar les emissions de CO2
l'any 2000, és a dir, que no creixi, mantenir-nos els propers
quatre anys i, progressivament, anar reduint fins arribar a un 20%
menys respecte al que estàvem enviant a l'atmosfera a l'any 90.
Per tant, com dic, una primera fase d'estabilització i una segona
fase de reducció fins arribar a aquest 20%. La conclusió a la qual
arribam és que si volem protegir el nostre futur econòmic,
concretament la nostra principal font de riquesa, el turisme, i si
volem protegir la nostra qualitat de vida, hem de fer alguna cosa,
no ens valen els tipus d'excuses que a vegades diuen alguns
dirigents polítics quan parlen d'aquest tema, dient que açò és una
cosa que ha de fer el Govern central o Nacions Unides, que si ho
fa un govern, una comunitat petita com és la nostra, i els altres
no ho fan, açò no servirà de res, etc. Jo crec que nosaltres tenim
una responsabilitat, una responsabilitat limitada, concreta, la
nostra, dins les nostres competències, nosaltres sols no resoldrem
el canvi climàtic del planeta, és evident, però sí que podem fer
algunes coses concretes. Per tant, tenim una responsabilitat i
l'hem d'assumir. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Vam coincidir amb el Grup Mixt, a la
interpel•lació, a l'hora de valorar els elements de risc que es
produeixen actualment en el planeta respecte al canvi del
clima, i també a l'hora de valorar la necessitat d'acturar
localment, encara que sigui una situació universal o global.
Per tant, lògicament també ens hem de mostrar a favor d'una
moció que és resultat d'aquella interpel•lació. És una moció
molt general, molt global, tal vegada poc detallada. Aquesta
globalitat i generalitat de la moció fa que també li donem
suport perquè estam d'acord amb el seu contingut. Estam
d'acord amb el fet que les causes que produeixen,
principalment, el canvi climàtic són energia i transport,
forma de generació d'energia i formes de transports.
Lògicament, qualsevol actuació en aquesta matèria ha
d'incidir directament en aquestes dues causes del canvi
climàtic.

Quant a l'elaboració del Pla regional de protecció del
clima, en el primer punt hi hauria altres mesures,
lògicament, el grup proposant d'aquesta moció en proposa
dues molt concretes, en el primer punt, elaboració d'un
estudi sobre la contribució de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per aturar el canvi climàtic, és correcte
plantejar un estudi. En tot cas, tal vegada, seria una qüestió
plantejar aquest estudi prèviament a l'elaboració del pla,
llavors, hauria de ser resultat d'aquest estudi, i no inclòs dins
el pla. En segon lloc, quant a posar fites a les mesures, al
que s'ha d'aconseguir amb les mesures, són fites universal,
també, a nivell local, s'han d'implamentar. Nosaltres
donarem, per tant, suport a aquesta moció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Ja vàrem tenir ocasió, durant el debat de la interpel•lació, de
pronunciar-nos sobre, el parer del nostre grup, les repercussions
del canvi climàtic. Per això, no sorprendrà, com per la trajectòria
del nostre grup, el suport per fer els estudis escaients per
conèixer els seus efectes a les Illes Balears i, sobretot, que
s'adoptin mesures, mesures reals per tal de prevenir-lo, treballant
amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2. Ara bé, si a la
interpel•lació trobarem que no s'incidia prou en atacar les causes
del canvi climàtic, centrant-se en prevenir els seus efectes,
pensam que la moció fa tot el contrari, tan sols proposa estudiar
els efectes, mentre que les mesures que propugna es dirigeixen
només contra les causes, en concret contra les emissions de CO2.
Unes emissions, que segons estimacions referides a l'any 90,
foren les responsables del 60% de l'efecte hivernacle artificial,
un percentatge més amb tendència a incrementar-se. Suposam
que es confia que els estudis d'aquest pla regional que es proposa
alertin sobre les conseqüències nocives que caldrà prevenir, com
és ara la desaparició de platges, la sequera o la salinització dels
aqüífers. Per cert, seria, com a mínim, paradoxal que el Govern
balear adoptàs mesures per evitar la salinització amb motiu del
canvi climàtic, quan la política hidràulica duita a terme per
Emaya i la Junta d'Aigües, com abans (...), és la gran culpable
que la majoria dels nostres aqüífers siguin d'aigües salabroses.

Respecte a la tropicalització de les pluges, amb el problema
derivat de les inundacions, seria interessant implamentar xarxes
separatives a tots els pobles de les Illes Balears i garantir les (...)
de les aigües superficials, amb torrents nets, adequats, i amb les
distàncies de seguretat exigides, etc. Estabilitzar les emissions de
CO2, en primer terme, i arribar a reduir-lo un 20% a mig termini,
poden semblar objectius ambiciosos ateses les prediccions
d'increment de la demanda energètica. Però caldrà recordar que
el Panell intergovernamental per al canvi climàtic, propugnat per
Nacions Unides, va concloure al 90 i (...) al 92, que per
estabilitzar el clima mundial caldria reduir un 60%, no un 20 sinó
un 60, aquestes emissions, del 75% parlava, evidentment, el Sr.
Balanzat respecte de les xifres de la conferència mundial,
aquestes emissions de gasos que provoquen l'efecte hivernacle,
diòxid de carboni, metà, òxid de nitrògen i els
clorofluorcarbonats. Mentre que els experts del Club de Roma
proposaven, en el darrer informe, doblar la riquesa reduint a la
meitat el consum de recursos. Segons el Club, la tecnologia
actual ho permet, el que falta és decisió política i econòmica per
dur-ho a terme.

Com a punt a la moció, compartim plenament amb el Sr.
Balanzat, no hi ha cap dubte que un document cabdal per
demostrar la sensibilitat del Govern serà el Pla energètic. De
totes maneres, no veim gaire entusiasme de moment per aquest
repte. És imprescindible produir els mateixos béns utilitzant més
poca energia. Exemples en surten a tots els manuals, un dels
coneguts és l'eficiència energètica de les bombetes, com també
els nous electrodomèstics. De fet, el consum elèctric de les
geleres als Estats Units ha baixat un 30% entre els anys 70 i 93,
les d'última generació estalvien fins al 98% d'energia. S'ha de
racionalitzar el consum evitant les puntes de demanda i, amb
elles, el sobredimensionament de les instal•lacions, a l'hora, cal
una aposta decidida per les energies renovables i netes, la solar,
l'eòlica, la biomassa, minis centrals hidroelèctriques i, en tot cas,
evitar al màxim la crema de combustibles fòssils que és la
principal fons d'emissions de diòxid de carboni, provocats per
l'activitat humana.

A l'anterior debat parlàvem de propiciar un urbanisme de
baix impacte, amb solucions tecnològiques d'eficiència
energètica i arquitectura bioclimàtica. Així mateix,
destacàvem la importància, com a punt a la moció, donarem
suport, d'un gran marginat en la política del Govern: el
transport públic. La moció no parla d'un altre tema, que per
a nosaltres resulta fonamental, la reducció de residus en
origen, afavorint els productes durables, els d'usar i tirar, la
recollida selectiva, el reciclatge i el compostatge dels
residus urbans. Pensam que la moció hauria d'exigir la
modificació urgent del Pla de residus sòlids de Mallorca i
instar l'ajuda activa del Govern a tots els consells insulars
per aplicar aquestes polítiques, que  n'és de lluny el Govern
de fer-ho.

A un nivell més ambiciós cal una nova revolució
industrial, la producció neta. Un repte que s'haurà de
plantejar el Pla de reindustrialització del Govern i, en
general, les mesures de foment de la Conselleria d'Indústria,
l'actual model industrial, el del progrés decimonònic en el
que està instal•lat encara el PP, que només diferencia entre
els models dels anys 60, 70 i les cavernes, es basa en
l'explotació, en l'expoli indiscriminat de recursos no
renovables, la utilització d'energies brutes i la generació de
productes i residus tòxics. Envers a això, la producció neta
propugna el model de desenvolupament sostenible i
respectuós amb el medi natural i la salut. Davant l'augment
extraordinari de la contaminació, es reaccionar, en un
primer moment, millorant els mètodes d'eliminació dels
contaminants una vegada generats, a un moment determinat
sabrà (...) el PP havia arribat fins aquí, no és molt, i es va
proposar aquesta minimització, malgrat que només
circumscrita als residus sòlids urbans. Però ara, com sabem,
això i tot, ja ho ha deixat córrer. Quant a la indústria, el
Govern del PP no fa gairebé res. De fet, ara, els consells
insulars es poden trobar amb un repte emmetzinat. La
regularització de les llicències d'activitats industrials,
després d'haver passat anys i panys de tolerància, d'unes
certes il•legalitats urbanístiques i medi ambientals. En
algunes indústries, hi ha cert costum d'incompliment que
genera hàbits mal d'erradicar.
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Però aquest ja no és el model. Els fòrums internacionals més
recents ja canvien l'orientació. No es tracta tant de qui
contamina, paga, o fins i tot, del qui contamina que ho netegi,
com l'obssesió amb la prevenció, que no s'aboqui cap
contaminant a l'atmosfera (...). Malgrat mai hi havia hagut tants
controls, mai hi havia hagut tanta contaminació, perquè, de fet,
els tractaments l'únic que aconsegueixen és traslladar l'agent
contaminant, però no eliminar-lo. Per tant, caldrà eliminar
progressivament els productes tòxics del mercat. En aquest
sentit, cal utilitzar alternatives als CFG per evitar la destrucció
de la capa d'ozó, alternatives que existeixen i són absolutament
viables. També cal evitar compostos tòxics com el PDC, etc.
Com proposàvem en el debat de la interpel•lació, cal realitzar
auditoris ambientals obligatòries. El Govern hauria d'identificar
tots els productes i processos tòxics a les Illes Balears, el PSM
té una proposició presentada en aquest sentit. Amb aquesta
informació caldrà planificar i aplicar programes de substitució de
productes i processos tòxics per les seves respectives alternatives
netes. El Govern balear ha de contribuir al finançament i a
l'assessorament de la renovació, així estalviaria (...) que la
contaminació provoca. En els casos on no hi hagi resposta en el
mercat, s'haurà d'incertivar la recerca. També s'ha d'actuar en el
camp publicitari, que es sàpiga qui s'ha reconvertit i qui manté
processos tòxics. Una informació que l'administració ha de
garantir que arribi al consumidor i que sigui veraç. La pròpia
sensibilitat del consumidor pot ser un revulsiu molt eficaç per a
l'empresari que vulgui ser competitiu. En general, -i acab, Sr.
President-, el Govern balear ha de liderar el moviment de
sensibilització pel desenvolupament sostenible, ja que és incapaç
de fer-ho en mesures, fermat per sindicats d'interessos, com a
mínim, que faci propaganda que és una cosa que pareix que
sempre li ve de gust. Desgraciadament, la manca de credibilitat
del (...) restarà eficàcia a les campanyes, però d'aquest govern no
crec que podem esperar massa més que declaracions, Sr.
Balanzat. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Myriam Muñoz.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores diputados.
La moción que presenta el Grupo Mixto contempla dos objetivos
que se podrían discutir si son totalmente acertados. Por ejemplo,
se podría cuestionar la exigencia de reducir un 20% la emisión
de carbono en el año 2005, puesto que es una cifra..., es la
recomendada por un medio internacional y no sabemos si es la
cifra necesaria para Baleares. Más bien parece una medida global
que no se puede aplicar en la misma proporción en todos los
sitios sin tener en cuenta circunstancias locales, como es el grado
de industrialización y contaminación.

El otro objetivo, la elaboración de un estudio sobre la
contribución balear al cambio climático es muy interesante,
ya que facilitará argumentos científicos propios que
rentabilicen los esfuerzos realizados para prevenir los
cambios de clima. Ahora, de los aspectos contemplados en
la moción, los que llaman la atención son los que no están.
A nivel internacional y internacional, hay importantes
estudios, acuerdos, conferencias y otras recomendaciones
que no se recogen en la moción ya que simplifica (...) del
efecto invernadero, al dióxido de carbono, olvidando otros
gases como el metano, el óxido de nitroso, que si son menos
importantes, no son despreciables. También se olvidan
medidas relacionadas con la industria, gestión de desechos,
instrumentos económicos y sociales, entre otros. No vale
como excusa decir que se ha querido ser concreto y simple
y que el Govern ya lo completará con otras medidas. Sin
embargo, hay que reconocer la oportunidad del momento en
que se requiere un plan regional de protección de clima,
puesto que las medidas a tomar se deberán tener en cuenta
al desarrollarlas el Plan energético. Por ello y porque la
Comunidad de las Islas Baleares tiene la responsabilidad de
contribuir, en la medida de lo posible, a evitar las causas y
consecuencias del efecto invernadero, es por lo que el
Grupo Socialista apoyará esta moción. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu,  Sra.
Catalina Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Així com vàrem manifestar a la interpel•lació
presentada sobre aquesta qüestió, la problemàtica del canvi
climàtic és un tema de caràcter supranacional que ja ha de
ser tractat a escala global. Les solucions que es puguin
aportar des d'un àmbit local, per molts esforços que es
destinin, poca incidència i mínims beneficis tendran.

En aquest mateix sentit, també es digué que si no hi
havia cap país que produís més de l'1% dels gasos causants
de l'efecte hivernacle, en aquest context, i atesa l'estructura
energètica de la nostra comunitat, l'aportació de Balears no
resultava significativa, més i quan a Espanya els valors tant
d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com de consum
energètic, se situen en un nivell de l'ordre del 60% de la
mitjana europea. És a dir, la contribució balear al canvi
climàtic es pot considerar absolutament menyspreable dins
un context general, global. Això no obstant, per tal de
conèixer els efectes i les accions a emprendre, es participa
en els grups de treball del Ministeri de Medi Ambient,
desenvolupats a partir de la conferència sectorial del Medi
Ambient per a l'avaluació i control de la contaminació
atmosfèrica i qualitat de l'aire, ja que la Direcció de Qualitat
Ambiental del Ministeri és l'interlocutor vàlid davant els
organismes internacionals i qui ha de transmetre les
directrius a les comunitats autònomes per tal d'emprendre
mesures conjuntes a fi que resultin prou eficients. El Govern
de la Comunitat Autònoma assumint la seva responsabilitat
i manifestant la seva preocupació per tots aquells aspectes
que puguin afectar la qualitat medi ambiental de les nostres
illes, està disposat a col•laborar i a iniciar l'estudi esmentat
d'acord amb els coneixements científics actuals.
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Quant al segon punt de la moció, cal dir que el Govern ja està
portant a terme actuacions polítiques encaminades a la limitació
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i a la millora dels
engolidors que estan emmarcades en un context ampli, d'una
estratègia ambiental a mig i llarg termini, que inclou no sols la
limitació d'emissions de CO2, sinó també les àrees següents:
desertització i reforestació, gestió de residus, d'aigua,
biodiversitat, la qualitat de l'aire i també gestió energètica. Cal
afegir també que d'acord amb les recomanacions del Pla nacional
sobre el clima, la nostra comunitat va ser la primera en disposar
d'un decret que obliga a la realització d'avaluacions d'impacte
ambiental prèviament a l'inici de determinats tipus d'activitats,
fins i tot abans que la resta de l'Estat espanyol. De manera
semblant, s'està afavorint la realització d'auditories ambientals
per part d'aquelles empreses de determinada entitat, el que
permetrà detectar els punts febles i emprendre les línies
d'actuació més adients. Igualment, el Govern actua de manera
continuada sobre un control..., exerceix un control sobre les
emissions de les centrals tèrmiques i els principals focus
potencialment contaminadors de l'atmosfera. En concret, al 1995,
es controlaren un total de 89 focus emissors.

