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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats.

I.1) Pregunta RGE núm. 1597/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inversions d'empresaris de les Balears a l'exterior.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes i
la primera la formula el diputat Sr. Pere Sampol i Mas del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions
d'empresaris de les Illes Balears a l'exterior. 

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Després del periple carib, el Sr.
President del Govern va manifestar que vol incentivar la
inversió econòmica d'empresaris de les Illes Balears a l'exterior.
Voldríem saber quins recursos econòmics pensa destinar
enguany a aquests incentius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Presidència,
té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, el Govern ha firmat
un conveni amb l'Institut de Crèdit oficial per ajudar a la
internacionalització de les empreses. En qualsevol cas el
nivell econòmic estarà en funció de les demandes que es
puguin produir i l'aportació del Govern balear serà una
exportació de les nostres empreses a l'exterior dins allò que
marca el Pla de reindustrialització. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres havíem interpretat
sempre -craso error, permetin-me aquesta llicència- que el
Pla de reindustrialització era de les Illes Balears, no del
Caribe. Ara veim que dins aquest pla de reindustrialització
no només era de les Illes Balears sinó de països caribs. Bé,
més envant hi ha més preguntes que supòs que ajudaran a
saber les vertaderes intencions del Govern. 
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De tota manera jo no vull sortir del tema i, concretament,
anant a la quantitat de recursos que hi pensa destinar, és a dir,
si hi ha una quantitat molt important de demanda, hi destinarà
uns recursos il•limitats el Govern?, pot concretar una mica més?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En cap cas nosaltres mai no donaríem
suport, no estaríem d'acord amb el fet que indústries balears
duguessin la feina a fora, però en canvi, ben al contrari,
fomentaríem sempre allò que és la internacionalització de les
nostre empreses perquè això garantiria, d'alguna manera, la
viabilitat dels nostres propis llocs de feina. En qualsevol cas, fer
empreses fortes que es puguin internacionalitzar significa fer
empreses fortes dins les mateixes Illes Balears, i empreses
capaces de sortir a fora vol dir que estam en una economia
forta, en aquests moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1384/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a motiu pel qual el president del
Govern promou inversions fora de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a motiu pel qual el President del Govern promou
inversions fora de les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament la pregunta és molt
clara i ens agradaria saber el motiu, sobretot tenint en compte,
com s'ha comentat en aquest mateix moment i ens ha creat un
matís un poquet estrany entre que es donaran incentius a la
industrialització a les Illes Balears i a la internacionalització.
Hem d'entendre de la comercialització?, o que es produeixi? 

En tot cas, la pregunta és: per quin motiu promou inversions
fora de les Illes Balears -entenem- per dur les indústries, o
l'indústria turística o qualsevol mena d'indústria perquè faci
inversions fora de les Illes?, no comercialització de productes
que es produeixin a les Illes Balears, sinó que parlam
d'inversions per produir a l'exterior. Per quin motiu es
promouran aquestes inversions, si és que se'n promouran?,
perquè no hem entès molt bé la resposta anterior. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de
Presidència té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Crec que he intentat ser bastant
clara. Hi ha certs grups polítics d'aquesta cambra que
lamenten que una firma com El Caserio de Menorca sigui
propietat d'una empresa americana. Això ha passat, en certa
manera, entre molts d'altres motius, perquè moltes vegades
les empreses no s'han fet fortes, no han sortit a fora i s'han
enfortit i, aleshores, ens trobam amb multinacionals que
tenen un volum de negoci espectacular i amb aquest volum
de negoci vénen i compren.

D'allò que es tracta avui és d'evitar que això succeeixi i,
per tant, no tancar les portes només a les illes sinó fer forta
una empresa fora del que és el territori de les Illes Balears
sens dubte ens posa en el camí de poder competir amb altres
multinacionals i de poder fer, a les nostres pròpies
empreses, les més fortes d'Europa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no és que estiguem en
contra del fet que les nostres empreses surtin a fora; allò que
qüestionam és a veure si amb un repte com el Pla de
modernització, com tantes i tantes inversions que s'hagin de
fer a les Illes Balears, allò que hagi de promoure i ajudar
econòmicament el Govern de les Illes Balears sigui,
precisament, la inversió a fora, no que determinades
empreses es facin prou fortes a fora. Més si hi pot haver
malentesos, entenem -en tot cas ho aclarirem amb els
sectors- quan la mateixa Cambra de Comerç insti perquè
sigui el sector del calçat que faci inversions fora de les Illes
Balears. 