D'altra banda, la Comissió Nacional del Clima considera que
el metà produït pels abocadors de residus urbans és una de les
principals contribucions a les emissions globals d'aquest gas. El
Govern, en el seu pla de gestió de residus sòlids urbans ja
aprovat, considera la mesura de clausura dels abocadors existents
a Balears. Dins l'àmbit de la política energètica, i per tal de
millorar l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables,
el Govern ve realitzant diversos programes per fomentar aquestes
actuacions, ja ha aconseguit que la nostra comunitat sigui la de
més superfície instal•lada per càpita de l'Estat espanyol. També,
amb anterioritat, es varen auditar energèticament les indústries
de més elevat consum energètic per tal de proposar les millores
més importants per reduir el seu consum energètic i,
conseqüentment, millorar la seva incidència sobre les emissions
de CO2 i la qualitat de l'aire en general. D'altra banda, el Govern
acaba d'aprovar la remissió al Parlament dels criteris per a la
redacció del Pla energètic de les Illes Balears, i a l'àrea de
transports, a més de les actuacions previstes al futur Pla
energètic, s'està fomentant el transport públic. També es preveu
actuar sobre el transport de viatgers per carretera. En conclusió,
el Govern continuarà amb aquesta mateixa línia política,
incrementant l'aplicació de mesures que contribueixin a pal•liar
els efectes del canvi climàtic, ara i en un futur pròxim. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair als grups que han donat suport, que
han anunciat el seu suport a aquesta moció. Dir que puc
compartir, en part, la crítica o l'observació que és una moció
poc exhaustiva, o, per exemple, el Sr. Alorda, que ataca més
les causes que no els efectes, efectivament, nosaltres
pensàvem que era prioritari atacar les causes, però,
efectivament, en cas que aquest pla regional anàs endavant,
entendríem que (...). Nosaltres el que hem fet, i també
contest al que deia la portaveu del Grup Socialista, és agafar
el que era l'eix central. És a dir, què és el que, en aquests
moments, està contaminant més o pensam que pot estar
contaminant més des de les nostres illes? Pensaven que és,
bàsicament, el CO2. Evidentment, no és l'únic gas
contaminant, per tant, ens centràvem en el CO2 perquè és
l'agent contaminador més important, i ens centràvem en el
binomi energia-transport perquè és, també, l'activitat
econòmica, evidentment no és l'única activitat econòmica,
vostès han fet algun recull d'altres activitats que també són
potencialment contaminadores, efectivament, jo m'he volgut
centrar en la principal, no l'única.

Per altra banda, respecte al que ha dit la portaveu del
Partit Popular, no ho ha deixat molt clar, però jo he cregut
entendre que al primer punt, li donaria suport, i al segon, no.
És així? Molt bé. Aleshores, bé, li dóna suport als dos
punts? Ah, ah.

(Remor de veus)

Estic meravellat. Jo venia carregat amb una bateria de...,
per dir que..., troba que vivíem en el paradís ecològic...,
però estic encantat. Moltíssimes gràcies. Res més a dir.
Senyores i senyors diputats, moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Quetglas, per favor.

 Aquesta presidència pot interpretar que s'aprova aquesta
moció per assentiment de la cambra? Moltes gràcies. Queda
aprovat per assentiment.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 4607/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accions
prioritàries del overn davant la propera assumptció de
competències en matèria d'Universitat.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència
a interpel•lacions. La interpel•lació núm. 4607/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accions
prioritàries del Govern davant la proposta  d'assumpció de
competències en matèria universitària. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari PSM, té vostè la paraula. Pot començar,
Sr. Diputat.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Fa poc més d'un any i mig que hi va haver en aquesta cambra un
important debat sobre la Universitat. Tant el president de les
hores, com els diferents portaveus dels grups parlamentaris,
sobretot parlaren, en aquella ocasió, del model d'universitat que
més ens convenia. Al final del debat, s'aprovaren 20 resolucions
que implicaven decisions importants a prendre. Aquell debat,
però, es va fer poc temps abans de les eleccions autonòmiques i
jo diria que el fil conductor en la formació del nou parlament va
quedar, per dir-ho d'alguna manera, tallat. Sorprenentment, en
aquell debat, gairebé no es va parlar de finançament de les
competències universitàries. D'aquest tema, sobretot, se'n va
començar a parlar, i molt, abans de les passades eleccions a les
Corts generals i també, com és lògic, en el darrer tram de la
negociació entre el Govern de l'Estat i el Govern balear.

Avui voldria, amb aquesta interpel•lació, reprendre, reactivar
el debat que es va produir en aquest mateix parlament el març
del 1995. Evidentment, ho hauré de fer d'acord amb la
disponibilitat de temps que tenim quan presentam
interpel•lacions que són unes disponibilitats molt discretes. Ara
ja s'ha produït el traspàs de la Universitat a la nostra comunitat
autònoma. Aquest traspàs ens ha arribat amb una dotació
determinada, 4.500 milions, que és la que és i, per tant, seria
absurd que continuéssim parlant i polemitzant sobre si és
suficient o si no ho és. Tots estarem d'acord en que la
transferència de la Universitat ha estat un fet molt important,
això sí, es fa impossible que el nostre grup deixi de tenir un
sentiment agredolç, perquè no podem oblidar que hem rebut les
competències universitàries amb molt de retard i que, encara
avui, no podem gestionar ni decidir sobre la resta del nostre
sistema educatiu.

Ara que ja tenim les competències en educació universitària,
és arribat el moment de passar de les paraules als fets. Ara
aquesta cambra podrà legislar sobre temes universitaris, i aquest
parlament i el Govern balear podran prendre decisions que
afectaran decisivament la nostra universitat. No seria acceptable
que les institucions polítiques del país s'inhibissin envers del
procés de consolidació definitiva que haurà d'experimentar la
UIB. En aquesta cambra convé que es parli amb freqüència de la
Universitat, serà la millor demostració que les institucions
polítiques balears reconeixen la seva importància i
transcendència. Això sí, però, s'ha de parlar amb la delicadesa
política en que s'acostuma tractar d'aquelles qüestions que tenen
la consideració de qüestions d'estat. No seria acceptable que el
Govern balear volgués patrimonialitzar les relacions polítiques
i institucionals amb la Universitat. Ens convé molt més a tots, a
tota la societat, i sobretot a la Universitat, que la política
universitària sigui el resultat del consens parlamentari, del
consens social. Una de les tasques a impulsar des d'aquest
parlament és la realització d'una reflexió col•lectiva profunda
sobre la universitat que volem tenir. D'aquesta reflexió no seria
bo que en quedàs al marge cap sector social, econòmic o cultural
que sigui representatiu. El Parlament ha de ser receptiu a les
expectatives que la Universitat pugui haver creat als diferents
sectors. La voluntat d'aquest parlament i de les forces socials més
dinàmiques i renovadores del país no ha de ser interpretada com
un intent de condicionar la legítima autonomia universitària, ben
segur que tan sols els caps calents s'atrevirien a fer aquesta
interpretació.

La universitat i el país són dos mons que es necessiten,
(...) i s'aliment un a l'altre, per tant, estam obligats a intentar
compartir un mateix projecte de futur, les institucions
polítiques i la comunitat universitària. Una universitat, la
nostra, que encara és jove, que els darrers anys ha
experimentat un creixement espectacular en instal•lacions,
en alumnat, en presència social, en estudis, en aportacions
culturals i científiques de considerable importància. És de
justícia tenir un record de reconeixença a tots aquells que
han fet possible que avui tenguem la universitat que tenim.
Ara bé, malauradament les mancances encara són tan
considerables que seria d'irresponsables practicar
l'autocomplaença. La universitat que ha estat transferida a
la nostra comunitat autònoma té un llarg enfilall de
mancances i de dèficits. Els responsables universitaris diuen
i repeteixen que s'arrosseguen nombrosos dèficits històrics,
i per poc que profundim en el coneixement de la universitat,
els hem de donar tota la raó. Veiem alguns d'aquest dèficits
històrics. Una plantilla de professorat i de personal docent
insuficient que origina massificació, que fa impossible que
es produeixin els desdoblaments de grup que serien
necessaris, i tot això, evidentment, repercuteix sobre la
qualitat de la docència. Pensem que el ratio professor-
alumnes actual de la UIB és de 27 estudiants per professor,
la mitjana estatal és de 20 alumnes per professor. Igualment,
també el ratio és desfavorable quan fa referència al personal
no docent. A la UIB és d'un personal no docent per cada 47
estudiants, la mitjana estatal és d'un per cada 30.

Quant al finançament per alumnes, fins ara la quantitat
que corresponia per alumne era quasi 100.000 pessetes més
baixa que la mitjana estatal, aquest dèficit minvarà amb el
finançament de 4.500 milions de pessetes que s'ha
aconseguit amb les transferències. Ara bé, tan sols minvarà,
no desapareixerà. Amb un finançament de 4.500 milions i
amb una població calculada de 14.000 estudiants, per cada
alumne, correspondran 321.000 pessetes de finançament que
són, ni més ni manco, que 38.000 manco que la mitjana
estatal de les universitats menors de 16.000 alumnes. Si
estam parlant de dèficits, no ens podem oblidar dels que
existeixen en infraestructures. Hi ha un consens general en
el si de la comunitat universitària a l'hora de fer la relació de
les necessitats en infraestructures: un nou multiaulari per a
Empresarials i Dret, una gran biblioteca central, la reforma
dels edificis més antics, sobretot i amb urgència el Mateu
Orfila de ciències, senyalització del campus, dotació d'un
servei suficient de manteniment integral de les
instal•lacions, una reposició de materials científic molt del
qual ha anat quedant obsolet, instal•lacions esportives, etc.
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Si parlam del tema de la investigació i de la recerca
tecnològica, ens trobam amb una contradicció que, en aquesta
nova etapa, ha de ser corregida. D'una banda tenim que la UIB
té una productivitat científica molt notable, la més elevada
percentualment de l'Estat. Aquesta és la cara lluminosa de la
nostra realitat investigadora, la cara fosca, però, també existeix,
n'és responsable, en gran part, el Govern balear. La nostra
comunitat autònoma té l'índex més baix de tot l'Estat espanyol de
recursos financers destinats a I+D. A les Balears, les despeses
totals en I+D eren només del 0,12% del producte interior brut,
l'índex més baix de tot l'Estat que té una mitjana de l'1%.

Encara ens podríem allargar molt més en l'enumeració dels
dèficits i mancances de la nostra universitat, no ho farem, per
desgràcia, hauríem de necessitar molt més minuts. Avui es
tractava de reprendre i reactivar el debat que es va fer el març de
l'any 1995. A la moció que presentarem, com a conseqüència
d'aquesta interpel•lació, intentarem proposar uns canals adients
perquè es pugui dur a terme aquesta reflexió profunda que
nosaltres creim del tot necessària sobre la nostra universitat. Una
reflexió que ha de tenir, com és lògic, la comunitat universitària
com a primera protagonista, els seus actors, el seu personal,
implicats directament en la vida diària de la universitat. Però
també hi ha de participar tota la societat. I aquest parlament, que
és la representació directa de la voluntat popular dels ciutadans
de Balears, ha de procurar canalitzar els interessos, les
expectatives, que la societat i el país, amb la seva singularitat
d'identitat, de model socioeconòmic i de projecte, diríem, de
cultura, hauria de canalitzar cap a aquesta reflexió i cap a aquest
debat. Evidentment, m'he descuidat moltes coses, voluntàriament
he deixat d'esmentar moltes coses. Aquí, una cosa a resoldre
important, és la qüestió que fa referència als nous plans d'estudi,
als nous estudis que s'haurien d'introduir, perquè l'oferta d'estudis
de la nostra universitat, malauradament, encara és massa escassa.
M'he oblidat d'un altre tema, -repetesc que no és que l'hagi
oblidat, sinó que l'he deixat per aquest debat, aquesta reflexió
que reclam com a necessària-, que és la qüestió de l'articulació
de les Illes Balears com a universitat del conjunt de les illes, la
realitat pluriinsular ha de determinar un determinat model
d'estructuració i de gestió de la universitat. Evidentment,
podríem esmentar molt més. Esperem, però, que el Govern, la
majoria, la totalitat, més ben dit, de membres que formen aquest
parlament donarem suport a la moció que presentarem d'aquí a
una quinzena de dies i que d'aquesta manera es puguin establir
els canals adients per fer possible aquesta reflexió necessària.
Una reflexió de la qual ha de sortir un projecte articular de model
d'universitat, que ha d'estar, evidentment, al servei de la societat,
al servei de la ciència i de la cultura, al servei, també, del nostre
model econòmic productiu i al servei de la singularitat i de la
identitat d'aquest país. Esperem que així vagin les coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, per fixar la seva posició..., Sr. Flaquer,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputat. Sr. Pons, en primer lloc, vull expressar la meva
satisfacció pel fet que el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM hagi introduït, per segona vegada, en quatre
legislatures, al si d'aquesta cambra un debat tan important
com és el de la política universitària. Ben sincerament vull
agrair a vostè i al seu grup, precisament, l'obertura d'aquest
debat.

Jo compartesc amb vostè el sentiment agredolç, com
vostè ha dit, del fet que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears hagi estat la darrera comunitat autònoma en
culminar el seu procés de transferències universitàries.
Efectivament és així, i aquest sentiment crec que el
compartim tots, perquè tots, molt abans d'aquesta data,
haguéssim volgut poder gestionar aquestes competències.
Però el fet de no poder assumir una dotació que enteníem
mal valorada per part de l'Estat central, va fer que, per sobre
de l'ambició competencial d'aquest parlament o d'aquest
govern, prevalguessin els interessos d'aquesta comunitat i,
en definitiva, pens que el fet d'haver esperat, haver culminat
el procés de transferència una mica més tard que les altres,
ha permès, en qualsevol cas, que la dotació econòmica
d'aquesta transferència fos molt més ajustada a les nostres
necessitats que si haguéssim rebut aquesta competència
molt abans.

Vostè parla de la necessitat d'un consens parlamentari i
d'un consens social en relació al que ha de ser la universitat.
En aquest sentit, jo vull apel•lar a un organisme que vostè
no ha esmentat, segurament no ha estat intencionat, que és
l'existència d'un consell social, d'un consell social on,
lògicament, hi ha la representació del Parlament d'aquestes
illes, un consell social on hi ha la representació d'altres
interlocutors socials, siguin empresaris, siguin sindicats.
També li vull anticipar que el pròxim projecte de llei que
presentarem a aquesta cambra, de llei de consell social,
intentarem entrar dins el pròxim període de sessions, és un
projecte que fins i tot contemplarà als propis consells
insulars com a membres d'aquest consell social de la
Universitat.
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Sí que vull negar que no hi ha, en cap moment, cap sentit ni
cap sentiment d'autocomplaença per part del Govern quant al fet
que ja tenim les competències i aquí s'ha acabat la nostra feina.
Jo crec que, a partir d'ara, ve tot un seguit d'actuacions i
d'intencions que intentaré posar de manifest a continuació. En
primer lloc, com ja li he dit, l'elaboració d'aquesta llei del
consens social, una llei que ha de representar la veu de la societat
i de les seves més importants institucions en el si de la
universitat. He avançat, abans, la previsible participació dels
consells insulars, la participació dels empresaris, dels sindicats,
la participació del Parlament, d'aquesta cambra i també,
lògicament, la participació d'un 40%, d'acord a la llei estatal, dels
òrgans de govern de la Universitat. És dins aquest consell social
on lògicament s'ha de cercar aquesta voluntat de consens social
quant al futur d'aquesta gran institució, la universitat. En segon
lloc, quant als nous estudis, tenim prevista, ja iniciada, la
redacció d'un llibre blanc sobre l'oferta i la demanda d'estudis
superiors a les nostres illes que ens ha de permetre, en el futur,
conèixer amb claredat quines són les demandes que el mercat
laboral i el mercat estudiantil, en aquests moments, demanen a
la Universitat. Jo crec que s'imposa ara mateix una aturada de
motors, una reflexió profunda sobre el futur que volen i, en
aquest sentit, sense cap dubte, aquest llibre blanc de la
Universitat serà una eina bàsica i imprescindible. Insistesc, ha de
tenir com a paràmetres essencials, en primer lloc, l'estudi de les
necessitats del mercat, un mercat on s'hi han de destinar els
alumnes que estudien o cursen els seus estudis universitaris i
també, per què no dir-ho, les necessitats o les aspiracions que els
alumnes manifesten en els seus estudis d'ensenyaça obligatòria.
En tercer lloc, hi ha d'haver una negociació profunda, iniciada ja,
fins i tot concretada i plasmada amb compromisos ferms i
definitius per part del Govern, amb la Universitat quant al seu
pressupost. Un pressupost que s'ha de desglossar, bàsicament, en
dos apartats distints. En primer lloc, al que fa referència al cost
nominatiu, al cost efectiu de la Universitat cada curs acadèmic,
i, en segon lloc, les inversions de futur de la Universitat.

Quant al cost nominatiu, la fixació d'aquest cost, que per al
pressupost del 97 serà de 3.900 milions de pessetes, és un
pressupost, és un cost que permet precisament resoldre els
dèficits més urgents i més històrics que té la Universitat en
aquests moments. Entre ells hi ha un que vostè ha esmentat, amb
molta raó, com és el del dèficit de plantilla que suposa un ratio
de professor per alumne molt elevat, per sobre de la mitjana de
les altres universitats. He de dir que a les reunions que hem
mantingut amb els responsables de la Universitat, s'ha arribat al
compromís que el cost nominatiu previst per als pròxims cinc
anys és un cost que permet absorbir el cost del document de
plantilla a raó d'un 20% anual, que serà aquest quinquenni 97-
2001 en relació a l'aplicació d'aquest document de plantilla.
Quant al dèficit per alumnes, o finançament per alumnes, que
vostè ha esmentat i que ha posat una mica en dubte la bondat de
la transferència així com ha vengut des de l'Estat, li he de dir que
quan es juga amb números, a vegades, és difícil donar a la
realitat dels fets. És molt bo de fer, a vegades, confondre
situacions jugant amb els números. Vostè ha parlat d'una
transferència, comparada amb altres universitats similars a la
nostra, i ha computat a la nostra universitat 14.000 alumnes.
Vostè ha parlat d'altres comunitats autònomes, o altres
universitats, que tenen un finançament per alumne superior a la
nostra. Vostè el que no diu és que els números que empra per a
les altres universitats són números del curs 94-95, i els 14.000
alumnes que empra per a la Universitat són números del 96-97.

Vostè quan fa el càlcul de la Universitat de Cantàbria, quan
fa el càlcul de la Universitat de Canàries, vostè també ha de
computar els alumnes d'enguany, 96-97, que són els que
computa a la Universitat de les Illes Balears. Quan a
Cantàbria, -Cantàbria no perquè li varen transferir enguany-,
però quan a la resta d'universitats similars a la nostra li
varen fer la transferència, no tenien el nombre d'alumnes
que tenen ara. Si vostè agafa el nombre d'alumnes que tenen
ara i ho divideix pel cost nominatiu que tenen transferit
d'ara, veurà com el seu ratio està per davall del nostre.
Comprovar-ho és molt bo de fer, però vostè no pot agafar
magnituds del 94-95 per a les altres universitats i agafar
magnituds del 96-97 per a nosaltres. Quan vostè jugui amb
magnituds i amb números, jugui amb els mateixos per
cadascuna de les universitats.

Propostes d'inversió, no només hem de parlar de cost
nominatiu. Tan important com el cost nominatiu per a la
Universitat és la seva projecció de futur i les seves
inversions. En aquest sentit, ja hem anunciat un pla
plurianual d'inversió de 4.000 milions de pessetes per al
pròxim quinquenni que ha de servir per a la reforma
immediata i urgent d'aquells edificis i d'aquelles
dependències universitàries que presenten unes deficiències
importants. En aquests moments, em ve al cap,
immediatament, la problemàtica de l'edifici de Ciències, un
edifici, no voldria dir en una situació que amenaça ruïnes,
però en una situació lamentable en aquests moments. Jo li
puc anticipar que dins l'any 97 es produirà la reforma
immediata i urgent d'aquest edifici, planificació, també,
d'inversions en nous equipaments, en nous edificis com pot
ser el nou multiaulari, l'equipament mobiliari del multiaulari
recent estrenat, (...), la biblioteca central, la infraestructura
esportiva a la qual Madrid, a través del conveni amb la
Universiada, hi destina al voltant de 400 milions de
pessetes.

Una cosa que vostè ha passa de puntetes, per damunt,
són les importants, les fonamentals extensions universitàries
de Menorca, Eivissa i Formentera. És la nostra intenció i és
el nostre compromís que el curs 97-98, el curs acadèmic 97-
98, sigui el curs de la inauguració d'aquestes extensions.
Unes extensions que passen, durant aquest curs, per l'estudi
profund de quines són les necessitats a curt termini
d'aquestes illes quant a formació universitària, que passen
per la remodelació i l'habilitació d'espais físics suficients
per dur a terme aquestes extensions i que passen,
lògicament, per arribar a acords suficients amb els consells
insulars d'aquestes illes, perquè podem convertir en realitat
el que fa tan sols uns anys era un somni, per ventura, massa
llunyer.
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També hem de dur a terme, durant aquests pròxims mesos,
una estructuració profunda de l'administració i de la gestió d'un
nou servei a la conselleria, el Servei d'Universitat, que ha de
suposar l'embrió de la relació diària, constant, amb la Universitat
per la gestió d'una competència tan important com aquesta. Però,
en qualsevol cas, un servei d'universitats que sempre partirà, com
a prioritat màxima de la seva actuació, d'un profund respecte cap
a l'autonomia universitària que hem volgut manifestar des del
primer moment que hem estat receptors d'aquesta important
transferència per part de l'Estat central. Una relació que no
només s'ha de produir amb la Universitat de les Illes Balears,
sinó una relació que també s'ha de produir amb la resta
d'universitats de l'Estat espanyol, no només de l'Estat espanyol,
sinó amb la resta d'universitats estrangeres a través de
l'intercanvi, experiències entre professors, alumnes, a través dels
diversos programes europeus i, en aquest sentit, és important
conèixer el fet que ja hi ha signats acords, crec que avantatjosos
i importants, amb les universitats que pertanyen al conjunt de
l'Imedoc, de les Illes de la Meditèrrania Occidental,
concretament de Còrsega i Sardenya.

Per acabar, hi ha un component important de recerca i de
desenvolupament. Vàrem aprovar en el Consell de Govern,
recentment, una llei, la Llei d'I+D, que serà presentada en aquest
parlament i que suposa el compromís per part d'aquest govern de
col•laborar amb la Universitat i amb altres entitats, amb altres
col•lectius i institucions quant a la recerca i al progrés de la
tecnologia. En aquest sentit, jo li puc anticipar, Sr. Pons, que
també en aquest camp, en el camp de la innovació tecnològica,
la Universitat tendrà un paper de primer ordre. Estam convençuts
que l'assumpció d'aquesta competència tan important ens
permetrà, des d'aquest caire, avançar molt més en el camp de la
innovació i del desenvolupament. En qualsevol cas, vull insistir,
al final de la meva intervenció, en felicitar-lo i agrair-li,
precisament, que hagi duit aquí un debat que crec que és positiu,
del qual s'han de treure conclusions positives. Li puc assegurar
que com a govern, i esper que així també ho faci el nostre grup,
seguirem amb molta atenció les propostes i les suggerències que
vostè pugui fer a través de la moció que segurament seguirà a
aquesta interpel•lació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part dels grups
parlamentaris, per fixar la posició, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Hi ha aspectes importants del món universitari que ja s'estan
comentant i, possiblement, altres portaveus comentaran, com és
la massificació d'alumnes, la poca o molta dotació d'aquesta
competència, la manca de professorat, etc. Però, jo avui voldria
comentar alguns aspectes relacionats amb el món universitari
que, generalment, han estat poc discutits, poc comentats o poc
tenguts en compte. Per exemple, la problemàtica que suposa
l'accés al campus universitari que pareix que es pensa resoldre
fent una ampliació de l'actual carretera de Valldemossa, però
pensam que, abans, ens hauríem de plantejar seriosament
l'increment de transport públics, fins i tot del tren o la creació
d'un carril bici. A la creació del campus universitari, a més dels
problemes de transport, s'han construït nous edificis que, en
molts casos, deixen molt que desitjar quant a la seva estètica, en
comptes de recuperar edificis del centre històric de Palma per a
l'ús universitari. Aquesta hauria de ser la política a partir d'ara,
donant un esperit de vida universitària a la Ciutat de Palma.

La descentralització també hauria de ser una de les
característiques d'una universitat en una comunitat
pluriinsular, dotar a les illes d'Eivissa i Formentera i de
Menorca de les infraestructures necessàries per facilitar
l'accés a la Universitat dels joves de les illes anomenades
majors, en un termini curt de temps, ja. En el model
universitari que nosaltres desitjam també hauria de donar-se
una major ampliació de la Universitat en àrees com, per
exemple, reciclatge de residus sòlids, energies renovables,
agricultura ecològica, entre altres camps d'investigació. La
telemàtica està molt bé, pot ser i crec que és una bona eina
de treball, però hem d'evitar (...) amb el món universitari
que es converteixi en una eina al servei...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, jo deman que guardin silenci, al manco, dins
la Cambra perquè fora ja veig que és mal de fer.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

... una eina al servei del turisme residencial o les
superurbanitzacions com la que es pretén fer en el parc BIT.
La Universiada, un altre tema, es presenta com un macro
esdeveniment esportiu i, curiosament, quan la Universitat de
les Illes Balears mai no s'ha preocupat pel foment de l'esport
universitari de (...), per exemple.

Per finalitzar, donat que tenim una universitat amb un
model d'organització, d'infraestructures i continguts que
pensam que no és la més adequada per al nostre futur, des
d'aquesta tribuna demanam al Govern que s'obri, en el si de
la nostra societat, un debat obert sobre el tipus d'universitat
que hem de tenir per encarar el segle XXI. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Sr.
Portella, té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
La interpel•lació que ha presentat aquí el Grup Nacionalista ens
parla dels plans de futur per a la universitat, lògicament, aquest
és el primer debat que feim sobre la universitat d'ençà del traspàs
de competències i, per força, hem de traçar un poc de línia
cronològica d'aquest traspàs fins avui i de cara al futur. El Sr.
Damià Pons ha fet referència a un debat anterior que hi va haver
en aquest parlament abans de les eleccions del 95, el Grup
d'Esquerra Unida no era present al Parlament i, per tant, tampoc
no era present en aquell debat de forma directa. Però està bé
recuperar debats anteriors (...). També ha sabut situar la
importància de la Universitat i ha sabut situar la importància del
consens que hi ha d'haver a l'hora de tractar temes universitaris,
i de la necessitat de lligar universitat i societat en aquest sentit.

També he d'agrair com a espectador interessat les aportacions
que ha fet el conseller de Cultura, Educació i Esports sobre els
plans de futur. Uns plans que poden ser, en el seu anunciat,
interessants, veurem després, quant al seu funcionament i
resultat, si ho són o no ho són. També, ja que s'ha demanat
consens per part de totes les parts que han intervingut, davallaré
un poc el to de veu i així, per ventura, tendrem un major to de
consens. Hem de rallar de finançament, lògicament, la
Universitat ja va manifestar, al setembre, la satisfacció davant la
dotació amb la qual va venir la transferència. Esquerra Unida
també ho va manifestar, en certa manera, igual. Ho va dir el
rector, Llorenç Huguet, que amb aquesta dotació de 4.500
milions de pessetes es podria donar sortida a les necessitats
d'infraestructura, plantilla, investigació. Però va dir alguna cosa
més, va dir, el Sr. Huguet, que aquesta dotació és un bon punt de
partida i dóna resposta a les necessitats de la universitat actual,
però la universitat de futur s'haurà de fer amb la col•laboració del
Govern i açò costarà doblers, açò costarà doblers. Per a l'equip
directiu de la Universitat, la dotació servirà per cobrir les
despeses ordinàries del centre, amb un pressupost que no serà,
van dir, inferior als 4.200 milions de pessetes, la qual cosa ens
deixaria només un romanent de 300 milions per destinar a
inversions (...), inversions d'ifnraestructura que arribaran a l'any
2001. Després, ens hem de demanar que vol dir, a partir del
2002, 2003, el segle vinent, que passarà amb el manteniment
d'aquestes inversions, la pròpia dinàmica de creixement,
consolidació, manteniment, funcionament, d'aquestes inversions
que es faran en aquest pla quinquennal que ja ha anunciat el
conseller. Per tant, exposaven una situació de risc, de risc o
d'expectació de plantejament de futur, ben interessant per la
universitat.

És clar que també, segons el Govern, Jaume Matas, el
president del Govern de la Comunitat Autònoma, va dir en els
mitjans d'informació, dia 10 d'octubre, que la Universitat té unes
necessitats de despesa corrent de 3.000 milions, va posar xifra i
va dir (...) el conseller d'Educació que aquestes despeses corrents
han pujat en qüestió d'un mes 900 milions més, perquè
l'aportació serà de 3.900 milions. Està bé que el Govern hagi
corregit aquelles primeres indicacions que per part de la
Presidència s'havien fet.

Quant a la situació, està clar que la Universitat presenta
un ratio de professor per alumne clarament deficitari, a
Balears de 27 per 20, alumnes per professor a Espanya com
ha recordat el Sr. Damià Pons. També podem fer el ratio
europea, de 15 alumnes per professor, que és el ratio
europea, encara fa més evident la situació de la comunitat
més europea econòmicament parlant de l'Estat espanyol,
però que a nivell educatiu no és la més europea,
evidentment. Quant a les despeses de funcionament per
alumne, és deficitària respecte a altres universitats
espanyoles semblants. També presenta problemes evidents
de saturació i falta d'espai i finançament inadequat de
programes d'investigació.

Quant a les necessitats, estam amb el grup proposant,
amb el grup interpel•lant, perquè també ho ha dit la
Universitat que hi ha necessitats evidents de falta de
personal, que s'ha previst una inversió de 600 milions en
cinc anys per contractació de personal, una primera
inversió, milions anuals durant aquest temps, durant aquests
quatre anys, que després quedaran fixats en les despeses de
funcionament normals i habituals anuals que s'hauran de
tenir en compte a l'hora de valorar, zones d'oci, facultats,
(...), biblioteca central, el Sr. Conseller ja ho ha dit, també
ho ha manifestat vostè.

Una de les qüestions més debatudes, la de les extensions
universitàries, i tal vegada com a menorquí la vull exposar
més a fons en aquesta petita intervenció, curta, sobre les
extensions universitàries a Menorca i a Eivissa. No és que
sigui una qüestió nova, és una qüestió recurrent des de l'inici
de la universitat, sempre n'hem parlat. La realitat
interinsular d'aquesta comunitat conforma greuges als
habitants segons l'illa de naixença, d'on provenen, greuges
importants.És necessari un gran esforç per combatre aquesta
realitat que fa que joves de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera tenguin més dificultats, greuges, a l'hora
d'accedir a la universitat. Davant d'aquest interrogant, ens
hem de sorprendre amb notícies, que surten de tan en tan,
com una oficina universitària a Menorca que funciona a
mitges, un programa d'universitat oberta a Menorca que no
funciona ni a mitges, com programes o anuncies de futures
extensions universitàries que es posaran en marxa a les illes
de Menorca i d'Eivissa però que ens omplen d'interrogants.
Darrerament, es vincula el funcionament d'aquestes
extensions amb el desenvolupament de les
telecomunicacions. Aquest fet també ens hauria de col•locar
davant una sèrie d'interrogants, a veure si crearem dos tipus
d'estudiants, uns estudiants que segueixen estudis
universitaris de forma presencial, els estudiants de Mallorca
o els qui poden accedir a la Universitat central, i uns
estudiants que han de seguir estudis universitaris a través de
noves tecnologies però no en presència i exclosos del món
universitari, entès d'una forma més àmplia que el fet de
seguir uns estudis a unes aules, a unes hores determinades,
sinó el que és el món universitari, on es formen també els
estudiants, no només per televisió. Ens creen dubtes els
sistemes telemàtics aplicats a aquestes extensions
universitàries.
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No tenim temps per parlar de més coses, és un tema
important, però jo sí que, amb l'avinentesa del president del
Parlament, m'agradaria només llegir un petit paràgraf, una cita,
per acabar la meva intervenció,és una cita que tal vegada
recordaran: "Tenim exactament 11.700 estudiants a la UIB i si
aplicam el ratio estatal mitjana d'estudiants, n'hauríem de tenir
prop de 24.000. Hi ha uns 12.000 estudiants universitaris
potencials, hi ha 12.000 famílies que avui o bé envien els seus
fills a la península, on sí que es pot estudiar arquitectura,
medicina, etc., o bé veuen com han de renunciar a estudiar.
Volem un finançament per cada alumne de la UIB comparable
al finançament que rebem els alumnes d'universitats de la
mateixa dimensió, però, encara més important, volem el
compromís estatal de finançar el creixement potencial de la UIB,
açò vol dir que els 12.000 pares de família que avui envien els
seus fills a la península o els que han d'acceptar que no estudiïn
perquè no es poden pagar el cost d'aquest ensenyament tenguin
a Balears una plaça. No es tracta de tenir un edifici, es tracta de
disposar del finançament permanent que correspon a una
universitat de 24.000 alumnes". Ho va escriure el mes de gener
el Sr. Jaume Matas quan erra conseller d'Economia i Hisenda,
ara és president d'aquesta comunitat; esperem que actuïn en
conseqüència i que nosaltres puguem reclamar al Govern balear
també una universitat que potencialment pugui aspirar a tenir
24.000 alumnes. Açò ja és un compromís del Govern balear, no
del Govern de l'Estat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sense cap dubte, crec que, ho deia el
conseller avui, obrim una altra vegada un debat important. Crec
que la política que des d'aqesut parlament i des del Govern es
pugui fer sobre la nostra universitat serà una nota per qualificar
la sensibilitat que una i altra institució tenen envers els nostres
joves i el nostre futur.