En tot cas, allò que no podem entendre és que el Govern
dediqui recursos públics a aquestes inversions fora de les
illes; en tot cas, sí a la comercialització i cap mena de
persecució del fet que aquestes empreses es facin fortes,
però no amb recursos de les Illes Balears, havent, com hi ha,
els reptes que existeixen dins l'interior de les illes de
modernització, de rehabilitació i de tantes i tantes
mancances com tenen les nostres indústries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. És que nosaltres no hem defensat
mai, en cap cas, i mai no hem donat suport perquè es dugui la
feina fora de les illes; hem defensat, en qualsevol cas, que
volem empreses fortes, volem, aleshores, que no passi mai que
altres empreses ens prenguin la capdavantera i multinacionals
fortes, amb un volum de negoci fort i espectacular venguin i
comprin empreses nostres. Per tant volem empreses que es facin
fortes dins i fora i és l'única manera de competir en el mercat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1598/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inversions econòmiques a l'exterior.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions econòmiques a l'exterior. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, Sra. Estaràs, coneguda la intenció del Govern de reforçar
les empreses i, pel que es veu, aquestes empreses són fortes si
tenen un peu a cada part de l'Atlàntic, quins sectors econòmics
de les Illes Balears, preferentment, haurien d'invertir a l'exterior,
segons va recomanar el President del Govern?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Moltes vegades, quan un fa
afirmacions -aquells que som advocats ho sabem- es pot donar
un gir i ser interpretat com a un li sembli més adient o més
convenient. Vostè, Sr. Sampol, ha fet una interpretació que a li
convé; mai he volgut dir el que ha dit vostè, jo he parlat
d'empreses fortes que es fan més fortes com més capacitat tenen
i que es fan més fortes com més inversió tenen. En aquest sentit
jo crec que la pregunta que vostè em fa -"quins sectors
econòmics de les Balears haurien d'invertir a l'exterior"- vostè
em permetrà que digui que aquesta no és la pregunta que s'ha de
fer, sinó que la pregunta hauria de ser, si vostè em permet: "ha
d'invertir a fora un empresari de les illes que disposa d'un
producte madur?", i la resposta, sens dubte, seria sempre
afirmativa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha productes tan madurs
que la fruita cau, i bé, no continuarem per aquí. 

Han sortit dos exemples: el sector de la sabata és un
sector madur; com deia el Sr. Alorda entendríem inversions
per comercialització; ara, interpretacions que han fet de les
paraules del president, com per exemple la Cambra de
Comerç, anar a fer els acabats, per exemple, a un país carib,
això prestigiarà les marques mallorquines?, o no seria més
convenient aquí fer els acabats, que tenen un gran producte
afegit?

El tema de l'hostaleria, és vera, hi ha molts d'excedents,
avui, a l'hostaleria, però, i el POOT?, les grans inversions
que necessita el POOT?, només les han de fer les
administracions? En tot cas, Sra. Estaràs, jo crec que aquí hi
ha un punt de partida molt erroni; el capital deien que no té
nacionalitat; jo, si El Caserio és d'uns o és dels altres, si és
americà o si és capital d'aquí, en definitiva jo li acabaria, si
el president em dóna 20 segons, amb una cançoneta que no
entonaré per respecte a la Cambra, però una cançoneta del
Retaule del Flautista, que va ser molt famosa fa uns anys,
que deia: "El capital no té cor, el capital no té entranyes; ara
manen les finances, ara mana qui té l'or", i això era vera va
20 anys i continuar essent vera ara. Només falta que
aquestes empreses que tenen grans excedents, en lloc
d'invertir en millorar el seu producte el Govern els doni
incentius econòmics per dur el seu producte a fora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per tancar la qüestió.

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

Gràcies, Sr. President. Qui té coneixement econòmics,
molts més que aquells que pugui tenir aquesta diputada, que
en té pocs, però que abans m'he informat molt bé del tema,
he cregut allò que em deien els experts econòmics i em
diuen una cosa que jo crec que pot estar a l'abast de
qualsevol capacitat. Miri, un empresari de les illes que no
surt i inverteix a fora, la resta del món, si no ho fa ell, ho
farà, i en qualsevol cas ens trobarem que en pocs anys
passarem a ser petits tancats i estarem pendents del fet que
ens comprin. Per tant, és important que, una vegada que el
producte està madur, està consolidat, com pot ser el sector
turístic, aquest sector inverteixi fora, mai per dur-se'n feina,
sinó per fer-se fort i competitiu en un mercat molt més
ampli. Moltes Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1593/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans.

I.5) Pregunta RGE núm. 1654/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a protecció de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

Passam a la següent pregunta, la número 4, que formula el
diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació del Pla de residus sòlids urbans. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En part perquè s'ha tractat avui matí
i, en part, per sol•licitud del Sr. Conseller, retiram les preguntes
4 i 5.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Queden retirades la pregunta
número 4 i la pregunta número 5.

I.6) Pregunta RGE núm. 1655/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a domini propi de les Illes Balears
a Internet.