Jo no vull entrar en discussions del passat. Crec que podríem
utilitzar aquella frase del president Pujol, al qual quan demanen
"I vostè, com es troba a Catalunya?", diu "En relació amb
nosaltres mateixos, bé". Jo crec que establir xifres comparatives
és molt complicat, no hi ha dues universitats iguals, no hi ha dues
facultats iguals. Per tant, aquests valors mitjans, que són xifres
macroeconòmiques, que són interessants, com la renda per
càpita, quan s'apliquen a un mateix, a vegades no responen, és a
dir, la renda per càpita pot ser molt alta però jo puc ser un pobre
de sopes, i per tant, aquest valor no em representa res.

Per tant, hi tenim ja una universitat, hi tenim una
universitat amb dèficits, hi tenim una universitat amb coses
molt bones, i s'ha comentat aquí, el nivell de professorat
investigador és d'alta qualificació, i ara tenim aquesta peça
important a les nostres mans i hem de saber cap on volem
anar. I aquí tenim una responsabilitat, en aquest parlament,
i té una responsabilitat també la pròpia universitat, d'acord
amb el marc competencial on ens movem. Hi ha una llei
d'autonomia universitària que reserva a la universitat unes
determinades competències molt importants, i aquest
parlament en té unes altres també molt importants a l'hora
de planificar i de definir també el marc futur.

Jo crec que la promesa o el compromís del conseller
quant a elaborar un llibre blanc, evidentment, si aquest llibre
blanc s'elabora amb la participació que deia el representant
del Grup Nacionalista, amb la participació de tots els sectors
productius al voltant de la formació, empresaris, sindicats,
col•legis professionals, que puguin aportar no només la seva
visió del mercat, sinó també la seva visió del perfil que
necessiten els futurs professionals, aquests professionals que
exerciran la seva tasca molts d'anys després que aquesta
tasca hagi estat definida en els plans d'estudis, idò,
evidentment, si això es produeix en un termini prou curt de
temps perquè no hipotequi les accions que ja des d'aquest
parlament hem de començar a prendre, evidentment el Grup
Parlamentari Socialista hi vol col•laborar, i voldríem que
aqueix llibre blanc, com altres plans que ha fet el Govern
sobre temes específics (sanitat, serveis socials, etc.) fos
debatut en la comissió corresponent d'aquest parlament,
perquè crec que tot allò que (...) per definir la universitat del
començament del segle XXI és una tasca que possiblement
sigui de les més interessants que aquest parlament pugui dur
a terme. 

I per fer això, què necessitam? És evident que tenim uns
recursos, tenim unes mancances, i hem d'aportar des dels
pressuposts d'aquesta comunitat, d'aquesta comunitat que és
una comunitat que té un PIB notable i que no contribueix al
manteniment de la investigació, de la recerca i del
desenvolupament d'una manera adequada, el Govern
d'aquesta comunitat crec que hi pot jugar un paper molt
important en articular aquest contacte empresa-universitat,
imprescindible perquè avui en dia la recerca sigui fructífera
per als interessos econòmics d'aquesta societat a la qual
serveix.

Però també jo crec que en aquest futur hi hem de posar
imaginació, hi hem de posar la mateixa imaginació que a
altres fòrums europeus es té sobre el finançament o
l'obtenció de recursos per part de la universitat. És evident
que el model actual de recaptació de fons a través de les
administracions, a través de les taxes universitàries, no és
suficient per garantir una universitat de futur, i altres
fórmules ja han estat aprovades i formen part del document
que la Conferència de rectors ha aprovat o ha analitzat.
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 Per tant, jo crec que som una comunitat petita que pot no
poder donar sortida a determinades demandes de la societat i del
propi alumnat per falta de recursos, i recórrer a estudiants d'altres
comunitats, que no aporten el cost real d'aquets estudis, pot
hipotecar la seva virtualitat, i jo crec que en aquest camp sí que
el Govern d'aquesta comunitat, la societat d'aqusta comunitat, ha
de comprendre que en ser una comunitat petita, els recursos que
hi hem d'aportar puguin ser més importants que els d'altres molt
més grosses per nombre d'habitants o fins i tot per nombre de
tamany de la pròpia universitat.

Jo crec que, aquest llibre blanc, sobretot hauria d'afrontar
aquestes línies de treball, les línies de treball que tenguin en
compte el futur desenvolupament d'aqueta comunitat i la
rendibilitat directa, però també la indirecta que pot tenir la
formació de determinats professionals en branques
capdavanteres, malgrat que aquestes branques no puguin tenir
una adaptació professional posterior que les justifiqui per
tamany, hi insistesc, de la nostra comunitat.

Així doncs, nosaltres veim bé la presentació d'aquest pla
plurianual que el conseller ens ha avançat en la discussió del
pressupost de demà al migdia. Per tant, ja pràcticament ens l'ha
volgut avançar perquè no li facem preguntes, però ens agradaria
que hi pogués haver un compromís clar, negociat amb la pròpia
universitat, però no només amb la universitat, sinó també amb
altres agents socials, que són qui contribueix amb els seus
imposts al finançament d'aquesta universitat, sobre quin ha de ser
el model i la destinació d'aquestes inversions. En aquest sentit,
volem dir també que (...) contribuírem a les conclusions, si
aquest llibre blanc és presentat en aquest parlament, a les
conclusions que aquest llibre blanc pugui dur per al bé de la
nostra universitat, per a la regulació, per a la dotació, d'allò que
li falta, però també per a la regulació d'allò que li sobra, no hem
de tenir una universitat productora d'excedents incol•locables a
la nostra societat, amb els costs econòmics i personals que això
suposa, sinó una planificació definida cap a una universitat que
doni resposta al seus dos reptes: investigar i formar
professionals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Del que
ha dit el Sr. Conseller de Cultura i de les indagacions que
nosaltres mateixos hem pogut fer, deduïm d'aquesta
interpel•lació que el Govern balear té previst en col•laboració
amb la Universitat de les Illes Balears la realització amb caràcter
prioritari de les accions següents per desplegar les competències
universitàries des del dia en què siguin efectives.

Jo he tractat de fer una síntesi del seu discurs, i l'he resumit
en set punts.

El primer és la voluntat el Govern d'elaborar la llei del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, i
nosaltres, el meu grup, hi podríem afegir que això, com tots
sabem, és d'obligat compliment per adaptar-se a la nova
situació, i en particular, és competència, el nomenament del
president, per part del Govern o de la Conselleria
d'Educació, que encara jo no he pogut entendre massa bé.
També vostè ha dit, i li ho aplaudim, que els consells
insulars d'Eivissa i Formentera i de Menorca hi tendran
participació amb veu i vot dins aquest consell social. També
hem entès molt bé les funcions i representativitat que té
aquest consell social.

Quant al segon punt, la redacció del Llibre blanc sobre
l'oferta i la demanda d'estudis superiors a les Illes Balears,
creiem que és una bona idea de la seva conselleria, però
abans de determinar nous estudis, sabem que s'ha fet un
encàrrec al consell social actual, el qual, evidentment, hi
participarà, n'estam segurs, vistes les bones relacions, la
Junta de Govern de la Universitat.

Quant al tercer punt, disseny del pressupost que valori el
cost nominatiu i el pla d'inversions de la Universitat, el
Govern ja s'hi va avançar, i en una reunió que va tenir lloc
el dia 18 d'octubre, es varen donar com a resultats 465
milions per al multiaulari Guillem Cifre de Colonya, i dels
4.500 milions rebuts de Madrid, es varen acordar 3.900
milions de cost nominatiu, i això ha de permetre corregir els
dèficits històrics de personal, tant de professorat com
d'administració, i també de despeses corrents, per tal
d'adequar l'estructura a les necessitats actuals, i també hi ha
197 milions per a la planificació d'inversions plurianuals, i
tampoc no són menys importants 4.000 milions addicionals
per a inversions plurianuals a mig termini, segons la
planificació exemplar del Govern i de la Universitat de les
Illes Balears.

Quant al quart punt, vostè ha parlat de definir les
propostes d'inversió de forma immediata en la UIB, que ha
d'assumir: a) la reforma d'edificis i dependències
universitàries amb deficiències greus, b) la planificació de
les inversions dins l'estructura de caràcter urgent, i c) les
propostes d'estudis universitaris a les extensions de la
Universitat de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa-
Formentera.

Això no és res més que felicitar-lo, però vista la
importància de l'apartat c), ho hem volgut deixar per al
final.

Un altre punt, el cinquè, que jo he agafat de la seva
intervenció, és l'estructuració administrativa i de gestió dels
serveis d'universitats en l'organigrama de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. Nosaltres estam d'acord que
és absolutament necessari, i sabem que hi estan fent feina;
no obstant això, sempre s'ha de fer des del màxim respecte
a l'autonomia universitària, com vostè mateix, Sr. Conseller,
ja ho ha fet públic.
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El sisè punt, una relació fluïda i constant amb les direccions
generals d'universitats d'altres comunitats autònomes; correspon,
com és lògic, a la seva conselleria, i creiem essencial, i n'estam
segurs, que es durà a terme.

Un setè punt, del qual vostè ha parlat, és la Llei d'investigació
I+D; estam segurs que es portarà endavant.

Per tot això, Sr. Conseller, jo, en to molt amistós, voldria dir-
li que jo personalment en el seu lloc i en aquest tema no ho
hauria fet millor.

Però he volgut deixar per al final el tema que fa referència a
les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.
Tan sols aquells que vivim a unes illes que no tenen universitat
sabem la passa endavant que significa aquest projecte que,
segons vostè ha dit, es farà realitat aquest proper curs acadèmic
97-98.

Aquest diputat que els parla recorda amb molta il•lusió
l'esforç que hi vàrem posar quan es va començar a parlar d'aquest
tema i també el rebuig inicial amb què es va rebre aquesta
proposta. No sap amb quina satisfacció avui podem constatar que
properament seran una venturosa realitat, no només pel que
significa que els al•lots i al•lotes de les illes petites puguin
accedir a la universitat, sinó també per aquella atmosfera cultural
que es desprèn d'un centre universitari.

Sr. Conseller i tot el seu Govern, no dubti que quan a
Menorca o a Eivissa i Formentera es cantarà allò d'urbi sunt cui
ante nos in mundo fuere, no només estarà vostè amb aquells que
fuerunt capaços de portar això endavant, sinó que també hi estarà
tot el seu Govern, tot el grup que li dóna suport i, n'estam segurs,
també tota aquesta cambra. Per tot això i molt més, l'enhorabona
i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup parlamentari
proposant d'aquesta interpel•lació, el Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com era previsible, jo crec que ha
quedat demostrat que els diferents grups parlamentaris,
lògicament, estan molt interessats en el tema universitari i, a la
vegada, tots nosaltres hem adoptat el to del qual jo diria que
insinua, suggereix, la voluntat de consens que després tots
nosaltres hem explicitat respecte de la política universitària.

Bé, una sèrie de comentaris a les intervencions que han
anat apareixent, especialment a la del Sr. Flaquer. La
qüestió de comparar xifres entre unes universitats i unes
altres, el Sr. Crespí diu que no és una cosa gaire
recomanable perquè són macroxifres i després cada realitat
és un món i, per tant, no trobarem mai realitats
absolutament simètriques que permetin comparacions, jo
supòs que això és veritat, però també crec que aquestes
comparances com a mínim són indicatives i, per tant, no
poden ser absolutament menyspreades. Vostè ha invocat el
nom del Sr. Pujol, que com que estam en relació nosaltres
bé, probablement el Sr. Pujol en relació amb la nostra
universitat, davant d'aquesta pregunta, hauria contestat que
en relació amb nosaltres, malament, a partir de tots els
dèficits i de totes aquestes mancances que són
objectivament comprovables.

Respecte de la qüestió que ha plantejat el Sr. Flaquer que
si jo combinava xifres d'uns anys i d'uns altres, jo
personalment crec, de xifres en sap molt més ell que jo, que
aquestes universitats que jo he comparat, la de Balears i les
universitats estatals, amb una població estudiantil inferior
als 16.000 habitants, jo en, definitiva, el que he fet ha estat
comparar les pessetes per alumne que tenien aquestes
universitats l'any 95 amb les pessetes per alumne que tendrà
la Universitat el 96, i així i tot encara em surt una quantitat
deficitària respecte de les Illes Balears. És a dir, el 95
d'aquelles universitats i el 96 de la nostra, i encara surt una
quantitat deficitària.

Respecte de l'anunci per part del Govern que s'impulsarà
l'elaboració d'un llibre blanc, jo crec que és una idea molt
adequada, crec que és allò que s'ha de fer, abans de
començar a envestir, per dir-ho de qualque manera, el bou
i començar d'una manera, potser improvisada i no amb el
suficient rigor, a intervenir sobre la Universitat de les Illes
Balears, fent una determinada política, és recomanable amb
tranquil•litat, de manera molt reflexiva i molt compartida,
aquesta reflexió, que es pugui elaborar un document base
que marqui el futur de la Universitat en un període de temps
relativament llarg.

Per tant, supòs que d les meves paraules ja es dedueix la
nostra col•laboració, que, evidentment, serà el màxim de
constructiva en tot aquest procés que pugui donar-se en
l'elaboració del llibre blanc.
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Després, una altra cosa en relació amb el finançament. Jo, pel
que he llegit t i pel que he parlat amb gent de la comunitat
universitària, una cosa que més o manco hauríem de tenir una
clar és que el finançament aconseguit amb el traspàs de la
competència universitària sobretot és un finançament que permet
eliminar dèficits històrics, en plantilla de professorat, de personal
no docent, en instal•lacions, en serveis que la Universitat
necessita, però, evidentment, si volem entrar en una nova fase de
nous estudis, de més dotació pressupostària per a investigació,
implicarà que el govern balear hi haurà de posar cèntims, i,
evidentment, jo crec que el Govern balear ha d'assumir aquesta
aportació de més cèntims a la Universitat com una inversió
altament rendible per a la nostra comunitat autònoma, perquè un
país en el qual no hi ha una base social molt extensa que tengui
un bon nivell de formació cultural i que a la vegada hi hagi una
minoria que es dedica a la recerca tecnològica, a la investigació
científica i també humanística, no ho ignorem, és un país que no
funciona bé a l'hora històrica en què ens trobam. Per tant, aquests
cèntims que hi haurà d'0aportar el Govern, evidentment, jo crec
que han de ser una part important de la seva política dins l'àmbit
educatiu, i evidentment també és on tots nosaltres, i quan dic
nosaltres dic institucions, els organismes universitaris, les
institucions polítiques en general, hem de tenir capacitat de
seducció cap a la societat civil, cap al món empresarial, perquè
també es comprometin molt més que el que s'han compromès
fins ara en l'aportació de recursos a la Universitat.

una altra qüestió que m'interessaria comentar és la qüestió
que fa referència a les extensions universitàries. La veritat és que
he calculat malament el temps de la meva interpel•lació, pensava
que no em bastaria el temps i després me n'ha sobrat, però bé, ara
l'aprofitaré. La qüestió de les extensions universitàries,
evidentment, jo crec que hi ha d'haver un objectiu absolutament
irrenunciable i absolutament central a l'hora de parlar de política
universitària en aquest país nostre, i és que les illes de Menorca,
d'Eivissa i Formentera han de tenir igualtat d'oportunitats per
poder disposar d'estudis universitaris que un mallorquí de Palma
o un mallorquí de la part forana. Ara bé, jo crec que el tema s'ha
de tractar probablement amb més rigor que com s'ha tractat fins
ara. Fins ara, no sé si m'hi equivoc o no, però em fa una mica la
impressió que a vegades s'ha confós dur-hi la universitat o
implicar-hi Menorca, Eivissa i Formentera, amb la creació d'una
espècie de centre-seu física-immoble en una determinada
localitat d'una illa o d'una altra i, després, l'immoble hi és,
gairebé ha estat un carcassa no gaire dotada de vida ni gaire
dotada d'activitat universitària; jo crec que el tema de la
implicació de Menorca, Eivissa i Formentera en la política
universitària és bastant més complex que instal•lar a cada una
d'aqueses illes unes determinades seus, passa per un sistema de
beques que compensi els perjudicis econòmics de la gent de
Menorca, d'Eivissa i Formentera, passa probablement per una
possible discriminació positiva dels estudiants de Menorca,
d'Eivissa i Formentera a l'hora dels preus de matrícula en la
mateix a universitat, passa per facilitar-los unes condicions
d'allotjament i de residència adequades i també pot passar per
estudis presencials d'universitaris en aquelles altres illes, però,
evidentment, s'ha d'afrontar amb molt de rigor l'organització
d'aquests estudis universitaris.

Finalment, i ja per acabar, vostè ha parlat que la Universitat
de les Illes Balears ha de ser una universitat oberta al món
i ha marcat tota una sèrie d'escalons, ha parlat del món
mediterrani, del mon estatal, del món, en diríem universal,
si no ho record malament, la Universitat de les Illes Balears
té convenis signats amb  (...) universitat de Sudamèrica, i
això està beníssim, ara, crec que també s'ha de fer una
referència explícita a un àmbit universitari que
probablement és el més pròxim, amb el qual compartim més
elements de cultura, de llengua i també, fins i tot, d'afinitats
socials, que és el món dels països de llengua catalana. Vostè
sap que les universitats dels Països Catalans, exceptuant una
universitat valenciana que no hi ha volgut participar, han
creat l'Institut Joan Lluís Vives, que té una vida molt
interessant i fecunda fins ara, i que dins el marc d'aquest
Institut Joan Lluís Vives s'ha creat un programa específic,
que és el programa Drac, per a intercanvi de professors i
d'alumnes. Em pareix magnífica la idea d'obrir la
Universitat de les Illes Balears al món però, quan s'obren al
món, convé ser conscient de quina és la jerarquia dels
escalons que s'han de pujar per arribar al món, aleshores, jo
voldria reivindicar que aquest escaló fons el que ocupàs el
primer lloc en aquesta jerarquia d'obertura al món. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la interpel•lació, el conseller
de Cultura, Educació i Esports té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. És una
llàstima que el mecanisme parlamentari de la interpel•lació
no permeti que el debat de la Universitat sigui molt mes
ample, perquè, lògicament, es redueix a un intercanvi
d'opinions entre el grup interpel•lant i el Govern; m'hauria
agradat molt més poder contestar i entrar en debat amb els
altres grups, però, en qualsevol, cas és aquest el mecanisme
que hi preveu el reglament i a ell ens hem d'atendre.

Jo no vull tornar a entrar, Sr. Pons, en el tema de les
xifres, però és que crec que no ho ha entès, no ha entès el
que l he dit, jo li he dit que vostè no pot agafar magnituds
numèriques i aplicar-les indistintament a les distintes
universitats. Vostè no pot agafar la transferència econòmica
que va rebre una universitat l'any 94-95, amb els alumnes
que tenia aquesta universitat l'any 94-95, dividir la
transferència pel nombre d'alumnes i donar-hi un ratio, i
després agafar la Universitat de les Illes Balears i dividir-la,
l'any 96, entre el seu nombre d'alumnes. Si vostè vol
comparar la transferència de la Universitat de les Illes
Balears amb altres universitats, faci-ho comparant les
magnituds que tenien aquell mateix any les dues universitat,
és a dir, si la vol comparar amb Cantàbria, agafi el nombre
d'alumnes que tenia Cantàbria el 95 i el divideixi per la
transferència, i tendrà un ratio, i agafi els alumnes de
Balears el 95, els divideixi per la transferència que ha rebut
Balears i obtindrà un ratio que hi estarà per sobre, perquè si
vostè enguany, el 96, agafa el nombre d'alumnes de Balears
i els divideix per la transferència i agafa el nombre
d'alumnes de Cantàbria i els divideix per la transferència
que va rebre Cantàbria, hi veurà sobradament com la
transferència a les Illes Balears és més avantatjosa que la de
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Cantàbria, la transferència econòmica a la Universitat de les Illes
Balears, a la Comunitat Autònoma, és la més avantatjosa de totes
les universitats amb aquests coeficients; a més, miri, jo no volia
entrar en polèmica perquè ha estat una interpel•lació molt suau
i molt cortès, i ho ha de continuar sent, però (...) el representant
del Partit Socialista que a la Universitat parlin i discuteixin sobre
la transferència em pareix molt bé, però o tenc un resum de
premsa extensíssim sobre la Universitat, extensíssim, i només hi
ha opinions del PSOE i del Govern, al PSM no varen sentir la
veu durant tota la negociació, i l'endemà a rebre la negociació
amb 4.500, ja en demanaven 6.000, si n'haguéssim tengut 6.000,
n'haguessin demanat 8.000. Ho sabien. El que no és seriós és
estar desaparegut durant tot un procés de transferència, no alçar
la boca, no alçar la veu, i quan es produeix la transferència,
criticar-la; el PSOE almanco va tenir una línia, la va argumentar
i la va defensar, contrària a la del Govern, nosaltres vàrem tenir
la nostra, però és que la seva no la vàrem sentir, ni la d'Esquerra
Unida ni la d'altres grups.

Posar doblers per part de la Comunitat Autònoma afegits a la
inversió, afegits al cost nominatiu, natural, però és que això no
és nou d'ara, el Govern d'aquesta comunitat autònoma va ajudar
i va contribuir al finançament de la residència d'estudiants, i no
era competència seva; el Govern d'aquesta comunitat autònoma
va ajudar i va contribuir a la creació d'uns estudis de turisme,
d'una escola de turisme, que no eren competència seva; va crear
una escola d'hostaleria amb una inversió "milmilionària" que
tampoc no era competència seva; va contribuir durant molts
d'anys i continua contribuint a una escola de treball social. Tot
això són contribucions que han demostrat que el Govern
d'aquesta comunitat autònoma, sense ser competent en matèria
universitària, és sensible a aquesta problemàtica, i si hi hem estat
sensibles sense ser competents, vostè es pot imaginar com ho
serem una vegada que tenim l'alta responsabilitat d'exercir
aquesta competència, i en aquest sentit, no tengui cap dubte que
el Govern d'aquesta comunitat farà tots els esforços que estiguin
al seu abast perquè l'assumpció d'aquesta competència i la seva
gestió siguin d'interès i siguin fructíferes per als ciutadans
d'aquesta comunitat.

Quant al rigor sobre les extensions universitàries, jo crec que
tots hi estam d'acord. Les extensions universitàries de Menorca
i d'Eivissa i formentera no es poden reduir a senzillament tenir
un edifici i, si ja tenim l'edifici, tenim la universitat, no. Avui en
dia, precisament, el món de les comunicacions permet que no tot
es recondueixi cap a un edifici, sinó que fins i tot en espais
reduïts i en espais flexibles i àgils s'hi pugui dur a terme un
ensenyament de qualitat, un ensenyament a distància, un
ensenyament a través del sistema de videoconferències,
mantenint en el que és la seu física de cada una d'aquestes
extensions allò que resulti més indispensable per al funcionament
normal i ordinari d'aquestes extensions.

En qualsevol cas, insistesc en el que hem dit a la primera
intervenció, que per part del Govern seguirem amb molta
atenció el contingut de la moció que, sense cap dubte,
vendrà a conseqüència d'aquesta interpel•lació. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3898/96,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
col•laboració del Govern de la Comunitat amb
l'administració de Justícia per ala introducció de les noves
mesures previstes a la Llei orgànica 10/95 del Codi Penal.

Passam al següent punt i darrer de l'ordre del dia, que fa
referència a proposicions no de llei. Tractarem la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, la
3898, relativa a col•laboració del Govern de la Comunitat
Autònoma amb l'Administració de Justícia per a la
introducció de les noves mesures previstes a la Llei orgànica
10/95, del Codi Penal. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. El
Código Penal define delitos y faltas que no son, sino, los
presupuestos de la aplicación de la forma suprema que
pueden revestir el poder coactivo del Estado: la pena
criminal. Aunque sólo fuera por esa consideración, es
evidente la importancia que tiene el Código Penal en el
conjunto del ordenamiento jurídico, y es razonable que se
hable de él como la "Constitución en negativo", de ahí la
importancia crucial del presente debate, pues a la gravedad
que tiene tratar de temas de carácter constitucional
prioritario se une que el carácter negativo del Código Penal
nos haga ser especialmente prudentes, ya que el objeto de
dicho cuerpo legal es la restricción de derechos, de derechos
fundamentales.

Nuestra legislación penal, hasta la aparición del nuevo
código, arrancaba de normas del siglo XIX sometidas a
constantes parches que iban dictando los continuos avatares
de la sociedad española, de régimen constitucional a
dictadura y de dictadura a régimen constitucional. Por ello,
tras la aprobación de la constitución Española, es el objetivo
fundamental del nuevo código el adaptar la legislación
punitiva al texto y principios de la Constitución Española.

Tal y como se recoge en la exposición de motivos del
Código Penal, Ley orgánica 10/95, el gobierno no tiene aquí
la última palabra, sino solamente la primera, se decía allí, y
es que ha quedado una labor muy importante pendiente de
realizar cuya urgencia viene impuesta por lo delicado de la
materia sobre la que versa, la restricción de derechos
fundamentales.
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Quizás las tareas más importantes que han quedado
pendientes sean la aprobación de una ley orgánica reguladora de
la responsabilidad del menor y el desarrollo de una serie de
medidas que permitan que lo posiblemente más novedoso del
nuevo Código Penal, su sistema de penas, no quede
permanentemente en el aire. Con la proposición no de ley que
presentamos en este momento para su aprobación por esta
cámara, no pretendemos entrar en el contenido que debe tener el
desarrollo de tales medidas, pero sí que queremos y debemos
actuar en dos niveles. El primero, y por lo que respecta al
Gobierno de España, instándole a que actúe en el ámbito de su
competencia con la rapidez que exige la importancia del tema, y
el segundo, por lo que respecta al Govern de les Illes Balears,
utilizamos esta proposición no de ley para que tome consciencia
de cuál es su papel, el papel que le atribuye la nueva legislación
penal, y actúe en consecuencia.

Repasaré con la brevedad que el reglamento de esta cámara
impone los diferentes puntos de la proposición no de ley.

El primer punto consistía en instar al Gobierno de España a
que presente ante el Congreso de los Diputados y en el plazo más
breve posible un proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad del menor. El artículo 19 del nuevo Código
Penal señala que los menores de 18 años no serán responsables
criminalmente, con arreglo a dicho cuerpo legal, y nos remite a
que dicha responsabilidad sea exigida con arreglo a lo dispuesto
en la ley que regule la responsabilidad penal del menor, ley que
no existe, y mientras no exista esta ley, la disposición final
séptima, en su segundo párrafo, nos dice que el citado artículo 19
no entrará en vigor. La elevación de la edad penal a los 18 años,
por mandato unánime del Congreso de los Diputados, se hizo
recientemente y, sin embargo, la inactividad del Gobierno nos
lleva a la siguiente paradoja: no puede haber responsabilidad
penal antes de los 18 años, el Código Penal recoge este mandato
en el artículo 19, y porque el gobierno no hace nada, los menores
de 18 años son los únicos ciudadanos españoles que siguen
viviendo bajo la égira del Código Penal del siglo XIX. Por ello,
creemos que es fundamental iniciar cuanto antes los trámites
para que se haga esta ley.

El segundo punto de esta proposición consiste en instar
al Gobierno de España y al Govern de les Illes Balears a la
aprobación y urgente implantación de un plan de reforma y
dotación de los depósitos municipales de detenidos, en
directa colaboración con los ayuntamientos, por medio de
técnicas, mancomunidad, consorcio u otras similares que
faciliten a los ayuntamientos su rápida disposición. Una de
las novedades más importantes del Código Penal es la
creación de las llamadas penas de arresto de fin de semana,
de una duración de unas 36 horas. El estudio de la penas de
corta duración, de su evolución en los países de nuestro
entorno, ha demostrado, y así está reconocido por la
unanimidad prácticamente total de la doctrina jurídica, que
no sirven para los fines que se proponen, que menos de seis
meses ya no tiene sentido una pena de prisión y que las
penas de seis meses a dos años hay que sustituirlas por
penas alternativas a la prisión, porque produce daños
enormes a las relaciones sociales del condenado. Entre otros
muchos estudios está, por ejemplo, el de Albretch en
Alemania, que comparó dos grupos, uno que había
cumplido penas de prisión inferiores a seis meses con otro
que fue condenado a otro tipo de pena, penas-multa; de los
que estuvieron en prisión reincidieron el 50%, de los otros
solamente el 16%. Sustituir las penas cortas por arresto de
fin de semana o por trabajos en beneficio de la comunidad,
de los que hablaremos después, son alternativas muy
positivas. La intención del nuevo Código Penal es que esta
pena se cumpla en el partido judicial del penado y, siempre
que sea posible, en depósitos municipales, con el fin de
causar los menores perjuicios al penado, atendiendo siempre
a que la finalidad primera de la pena debe ser la reinserción
social del delincuente. No cansaré a esta cámara con las
deficiencias que existen en relación a centros penitenciarios
que hay en esta comunidad autónoma deficiencias que son
mayores si nos referimos a los depósitos municipales, que
existen muy pocos y algunos en condiciones realmente
infrahumanas. Todo ello hace difícil que la medida prevista
en el Código Penal se aplique y tenga eficacia, por lo que
resulta urgente que tanto el gobierno de España como el de
esta comunidad autónoma inicien las gestiones necesarias
para la dotación de depósitos municipales en los
ayuntamientos. Si se crea una red suficiente de
establecimientos municipales, evitaremos que la aplicación
práctica de esta pena no resulte irrisoria y los beneficios
para la comunidad en general puedan ser conseguidos.

El punto tercero de esta proposición no de ley ese refiere
a instar al Gobierno de España a la aprobación y
publicación de la orden ministerial de actualización de las
cantidades que la administración penitenciaria ha de
reembolsar a los ayuntamientos por los servicios de
depósito de detenidos a disposición judicial. Este apartado
guarda una cierta relación con el anterior. Se justifica en
cuanto se persigue una dignificación de los depósitos
municipales, que, a fin de cuentas, rinden un servicio al
Estado y no encuentran en él una compensación económica
que permita mantenerlos en condiciones adecuadas. Por
ello, en complemento con el anterior apartado, los
ayuntamientos no deben pasar apuros económicos por su
necesaria colaboración y cooperación en los fines del
Estado.
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El cuarto punto va referido a instar al Gobierno de España a
regular con urgencia los mecanismos de pago a los penados,
arrestos de fin de semana, de los gastos de desplazamiento, en
los términos previstos en el artículo 15 del Real Decreto 690/96,
de 26 de abril. El condenado a cumplir una pena de arresto de fin
de semana, si no tiene en su partido judicial un centro en
condiciones para cumplir la pena, se ve obligado a desplazarse
al que determine la autoridad judicial, lo que puede conllevar
unos gastos de desplazamiento que no tiene que soportar el
penado, ya que no es sino deficiencia del Estado que no exista
centro de internamiento en su partido, y además, si tuviera que
satisfacer el penado tales gastos y pudiera hacerlo, se encontraría
en la práctica con una sanción económica añadida a la penal, y
en el caos de que no pudiera hacerlo, tendría que enfrentarse a
una pena grave por incumplir su obligación de presentarse en el
centro penitenciario, con lo cual, indirectamente, nos
encontraríamos con encubierta prisión por insolvencia
económica, de forma que si no se prevé el pago del
desplazamiento, nos podemos encontrar con serias dificultades
de carácter constitucional para el buen fin de las penas previstas
en el Código Penal.

El quinto punto de nuestra proposición no de ley se refiere a
instar al Govern de les Illes Balears a que, previo acuerdo con la
Federación de municipios y entidades pública o privadas con
fines de interés público, elabore en el término de tres meses un
plan de determinación de plazas para el cumplimiento de la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad, suscribiendo el
correspondiente convenio con las administraciones y entidades
afectadas. Otra de las novedades del Código Penal está en su
artículo 49, que establece la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del
penado y que lo obligan a prestar su cooperación no retribuida en
determinadas actividades de utilidad pública. Dicho trabajo debe
ser facilitado por la Administración, que podrá establecer los
convenios oportunos a tal fin. Si hasta ahora hemos hablado
fundamentalmente de competencias del Gobierno de España, esta
parte de la proposición no de ley se refiere a una competencia de
la Comunidad Autónoma. Para que sea posible aplicación de esta
pena, se requiere que por parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma se elabore un catálogo de plazas para la
realización de los trabajos en beneficio de la Comunidad,
pudiendo el Govern llegar a acuerdos con las corporaciones
locales a fin de aunar los esfuerzos de todos para facilitar la
administración de justicia.

El punto sexto de nuestra proposición se refiere también a
instar al Govern de les Illes Balears a que elabore un catálogo o
relación de centros existentes en la Comunidad Autónoma de
dependencia autonómica, municipal o privada debidamente
acreditados y homologados para la integración de condenados
toxicómanos en proceso de desintoxicación y tratamiento, para
ponerlos a disposición de la Administración judicial, de acuerdo
con lo que prevé el artículo 87 del Código Penal. El artículo 87
prevé que en algunos casos los jueces o tribunales pueden
acordar la suspensión de las penas privativas de libertad no
superiores a tres años a los penados que hubieren cometido el
hecho delictivo a causa de su dependencia del alcohol,
estupefacientes, sustancias sicotrópicas, etc., siempre que haya
una certificación sobre su desintoxicación o tratamiento, y esa
certificación tiene que estar entregada por un centro
homologado, y si no ha centros debidamente homologados, no
sabemos a qué certificaciones hemos de dar validez. Cuando el
80% de los delincuentes son toxicómanos, el que pueda haber
una suspensión condicional en caso de que se ingrese en un
establecimiento a desintoxicarse, etc., implica un tratamiento del
problema desde su raíz, lo que nos llevaría a su más fácil
solución. En la inmensa mayoría de casos, la drogodependencia
es causa de la delincuencia (...) indicar que si luchamos contra la
drogodependencia haremos una labor muy más positiva que si
simplemente nos limitamos a utilizar medias represivas, que no
combaten el problema, sino sus efectos.

Por último, el apartado séptimo se refiere a instar al
Govern de les Illes Balears a la elaboración de un catálogo
de centros psiquiátricos o educativos especiales de
dependencia autonómica para ponerlo a disposición de la
Administración judicial en los términos que establecen,
especialmente con la finalidad de internamiento, prevista en
el artículo 96, y es que otra de las novedades del Código
Penal es la creación de una serie de medidas de seguridad
para el tratamiento de determinados delincuentes,
determinados delincuentes que están exentos de
responsabilidad criminal, según establece el artículo 101 del
Código Penal, por sufrir alteraciones psíquicas, digamos en
general. Se crea en el Código Penal un catálogo de medidas
de seguridad, y entre ellas tenemos en el artículo 96 el
internamiento en un centro psiquiátrico o educativo especial
de deshabituación, en cualquier caso, y, como en el caso
anterior, corresponde a la Administración autonómica
elaborar el censo pertinente de qué centros psiquiátricos y
educativo especiales están a disposición de la
Administración de justicia.

Por todo ello, consideramos que estas medidas que
solicitamos que se adopten servirán para remover los
obstáculos que impiden que una determinada ley, en este
caso el Código Penal, vea imposibilitada su puesta en
práctica por lo que podemos llamar "filibusterismo
administrativo". Se ha entregado un nuevo Código Penal, el
Código Penal de la democracia, a la Administración de
justicia, pero se ha entregado incompleto, generando
múltiples problemas cotidianos a los juzgados y tribunales,
que no está en manos de éstos el resolverlos, sino en manos
del Gobierno de España y del Govern de les Illes Balears, y
con ello enlazo con lo dicho al principio de mi intervención,
y concluyo, el Código Penal es la Constitución en negativo,
la materia sobre la que trata no es otra sino restricciones a
los derechos fundamentales de los individuos, por eso pido
el respaldo de esta cámara, para la aprobación de la
proposición no de ley. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups que hi vulguin intervenir?
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Antoni Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. El nou Codi Penal o codi de la
democràcia, nascut del consens de quasi tots els grups polítics
amb representació a les Corts, amb el qual Unió Mallorquina
també està d'acord, necessita de la col•laboració de tots els
poders públics per dur-lo endavant. En aquest sentit, és importat
la implicació tant de la Comunitat Autònoma com dels
ajuntaments i també dels consells insulars, quan tenguin la
competència en menors. No obstant això, és l'Estat qui té la
responsabilitat de donar total efectivitat al nou Codi Penal.
Temes com la Llei de responsabilitat dels menors, enfocada des
de l'òptica educacional i no repressiva; la correcta dotació dels
dipòsits de detinguts en els ajuntaments; facilitar el compliment
de les penes de cap de setmana o treballs per a la comunitat, i el
manteniment d'una xarxa de centres de toxicòmans en
rehabilitació i adequació especial, són factors determinants per
poder donar a aquest Codi Penal la condició de democràtic.

Per tant, Unió Mallorquina i el Grup Mixt votaran
afirmativament en aquesta proposició no de llei. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Per un costat, hem de començar per felicitar el Grup Socialista
per la presentació d'una proposició no de llei que selecciona
alguns aspectes important del nou Codi Penal i que tenen una
transcendència real en aquestes illes. És una proposició que ens
insta a pronunciar-nos, encara que a la majoria de punts ho fem
instant el Govern central a actuar d'una determinada manera, ho
fem en molts de temes, aquest n'és un altre. Per un altre costat,
he de demanar al grup proposant que en les proposicions no de
llei es continuï amb el bon costum d'incloure-hi una exposició de
motius que ajudin els altres grups que hi participen a entrar més
en el fons de la qüestió de forma argumentada, per situar-nos en
la intencionalitat del proposant, aquest cop no la hi hem trobada
i ens instal•lam directament en els set punts que a la proposició
no de llei ens presenten però sense aquest aperitiu argumental
que sempre va be tenir a mà.

Convé que recordem, en començar, allò que diu la
Constitució Espanyola en el seu article 25.2, quan assenyala que
les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran
orientades cap a la reeducació i la reinserció social.

El condemnat a pena de presó, quan l'estigui complint, ha de
gaudir dels drets fonamentals, a excepció d'aquells que es vegin
expressament limitats pel contingut de la sentència
condemnatòria, el sentit de la pena i la llei penitenciària.
Lògicament, les noves mesures establertes en la reforma del Codi
Penal han de tenir una correspondència a la legislació
penitenciària, al compliment de les penes, si no, poca cosa farem.

(...) penitenciari no s'ha de veure només com una fase de
patiment en la vida del condemnat, sinó que constitueix un
moment decisiu en el procés de reeducació i
ressocialització, de reinserció. Amb les noves formes de
compliment de condemna hi ha un intent, hi existeix un
intent, de substituir els sistemes d'execució clàssics per
altres de nous que presenten majors marges de mesures
individualitzadores de caràcter subjectiu, que permeten
adaptar l'execució a les necessitats ressocialitzadores del
condemnat, del penat.

És cert, però, que aquesta tendència a individualitzar el
tractament, el compliment de les penes, xoca, i bastant, i
permeti'm el grup proposant que li ho digui, amb la política
penitenciària iniciada pel Govern del PSOE i continuada pel
Govern del PP. Aquesta política penitenciària aposta per la
creació de macropresons, com molt bé sabrà, macropresons
tipus coma ciutats autosuficients, allunyades del medi
social, excloses i excloents, de les quals la que aquí prest es
posarà en marxa, a Palma de Mallorca, és un exemple
fefaent com per una banda modificam el Codi Penal per
introduir noves mesures de reinserció, de reeducació, però,
per altra banda, i apel•lant a la rendibilitat econòmica, estam
construint centres penitenciaris que van totalment en contra
de les mesures que es poden donar en aquest nou Codi
Penal. Presons per a mil penats, quan les directrius europees
parlen de presons màximes de 350, ens diu molt poc de la
bona voluntat expressada en la reforma del Codi Penal i
com xoquen aquestes voluntats amb els principis de
rendibilitat econòmica que va inspirar el Pla d'amortització
i creació de nous centres penitenciaris, aprovats l'any 1991.
Els macroestabliments acaben homogeneïtzant les
peculiaritats de cada règim penitenciari i afavoreixen una
execució standaritzada que e contradiu amb el principi de
diversitat que hem de defensar.

Ara bé, ens trobam amb dues formes de compliment de
condemna que ens motiven i han motivat el grup proposant.
D'una banda, els treballs en benefici de la comunitat i,
d'altra, la d'arrests de cap de setmana, que són dues
situacions que motiven els punts números dos, quatre i cinc
d'aquesta proposició del Grup Socialista.

La pena dels treballs en benefici de la comunitat, com a
substitutòria, no és probable que sigui escollida per la
generalitat de les persones que la puguin escollir. Segons el
coneixement que podem tenir de quines persones són
condemnades a menys de sis mesos, és improbable que
sigui d'una forma general que aquestes persones demanin
fer treballs en benefici de la comunitat, sinó que estaran
molt més contents de complir caps de setmana o de fer
condemnes com les que fins ara s'han fet. Però es pot incidir
sobre la manera com s'organitzen i es posen a disposició
aquests treballs comunitaris. Amb aquesta pena, no només
s'evita la segregació que representa una reclusió forçada,
sinó que es pot estimular, i se l'hauria d'estimular, el penat
a la solidaritat cap als altres mitjançant una sèrie
d'ocupacions fonamentalment en el camp de l'assistència
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social. No dubtam que l'aplicació d'aquesta pena comporta una
considerable complexitat que requereix d'una eficaç coordinació
entre administracions. "Els treballs en benefici de la comunitat",
com diu el Reial Decret 690 d'aquest any  mateix, "han de ser
facilitats per l'administració penitenciària, per a aquesta finalitat
podrà", diu el decret, "establir convenis amb altres
administracions públiques o entitats públiques o privades que
desenvolupin activitats d'utilitat pública o social; en aquest cas,
aquestes podran assumir les funcions de gestió dels treballs,
assessorament, seguiment i assistència dels penats, sense
perjudici de la supervisió del compliment, que sempre serà a
càrrec de l'administració penitenciària". Els treballs a realitzar
tenen unes característiques especials; per açò, en el punt cinquè,
quan s'hi parla d'elaborar un pla de determinació de places,
aquest s'hauria de realitzar amb la participació directa de
l'administració penitenciària, sobretot ara que ens trobam en els
inicis mateixos d'aquest sistema.

Una altra qüestió que es planteja i que no apareix en la
proposició no de llei és com es podran realitzar els treballs en
benefici de la comunitat a Menorca, on no existeixen centres
penitenciaris com a Mallorca i Eivissa, hi haurà dificultats per a
la supervisió, per al seguiment, d'aquests treballs comunitaris.
Hauria de ser una altra qüestió a plantejar davant
l'Administració.

Quant a les penes d'arrest de cap setmana, sense cap dubte
que l'actual situació dels dipòsits municipals de detinguts és un
impediment real per poder-los posar en marxa. Aquestes penes
de cap de setmana es poden realitzar en el centre penitenciari,
aquesta podria ser una sortida en els casos de Mallorca i
d'Eivissa, encara que haurem de dubtar dels efectes benèfics
d'incorporar penat per delictes menors, que seran els que
compleixin arrests de cap de setmana en les grans presons, on el
tractament homogeneïtzat dels interns pot perjudicar aquest
tractament més individualitzat. El compliment en dipòsits
municipals només ho serà quan no existeixen centres
penitenciaris pròxims als domicilis dels penats, aquest és el cas
de Menorca, el cas de Menorca, emperò, no se soluciona amb el
punt número dos de la proposició no de llei. Esquerra Unida té
plantejada una altra proposició no de llei en aquest parlament
com també en el consell insular respecte si és millor afavorir la
creació d'un dipòsit insular de detinguts, que és una proposta que
ha sortit dels alcaldes i del consell insular, mancomunar un
dipòsit insular de detinguts, o bé fer un centre o establiment
penitenciari de reduïdes dimensions, més d'acord amb les
necessitats que es plantegen a Menorca; és un debat obert a
Menorca i també ho serà en aquest parlament, però trobam quant
a aquest segon punt, en el cas de Menorca, que hi pot haver
problemes, per a nosaltres, de funcionament.

Una cosa diferent és si separam el compliment de les penes
de cap de setmana de la situació dels dipòsits municipals en el
seu funcionament habitual, una cosa no lleva l'altra. Els dipòsits
municipals estan, els que coneixem nosaltres, en una situació
tercermundista, d'abandonament, de saturació i de falta
d'adequació lògica, per tant, aquest punt número dos ha de ser
aprovat i s'hi ha de donar suport.

I com és natural, s'ha de donar suport al punt número tres
de la proposta, d'actualització de les quantitats que
l'administració penitenciària ha de reemborsar als
ajuntaments pels serveis de dipòsit de detinguts a disposició
judicial. Actualment, si no hi vaig errat, i el Sr. Diéguez,
proposant, ho sabrà millor que jo, em sembla que donen
2.000 pessetes per dia als detinguts quan passen pel dipòsit
municipal, açò pot donar per a la manutenció, per al dinar,
però si hi comptam despeses de control, vigilància, personal
que s'hi ha de dedicar, lògicament no arriba a aquest punt.

També donarem suport als punts números sis i set de la
proposta, que fan referència a l'actuació de les
administracions públiques, (...) de la nostra, davant els
processos de deshabituació de les toxicomanies o la
necessitat de reunir la informació per establir una relació de
centres psiquiàtrics i educatius especials per posar-los a
disposició de l'autoritat judicial, per poder fer possible la
finalitat d'internament, també previst a l'article 96 del Codi
Penal.

La proposició del Grup Socialista té la virtut no només
de situar.-nos davant propostes concretes d'aplicació
d'algunes penes previstes en el Codi Penal, de les
deficiències dels dipòsits municipals, propostes davant les
quals mostram un acord general, encara que si
aprofundíssim en cada un d'aqusts punts, potser hauríem de
matisar continguts i diferenciar realitats insulars. Però
també té una altra virtut aquesta proposició no de llei, que
no és altra que en el Parlament s'hi parli del sistema
penitenciari de què disposam a les Illes Balears; només unes
poques comunitats, Catalunya, Navarra, Euzkadi,
Andalusia, preveuen en el seu estatut d'autonomia l'exercici
de les competències de direcció, gestió i organització
penitenciària, fins avui només Catalunya, una d'aquestes
quatre, ha reclamat i ha assumit com a seves competències
en aquestes matèries penitenciàries, i són molts els
professionals, en el poc temps que fa que Catalunya ha
assumit aquestes competències, que han mostrat la seva
satisfacció pels resultats d'aquesta gestió a Catalunya, que
aproxima la gestió penitenciària a estàndards europeus; per
tant, ha estat un traspàs positiu, encara que va donar molta
bel•ligerància per part de l'Administració central, hi va
haver molta polèmica amb aquest traspàs.
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Si avui s'aprova aquesta proposició no de llei, que esperen
que sí remetrem preocupacions comunes i alternatives ben
intencionades cap al govern central. Esperem que en el futur,
quan ens plantegem la reforma de l'Estatut d'Autonomia per
ampliar el nostre sostre competencial, també siguem capaços de
posar damunt la taula la possibilitat de reclamar, reunir i assumir
competències en matèria d'institucions penitenciàries per a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i no haguem de venir,
de tant en tant, a reclamar davant el Govern central, qüestions
que haurien de ser assumides com a pròpies. Ja sap el proposant
que des d'Esquerra Unida s'havia preparat una esmena que al
final no s'ha presentat i que ja tenim parlada la possibilitat de fer-
la com a proposició no de llei més endavant sobre una altra
qüestió que aquesta proposició no tracta i que també és
important, però com que ni l'hem presentada ni la presentarem
ara, ho deixarem per més envant.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup donarà suport a totes i a cadascuna dels apartats
que integren la proposició no de llei del Grup Socialista, i, a més,
hagués pogut presentar esmenes a la mateixa línia, perquè si és
cert que cal instar el Govern perquè col•labori amb
l'administració de Justícia, per fer possible la implementació
efectiva de les mesures previstes en el nou Codi Penal, no és
menys cert que el funcionament mateix de l'administració de
Justícia abans i després del Codi Penal, en la branca penal i a tota
la resta, és d'una precarietat absoluta, i el balanç modernitzador
dels vint anys de democràcia, gestionada majoritàriament pel
PSOE, també resulta molt decebedor. Una situació insostenible,
amb unes crítiques socials generalitzades que s'haurà d'afrontar
amb valentia com més prest millor.

Certament, on resulta més preocupant el funcionament
anacrònic i exasperadament lent de l'administració de Justícia és
en el procediment penal, ai'xí com les mancances en
l'administració penitenciària, atès que pot afectar els béns
jurídics més preciosos i més sensibles de les persones. A la fi
gaudim d'un nou Codi Penal, redactat durant la democràcia, era
ben hora després de projectes i projectes. A ningú no se li escapa
que qualsevol règim polític es dota tot d'una del seu propi codi
penal, i per al nostre grup, la Llei Orgànica 10/95 ha estat una
passa endavant. En aquest sentit, donarem suport al primer punt
que demana la presentació immediata d'un projecte de llei
orgànica reguladora de la responsabilitat del menor, atès que el
Codi Penal s'hi remet, i el Sr. Diéguez ja ha exposat o ha fet
esment a la paradoxa que aquest incompliment ens remet a la
normativa anterior. Confiam, per cert, que el PP es repensi
respecte de les primeres intencions, que podrien endurir la
repressió dels menors, una proposta contestada amb
contundència per amplis sectors i en la qual no ens hi allargarem
perquè aquest tema mereixeria un debat específic.

Ara bé, en allò que tots convendrem és que
l'administració judicial i l'administració penitenciària el que
necessiten és un considerable increment dels recursos
personals i econòmics, i aquesta mancança evidentment el
nou Codi Penal no la soluciona, fins i tot introdueix noves
figures de compliment de penes que poden suposar un major
esforç de gestió, figures que són probablement un dels
actius fonamentals del Codi, però que paradoxalment poden
encara incrementar el desgavell actual. és urgent, com es
proposa en la proposició no de llei, adequar el dipòsit
municipal de detinguts, també per ventura se'ls podria
canviar el nom, cap d'ells amb condicions idònies, i algun
ben en precari, instal•lacions tercermundistes, impròpies
d'un estat social i democràtic de dret, i que resultaran
certament, com ja s'ha dit, un handicap important per a
l'arrestament de cap de setmana, especialment important
també, i no m'hi estendré en el cas de les illes menors. Tant
de bo s'implementi un pla d'inversions i s'augmentin les
aportacions de l'Estat als ajuntaments, en aquest moment
palesament insuficients, si és que els ajuntaments han de
mantenir les seves competències d'administració judicial.
També des del nostre grup, ja ho ha fet també el
representant d'Esquerra Unida, criticam la megapresó de
Palma, una ciutat penitenciària d'una concepció ben lluny
dels postulats progressistes. 

Però més enllà de les instàncies al Govern central, ens
interessen especialment els punts que s'adrecen al Govern
balear, per poder fer efectius els articles 48, 87 i 96 del Codi
Penal. Els dos darrers es refereixen, com diu la proposició
als centres homologats que caldria posar a disposició de
l'administració judicial. L'article 87 es dedica al tractament
de condemnats toxicòmans, ja s'ha dit, també que suposen
el 80% dels penats, un percentatge que ens dóna una idea de
la importància de la mesura i sobretot d'un debat, que no és
el d'avui, però de l'acció preventiva que seria
importantíssima sobre aquest col•lectiu. I l'article 96 fa
referència als centres psiquiàtrics i educatius especials, és
urgent, és cert, l'elaboració dels catàlegs que la proposició
no de llei proposa, i arbitrar els mecanismes de
col•laboració adients. 

L'article 49 es refereix al treball en benefici de la
Comunitat, com sabem, es tracta d'una de les principals
novetats del Codi, tot de llarga tradició en el dret europeu.
Els alemanys ja utilitzaven la figura en el segle XIX i (...)
noruec l'introdueix en el seu codi penal del 1902, tres anys
abans de la seva independència. Però és sens dubte el dret
anglosaxó on el Community Service constitueix el substitutiu
més comú de les penes breus de privació de llibertat, amb
un resultat que hom qualifica de satisfactori, car les taxes de
revocacions, dictades per funcionaris de control, la
institució de l'aprovation, és a dir aquells casos de
reincidència o inobservança d'unes obligacions es troba en
torn del 20%; aquesta sanció consistent com és sabut en el
treball no retribuït en activitats d'utilitat pública en jornades
de treball que no podran superar les vuit hores diàries, la
veim especialment important, especialment adequada a la
reinserció, tot i els debats i polèmiques que comporta com
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a substitutiu de lloc de treball, una polèmica molt semblant a la
de la prestació social substitutòria. Òbviament no es tracta d'una
condemna de treballs forçats, prohibida per la Constitució, atès
que es planteja com una opció del penat a la qual es pot acollir
voluntàriament. En tot cas, la introducció al Codi espanyol és
ben migrada, ben tímida, tan sols com a substitutiva dels
arrestaments de cap de setmana o de la responsabilitat personal
subsidiària per l'impagament de multes, segur que entre els
arguments que pogué calibrar el legislador, per fer una regulació
més entusiasta, segur que hi va pensar la pròpia desconfiança en
la capacitat de l'administració judicial per fer front a la gestió de
la mesura en cas d'una proliferació de substitucions. Per això, és
urgent i cal la col•laboració de les administracions públiques,
així com d'entitats públiques o associacions d'interès general que
conveniïn amb l'administració de Justícia, la novetat i l'interès en
l'èxit en la mesura haurien de comptar amb la coordinació i el
lideratge del Govern balear, que insisteixi en la línia encetada i
elabori un pla com el que es proposa al punt 5 per contribuir en
la implementació efectiva i amb garanties d'aquesta forma de
sanció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Diéguez, jo entraré directament en el contingut de la
proposició no de llei perquè l'aperitiu, maldament vostè no l'hagi
escrit, l'ha fet i l'ha dit molt bé a la seva exposició. Però també
abans de començar m'ha de permetre que li digui que el títol de
la proposició no em sembla del tot encertat, perquè vostè parla
de la col•laboració del Govern de la Comunitat amb
l'administració de Justícia, però realment alguna de les propostes
que ens fan no de col•laboració només amb l'administració de
Justícia, sinó també amb les administracions penitenciàries, i,
com vostè molt bé sap, des que en el Govern central governa el
Partit Popular s'ha tornat a la tradicional divisió del Ministeri de
Justícia i del Ministeri d'Interior, i correspon a aquest, al
d'Interior, les competències en matèria d'institucions
penitenciàries, per tant, el títol més correcte, tal vegada seria la
col•laboració del Govern de la Comunitat Autònoma amb
l'administració de Justícia i també amb les institucions
penitenciàries, però feta aquesta excepció que, ja dic, només és
per puntualitzar un poc aquest tema, ja entraré directament en el
que és el debat de cadascun dels punts que vostè ens presenta.

Respecte del primer punt, la veritat és que no entraré en més
debat, perquè ja ho han exposat els altres grups parlamentaris i
el nostre grup també està d'acord a donar-li suport, perquè
efectivament l'article 19 del Codi Penal preveu la possibilitat de
regular aquesta llei reguladora de la responsabilitat del menor, i,
per tant, estam totalment d'acord que aquesta llei s'aprovi, i li
donarem suport.

Respecte del segon punt ja no estam tant d'acord i no li
donarem suport, almanco així com ve redactat, perquè la
veritat és que tampoc, Sr. Diéguez, no em sembla molt
correcte que vostè situï a un mateix nivell, i veig que també
ho han fet els altres grups parlamentaris, vostè situï a un
mateix nivell la responsabilitat que té el Govern central amb
el Govern de la Comunitat Autònoma amb aquestes
matèries, vostè sap perfectament que això no és així.
Tampoc no em sembla correcte que vostè, supòs que el
mateix dia que va presentar la proposició no de llei o un dia
després, sortís als mitjans de comunicació dient que
l'aplicació del Codi Penal a Balears no es pot fer sense
transgredir els drets humans dels presos i que, per això,
instava l'executiu que urgentment prengués una sèrie de
mesures, perquè clar, pareix que la situació tan pèssima com
està al depòsit municipal, és culpa exclusivament del
Govern autònom, quan vostè sap perfectament que això era
competència únicament i exclusivament del Govern central.

Des de l'any 86 vostè sap que existeix un reial decret que
va delegar les competències en matèria de depòsits
municipals als ajuntaments i que es va elaborar una norma,
un ordre ministerial on s'establia quina era la quantitat que
el Govern central havia de passar als ajuntaments
precisament per pagar-los per penat i per dia i per
manteniment dels serveis dels dipòsits municipals i també
per l'alimentació als municipis, clar, si aquesta quantitat des
de l'any 88 és de 1.325 pessetes, no és estrany que la
situació dels depòsits municipals sigui deplorable i
tercermundista, clar, és a dir, la situació és així perquè
efectivament el Govern central, en aquells moments, regit
pel govern progressista socialista, no va fer res. 

Però és que a més, no només es tracta d'això, és que
també fins i tot des que es va aprovar el Codi Penal que va
ser el novembre del 95 fins que el Codi Penal entrava en
vigor, que era el maig del 96, passava un període que es
denomina vacatio legis, que era precisament un període
establert perquè s'adoptin les mesures adients per tal que el
Codi Penal es pugui aplicar efectivament. I això no només
ho dic jo, sinó que he recollit a un mitjà de comunicació el
que va dir sobre aquest tema el Sr. Diego López Garrido,
aleshores era un diputat d'Esquerra Unida, que, per cert, va
intervenir molt en el que va ser l'aprovació del nou Codi
Penal, i demanat sobre aquest tema diu: "El Gobierno tiene
ahora que realizar un trabajo muy importante y muy complejo,
pero si empieza desde hoy, creo que tiene tiempo razonable
para desarrollar esta labor". És a dir, que des del moment
que s'aprovava el Codi Penal on es preveia que segons
s'haguessin de fer els arrestaments de cap de setmana també
es poguessin fer als depòsits municipals, el Govern havia de
preveure les mesures que s'havien de prendre perquè (...)
dels depòsits municipals es poguessin fer aquests
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arrestaments. I, què va fer el Govern socialista?, i jo ara no cauré
aquí en la temptació que fan molts de diputats socialistes quan es
refereixen al govern autònom, de dir "res, el Govern no va fer
res", ho diré, però no ho diré en paraules meves, sinó en paraules
d'un magistrat del Tribunal Suprem i d'una tècnica d'Institucions
Penitenciàries que sobre aquest tema diuen: "Se recordó también
que las pensas de arresto de fin de semana y trabajo en beneficio de
la Comunidad exigían desde el primer momento que se adoptaran
medidas oportunas para su efectivo cumplimiento legal, ninguna
respuesta tuvo la primera demanda y muy pobre y tardío ha sido el
eco suscitado por la segunda"; i afegeixen: "Nada se ha hecho
desde el entonces Ministerio de Justicia e Interior para preparar
una infraestructura sin la cual la entrada en vigor del nuevo Código
Penal debería haberse demorado". El Govern socialista va tenir
sis mesos, i el Sr. López Garrido va dir que tenien temps
suficient perquè l'aplicació del Codi Penal es pogués fer real i
efectiva, i no ha estat així. Per tant, la culpa és exclusivament del
Govern central i li correspon al Govern central adoptar les
mesures pertinents perquè això es faci.

Però és que a part de tot això, també consider que vostè aquí
parla que es facin depòsits així, municipals, i que s'adoptin tots
els depòsits municipals, en general, de tots els ajuntaments, jo
crec que val la pena, si no és que el Govern central ja ho està
fent, la veritat és que ho desconec, però per ventura ho hauríem
d'analitzar, és veure com està la situació dels depòsits
municipals, i quines són les necessitats reals i urgents que es
produiran a rel de l'augment de possible incompliment dels
arrestaments de cap setmana en aquests depòsits, perquè no
anirem a fer reformes i dotacions a tots els ajuntaments quan
supòs que n'hi haurà alguns que tendran més necessitat. Som
conscient que segurament el de Ciutadella i Maó, que són
ajuntaments de cap de partit judicial, i no hi ha centre
penitenciari, no serà el mateix que el de Palma o el d'Eivissa on
sí hi ha un centre penitenciari, o a Inca i a Manacor on tampoc no
n'hi ha, supòs que les necessitats que tendran cadascun dels
ajuntaments seran diferents, per tant creim que és convenient que
això s'estudiï, s'analitzi i després ja es dotaran les mesures
pertinents. Per això, en aquest punt no li donarem suport.

Però sí, en canvi, n'hi donarem al tercer que, com vostè ha dit,
també està relacionat. Li donarem suport perquè consideram que
també el reial decret de què abans li parlava que havia delegat les
competències als ajuntaments en temes de depòsits municipals,
i aquesta ordre que també els deia que preveu que només són
1.325 pessetes les que s'han de pagar a cada ajuntament,
consideram que són totalment obsoletes, a part que el reglament
penitenciari, el reglament aquest que els deia l'ha derogat i
preveu el reglament penitenciari, a la disposició addicional
primera, aquesta ordre ministerial que actualitzi i prevegi les
quantitats que el Govern central ha de pagar als ajuntaments, per
tant com que està previst legalment, li donarem suport, i aquí tal
vegada sigui el moment en què s'ha de reclamar a l'Estat central
a veure quines són les necessitats de cadascun dels depòsits, que
segurament variaran d'un municipi a l'altre.

Quant al quart punt, no li donarem suport, però no és que
no considerem, i abans ho hem parlat vostè i jo a fora i no
m'ha acabat de convèncer, perquè no m'ha dit res al
respecte, no li donarem suport, no perquè no estiguem
d'acord que s'hagi de pagar tal com diu a l'article 15 del
Reial Decret 690/95, de 26 d'abril, s'hagin de pagar els
trasllats que facin els penats als centres penitenciaris o als
depòsits municipals, però com que aquest article no preveu,
al contrari del que li deia abans amb el reglament
penitenciari que sí preveu que s'aprovi un ordre del ministre,
com que aquest article no diu res ni ens remet a una altra
possible ordre ni ho posa el reglament, consider que és que
aquí serà d'aplicació el procediment comú, si no es diu res
i no es preveu una regulació especial, supòs que és
d'aplicació el procediment comú, per tant, el penat que faci
aquest trasllat es presentarà a la Tresoreria de la Direcció
General Penitenciària d'allà on sigui, i se li pagarà, supòs
que el sistema serà el mateix que la Llei d'enjudiciament
criminal preveu per quan els testimonis han de fer aquest
desplaçament, també es preveu que se paguin aquests
trasllats, el sistema de pagament supòs que serà el mateix;
i no li donam suport perquè consideram que no hi haurà cap
problema, en tot cas, si a l'hora que això es produeixi hi ha
qualque problema, ja mirarem com ho feim, però en principi
creim que no hi ha d'haver cap pega en l'aplicació d'aquest
article 15.

Respecte del número 5, tampoc no li donarem suport,
perquè clar, vostè també torna a fer recaure tota la
responsabilitat en aquest tema sobre el Govern de les Illes
Balears, i és cert, però em fa l'efecte que no ha llegit l'article
2 d'aquest reial decret, perquè vostè sempre parlava de
l'article 49 del Codi Penal, però l'article 2 del Reial Decret
690/96, que és el que regula les circumstàncies d'execució
de penes i treballs en benefici de la comunitat i
d'arrestaments de cap de setmana, diu que "el treball en
benefici de la comunitat serà facilitat per l'administració
penitenciària, a tal fi podrà establir els oportuns convenis
amb altres administracions públiques o entitats públiques o
privades que desenvolupin activitats d'utilitat pública o
social", i després, els articles següents el que fan és fixar
totes les mesures de fixació judicial de les condicions de
com s'ha de fer aquest treball, de les entrevistes, de la
selecció de treball, de les jornades, dels horaris, de les
possibles indemnitzacions, per tant jo entenc aquí que, sense
perjudici que la Comunitat Autònoma entri en contacte amb
l'administració penitenciària i signi amb aquesta el conveni
de col•laboració per tal d'oferir una sèrie de places on es
pugui fer aquest treball en benefici de la comunitat, el que
després es faci amb altres ajuntaments, amb altres entitats
privades o públiques, ja no correspon al Govern, perquè
tanmateix què pintarà?, i perdoni l'expressió, què pintarà el
Govern autònom, fer d'intermediari entre l'administració
penitenciària i els altres ajuntaments o entitats? Val més que
es posin d'acord ells, per exemple, la federació de
municipis, s'ajuntin i diguin "a veure, nosaltres oferim això
a l'administració penitenciària", i el Govern també faci el
mateix, però la veritat és que, no sé si m'entén, és una feina
molt guapa per part del Govern, però crec que no li
correspon, estaria molt bé que ho pogués fer, però no veig
què pinta ni quina és la intenció que sigui només el Govern
autònom qui en aquest sentit assumeixi aquesta
responsabilitat.
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Quant als punts 6 i 7, li faré una proposta per veure si li
sembla bé, perquè en principi, quan vaig llegir el punt 6 vaig dir
que bé, li podríem donar suport, però és que no acabava
d'entendre, i tampoc vostè no m'ho ha acabat d'explicar molt bé,
per què és que quan fa referència a aquest catàleg o relació de
centres existents a la Comunitat Autònoma sobre deshabituació
de toxicomanies i també de centres penitenciaris fa referència a
l'article 87? L'article 87 és de suspensió de l'execució de les
penes, en el cas que el condemnat ja demostràs que està
totalment deshabituat d'aquestes toxicomanies o ja està en un
procés de desintoxicació. Jo suposava que vostè presentava
aquestes dues darreres propostes per facilitar a l'administració de
Justícia tota una sèrie de centres de què pot disposar a la nostra
comunitat autònoma perquè li faciliti l'aplicació del Codi Penal,
però és que precisament en aquest article 87 no li veig jo
l'aplicació o l'efectivitat que pugui tenir per a l'administració de
Justícia aquests centres, perquè el condemnat ja està totalment
deshabituat o ja està dins un centre, com que hi ha molts d'altres
articles on sí a l'administració de Justícia, i no m'estendré perquè
ja s'ha encès el llum, que sí podrien ser d'aplicació a
l'administració penitenciària i a l'administració judicial sí que els
servirien aquests centres, com són per exemple l'article 182 del
reglament penitenciari, l'article 96 del Codi Penal, el 102.1 del
Codi Penal, el 105.1.a) del Codi Penal, tota una sèrie d'articles on
sí seria possible aquesta relació de centres, jo li propòs una
alternativa que és: "Instar el Govern de les Illes Balears a
l'elaboració en el termini de tres mesos d'un catàleg o relació de
centres de deshabituació de toxicomanies o centres psiquiàtrics
o centres educatius especials de dependència autonòmica,
municipal o privada, degudament acreditats i homologats per la
seva posada a disposició de l'administració judicial i
penitenciària", ara bé, sempre amb el benentès que aquesta
acreditació i homologació de què parlam, es tracta d'acreditació
i homologació per l'activitat que desenvolupen, és a dir, que una
entitat privada està acreditada, per exemple, per la Conselleria de
Sanitat o per la Conselleria de Presidència, està acreditada per
dur a terme aquella tasca, però no que estigui acreditada per tenir
presos, perquè això ja no ens correspon a nosaltres, això
correspon a l'Estat, és el que està passant un poc amb el centre
psiquiàtric, atén tal vegada condemnats, però ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, ara acab. Vostè sap perfectament que no és un centre
psiquiàtric penitenciari, amb la qual cosa ja l'homologació
en matèria de Justícia no ens correspondrà a nosaltres, sinó
que correspondria a l'administració de Justícia i signar els
convenis corresponents amb aquestes entitats.

I per finalitzar, perquè vegi que no pensam que el
Govern autònom s'ha de desentendre totalment del que és
l'administració de Justícia i penitenciària, també li
proposaria un altre punt que seria: "El Govern de les Illes
Balears col•laborarà amb la mesura de les seves possibilitats
amb el Govern de l'Estat per la correcta i efectiva aplicació
de les mesures contemplades en el Codi Penal i a la
normativa que se'n deriva".

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero agradecer
a los grupos que darán su apoyo a todos los puntos que
contiene esta proposición no de ley, tanto al Grupo Mixto,
Izquierda Unida y PSM. 

Por lo que respecta a la intervención del Partido Popular,
bueno, tenemos que empezar por el título; últimamente
parece que los títulos se vuelven litigiosos y, realmente, el
título creo que sólo tiene una finalidad de orden
administrativo y no legislativo, es decir, que no forma parte,
el título que se pone en el escrito dirigido a la Mesa del
Parlamento no forma parte de la proposición no de ley, sino
que simplemente es a efectos de orden administrativo y, por
tanto, creo que el título es irrelevante y no discutiremos
sobre el tema del título, es lo mismo.

Sobre el apoyo que nos prestaran al punto primero,
referente al proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad del menor, estamos contentos de que sea
así, aunque siempre hemos de manifestar nuestra
prevención general a que suceda lo que ya..., hubo un cierto
globo sonda, por ahí, que nos decía que quizás habría penas
de prisión para menores, etc., pero en fin, es un tema que
nos preocupará en su momento y que no es el caso tratarlo
aquí y ahora.
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El punto dos, referente a los depuestos municipales, bueno,
estamos un poco como muchas otras veces, estamos de acuerdo
siempre en el fondo pero al final no se vota a favor. Nosotros
creemos que aquí lo que hay no es una simple discusión formal,
sino que aquí lo que hay, en el fondo, es que no hay un acuerdo
pleno por parte del Partido Popular en el nuevo sistema de penas
que ha dispuesto el Código Penal. Hay que definirse claramente
y decidir si se está de acuerdo con este nuevo sistema o no,
porque como tiene dicho alguna célebre persona del Partido
Popular -en concreto el Sr. Trillo- el sistema de penas, según el
Sr. Trillo -y así lo expuso en el debate que tuvo lugar en el
Congreso- dijo: "es y sigue siendo el principal problema de mi
grupo porque, entre otras cosas, permite, nada más y nada
menos, que la puesta en libertad de 13.000 reclusos que
actualmente se encuentran en prisión". Me parece que habrá
12.600 persiguiéndole por crear falsas esperanzas, porque creo
que han sido unos 600 o 400, aproximadamente, los que han
salido. "Número este -decía, además- que puede ser incluso
superior al haberse rebajado las penas de hurto...", lo cual no es
cierto. "En consecuencia -decía el Sr. Trillo- no podemos aceptar
un proyecto que deja tan insegura a la sociedad española", e
insinuaba: "en otros países democráticos, al menos en siete de
Europa, hay reclusión perpetua", decía. Aquí no cabe porque no
puede alcanzarse la función resocializadora, y lo que también
ignoraba el Sr. Trillo es que de los que se condenan a prisión
perpetua, únicamente en el caso más elevado, el 0,6% la
cumplen. 

Decía y concluía el Sr. Trillo, son palabras textuales: "No
creemos en la reinserción como finalidad primera de la pena,
sino como finalidad última; como primera, la retribución, la
prevención general", términos escalofriantes, cuando la
Constitución dice textualmente que las penas de prisión estarán
orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, en su
artículo 25. 

Otro ideólogo afín, ya que hablaban de profesores, etc., otro
ideólogo afín, el Sr. Manzanares, un magistrado de prestigio,
también, se ha mostrado partidario de la cadena perpetua, incluso
en una obra suya llega a hablar de la incorporación de las penas
de azotes y de penas corpóreas. En fin, se mueve en la línea de
unos ciertos personajes históricos que nos podemos remontar a
épocas muy antiguas, pero no es el caso, tampoco, remontarnos
muy lejos: en España hemos tenido ejemplos que han sido luego
comentados criminológicamente por tratadistas de la época, por
ejemplo, Felipe V, inspirado en el año 1734, se le ocurrió poner
la pena capital para todos aquellos que robaran en la corte y se
decía, en aquel momento, que no servía para nada una pena tan
dura pues ni los robados se atrevían a denunciar a los ladrones ni
los testigos a declarar la verdad. Quiero decir que las penas
duras, las penas que defendían en el Congreso de los Diputados,
el mantenimiento de esas penas duras que defendía con tanto
entusiasmo el Sr. Trillo no sirven para nada; nosotros estamos
más en la línea de Cesare Bonnesana o el marqués de Beccaria,
que sostenía y que en época tan antigua también, como es 1764,
que la atrocidad de las penas es cuanto menos inútil si no
perniciosa y por tanto las penas deben y pueden dulcificarse al
máximo, el fin de las penas no es atormentar ni afligir sino
impedir al reo causar nuevos daños. Quisiera concluir, porque no
es el caso de extendernos más en este punto, con unas palabras
de Feuerbach que decía: "Sólo las normas proporcionadas a la

gravedad de los hechos son capaces de generar el suficiente
consenso social como para ejercer la necesaria coacción
psicológica", es decir, que las penas parezcan más leves no
tiene que preocupar si son justas, si son ponderadas a los
hechos de que tratan, porque son esas las que ejercen la
auténtica coacción social, las otras nadie las acepta y como
no las aceptan son ineficaces, este debate tuvo lugar
también en Inglaterra, sobre el siglo XVIII, se proponía por
un diputado, conservador, que se pusiera la pena de muerte
a quien robara un faisán, y otro diputado conservador le
dijo: "Hombre, eso no habrá ningún juez que lo aplique",
por tanto iban a hacer una ley inútil. Hemos de buscar leyes
ponderadas. 

Entonces, el problema es estar de acuerdo o no con este
nuevo sistema de penas, y con este nuevo sistema de penas,
en el Congreso han dicho que no estaban de acuerdo, y aquí
nos ponen trabas a cosas tan sencillas como puede ser esta
reforma y dotación de los depósitos municipales. Se me
enciende la luz, tendré que agilizar.

Bien, con respecto al punto tercero, se nos ha dicho que
estaban de acuerdo, no diremos nada al respecto.

Respecto del punto cuarto dice que no están de acuerdo,
no están de acuerdo con el punto cuarto que se refería a los
gastos de desplazamiento porque decía que era, que estaba
claro en la ley y ha repetido, hasta cuatro veces, creo, la
palabra "supongo que", "supongo que", "supongo", si
supone es que no está tan claro. La suposición se hace
cuando falta claridad. Y esa falta de claridad que podemos
tener nosotros, que es lógico, porque falta una cierta
claridad, no hay ningún problema en que salga orden
ministerial y se apruebe, y ya está. No hay ningún problema
al respecto.

Respecto al punto quinto, sobre la pena de trabajos en
beneficio de la comunidad, se nos dice que no se nos va a
dar apoyo, puesto que sólo corresponde a la administración
de la Comunidad Autónoma, creo haber entendido,
conveniar en su caso, pero claro, para conveniar lo primero
que tiene que hacer, para conveniar con otra administración
la Comunidad Autónoma, lo primero que tiene que hacer es
saber los puestos que tiene, y para ello tendría que
catalogarlos, prepararlos y ofrecerlos, que es lo que decimos
en este punto. Por tanto no entendemos muy bien por qué no
se nos da apoyo en este apartado.

Por lo que respecta al apartado 6, se ha presentado una
enmienda, supongo que esta 6 sustituye a la 6 y a la 7, en
este caso, podemos aceptarla, porque aunque creemos que
desde un punto de vista técnico están mejor las que hemos
presentado nosotros, creemos que la finalidad que
pretendemos con las enmiendas que hemos presentado, no
es otra sino que se hagan esos catálogos y que se resuelva el
problema, si no se votan las nuestras no se hará catálogo, y
si se vota ésta, a lo mejor en el plazo de tres meses se hace
el catálogo, y entonces, agradecemos esta colaboración y
aceptamos esta enmienda. 
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Ahora, por último, como se me enciende la luz roja, poco más
puedo decir, pero por último quería decir que lo de la 7 no la
podemos aceptar, porque que el Govern de les Illes Balears
col•laborarà en la mesura de les seves possibilitats, esto es un poco
la oratoria aznariana, ¿qué haremos?, todo lo que sea necesario,
¿cuándo?, cuando sea preciso, ni un momento antes ni uno
después, y ¿cómo lo haremos?, bien, no puede ser de otra
manera. Es decir, solemnizamos lo obvio, el Gobierno
colaborará, faltaría más que no colaborara en la medida de sus
posibilidades, faltaría más, pero si no decimos hechos concretos,
pues quedará en una especie de declaración de intenciones que
ya está en otras partes y que sería superfluo por nuestra parte
pasarlo a votación. Por eso, en definitiva, aceptamos la 6 en
substitución de la 6 y la 7 nuestras, y la 7 no la aceptamos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, un momentet. Vostè diu que en relació a la
proposta que fa d'esmena de substitució, la 6 que presenta el
Grup Parlamentari Popular, substitueix la 6 i la 7 seva
íntegrament, amb la qual cosa queda reduït en aquest punt.
Moltes gràcies.

Sra. Diputada del Grup Parlamentari Popular, té vostè la
paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diéguez, jo no entraré en
el debat del que pensa el Partit Popular sobre les penes, però no
és qüestió de quines penes, aquí el debat era de recursos que es
dotaven, queda molt bé i molt progressista en quasi manco d'un
any dictar un munt de llei, quasi més que durant 13 anys, miri, el
maig del 95, la Llei del jurat, el novembre del 95, el Codi Penal,
el desembre del 95, la Llei d'indemnització de les víctimes, el
febrer del 96, el reglament penitenciari, una vorágine legislativa
que els va pegar en menys d'un any, just abans de les eleccions,
més del que havien fet durant 13 anys, però queda molt guapo,
però les dotacions econòmiques, perquè la Llei de víctimes té
encara sense crear el fons, queda molt guapo dictar lleis però no
dotar-les econòmicament. Queda molt progressista, però després
a la realitat la qüestió és una altra.

No entraré en penes, però la veritat és que darrerament
donades les darreres declaracions del que va ser exministre,
biministre de Justícia i Interior, més valdria que segons quines
coses vostès no les diguessin, perquè el seu progressisme i la
seva creença en el dret deixa bastant de desitjar.

(Remor de veus)

Després, respecte del que m'ha dit en el tema ... No s'enfadin,
vostès ens diuen a nosaltres gàngsters o de l'escola liberal de
(...), és que deu ser una nova tàctica que utilitza ara
l'oposició del Partit Socialista, aquí al Partit Popular ens
diuen de l'escola neoliberal de la dècada dels 20, i allà, els
diuen ratas vascas, què vol que li digui, això és l'oposició
pura i dura que fan vostès, si els sap greu, miri, canviïn.

Quant als altres temes amb els quals ja hem quedat
d'acord que sí i que no, no discutiré, però respecte de
l'article 15, la Llei està plena d'articles on es diu que es
pagaran els testimonis o el que sigui, i no preveu, i no hi ha
una ordre que ho reguli, per tant, jo supòs que sí, perquè
crec que és així, jo no he fet la llei, però supòs que no hi
haurà cap problema, perquè una cosa és la llei i una altra
després l'aplicació, és possible que després hi hagi qualque
problema, però en principi jo confio que no existeixi, quan
existeixi, ja regularem, o ja instarem que el Govern ho
reguli.

Quant al punt 5, Sr. Diéguez, és que vostè no m'ha
escoltat, però és que aquí, vostè no és que demani que
només es faci el catàleg, vostè demana al Govern de les Illes
que subscrigui el corresponent conveni, a nosaltres no ens
correspon subscriure els convenis amb els municipis, és als
municipis i a l'administració penitenciària, és al Govern
autonòmic i a l'administració penitenciària, però què fa la
Comunitat Autònoma enmig de tants d'intermediaris? JO no
li he dit que no. Dic que molt bé, el Govern, i per això li
proposava la darrera proposta, que és que el Govern
col•laborarà i en una de les coses que podia col•laborar era
precisament a fer aquest catàleg i després passar-lo i firmar
els convenis oportuns amb l'administració de Justícia, però
com que vostè s'ha tancat a la darrera, ho farem,
naturalment si el Govern balear té intencions de fer-ho,
supòs que ho farà, i no necessita una proposició no de llei,
però aquesta era la intenció, i no com vostè deia que
adjudicava al Govern la competència exclusiva per firmar
aquests convenis. No és això el que diu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Conclòs el debat, Sra.
Secretària primera, per favor, faci lectura a l'esmena que ha
estat acceptada per part del portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, i deman als altres portaveus si hi ha cap
inconvenient per tramitar-la. Faci lectura d'aquesta proposta
que substituirà els punts 6 i 7 de la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 55 / 12 de novembre del 1996 2153

"Instar el Govern de les Illes Balears a l'elaboració en el
termini de tres mesos d'un catàleg o relació de centres de
deshabituació de toxicomanies, de centres psiquiàtrics i centres
educatius especials de dependència autonòmica, municipal o
privada, degudament acreditats i homologats, per la seva posada
a disposició de l'administració judicial i penitenciària".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam a la votació i, tal com s'ha
desenvolupat  aquest debat, votarem punt per punt.

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

S'aprova per unanimitat.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt 2.

Punt 3. Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions? Tampoc.

Queda aprovat per unanimitat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt 4, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt 4.

Punt 5. Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt 5.

Els punts 6 i 7 han quedat substituïts per aquesta esmena
presentada per part de la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, per tant, el punt sisè correspon a aquesta esmena
acceptada. Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovat aquest punt 6. 

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