I passam a la pregunta número 6, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a domini propi de les Illes Balears a Internet. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta ve perquè a la Comissió
d'Assumptes Institucionals, la comissió de 21 de novembre de
l'any 96, de l'any passat, el PSM va demanar que la Cambra
demanàs un domini propi a Internet; és a dir, com saben, les
adreces dins la xarxa d'ordinadors interconnectats que és
Internet, en comptes de tenir un número de telèfon, per millor
comoditat mnemotècnica i, fins i tot, per efectes publicitaris,
etc., es coneixen amb lletres, amb noms. Els darrers termes, les
dues darreres lletres d'aquests noms, el top level domaine, el
TLD, són normalment, precisament, una referència de país.
Com que país -i en aquest cas la IANA parla sempre de
countries- no vol dir, com tots vostès saben, estat, nosaltres,
com molts d'altres països, consideram que aquest domini hauria
de ser IB en comptes de .ES. Així quedàrem, en una proposta a
aquesta comissió d'Assumptes Institucionals, que el Govern
duria, en un termini de tres mesos, una proposta madura, però
ha passat el 21 de febrer i no sabem si està verda o si s'hi
treballa o no. Aposta demanam quines gestions fa el Govern per
aconseguir aquest domini propi o si és que ho ha descartat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament el Govern es va
comprometre a fer gestions i així ho ha fet; en data 17 de
febrer del 1997 ens vàrem posar en contacte amb un
proveïdor d'Internet i, en aquests moments, vàrem veure que
no s'havia trobat cap organisme o cap entitat que pogués
registrar aquest domini. Posteriorment, en data 18 de febrer
del 1997 es va demanar per correu electrònic (...) registre 2
de domini de primer nivel, el que seria el (...), com es
podrien obtenir aquests dominis. Posteriorment vàrem veure
que hauria una possibilitat en allò que seria l'accés a les
pàgines d'identificatius de dominis de primer nivell, TLDID,
i, posteriorment, el mes de març, 13 de març del 1997, donat
que no es va rebre cap contestació es va reiterar novament
la pregunta als organismes (...) i actualment demanam
també informació al servei d'informació de TLDID de
policies. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat té vostè la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Una primera qüestió que ens
agradaria aclarir avui és si el Govern té interès en aquesta
denominació en cas que fos possible. Possible ho és,
òbviament, perquè Gibraltar és GI, l'Antàrtida, Guam,
Hong-Kong, Iribati, les Illes Cocos, Tokelau..., hi ha
moltíssims arxipèlags que tenen, en aquest moment, domini
propi, com n'hi diversos al Regne Unit, com n'hi ha a
Holanda, com n'hi ha a la mateixa jacobina França. No parl,
òbviament, dels de primer nivell, no parl de .or, .com,
.xxx..., parlam en tot moment de definidors de país, de dues
lletres, per tant, i consideram que, evident, l'International
assigned numbers authority no té inconvenient, normalment,
sempre que ho demani l'estat. 

Efectivament, el gran problema que té aquest organisme
és que no vol considerar país ningú que un estat no li
consideri; aleshores creim que la primera gestió que s'haurà
de fer és demanar aquest suport. El Parlament de Catalunya,
que està en aquests tràmits, com saben, aprovats també per
unanimitat de la Cambra, està ja en vies d'aconseguir el
domini .ct i creim que, si aquest és l'interès del Govern,
creim que tendria un suport polític de primer ordre si a una
pròxima comissió o allà a on calgués el Govern procura el
suport, ja dic, de la Cambra. 
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Creim que podria ser una bona mesura vist que el Govern ho
valora positivament, com creim que no pot ser d'una altra
manera, per vendre'ns com un país a la resta del món i tenir,
dins aquest marc que és l'Internet, en el futur dins aquest nou
món de la telemàtica, creim que és important que es concedeixi
i que s'assoleixi aquest domini i confiam que, amb aquest suport
polític del Parlament de les Illes Balears no hauria inconvenient
per part dels organismes que donen dominis. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment el Govern hi té interès
i així es va comprometre a fer gestions. Hem donat un repàs des
de dia 17 de febrer fins al dia 13 de març de les gestions que es
fan i, en qualsevol cas, vostè sap, Sr. Diputat, que el problema
ha estat, bàsicament, que no existeix cap entitat, en aquests
moments, que pugui registrar aquest domini, però que feim la
tasca perquè això sigui possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 30/97, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de modificació de la Llei 5/1989, de 13
d'abril, de consells insulars i de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, aprovada pel Parlament dia 20
de desembre del 1995. 

Passam al següent punt de l'ordre del dia que és el debat de
presa en consideració de la Proposició de llei número de
registres 30/97, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, de modificació de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de
consells insulars i de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, aprovada pel Parlament dia 20
de desembre de l'any 1995.

Té la paraula el seu portaveu Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, quan dia 21 de
desembre de l'any 1995 aquesta cambra aprovava, juntament
amb els Pressuposts Generals de la Comunitat, el Projecte de
llei de mesures tributàries, administratives i de patrimoni,
s'estava consumant una maniobra duita a terme des del Govern
amb el suport del Grup Parlamentari Popular per tal de
condemnar els consells insulars a mantenir-se, fins al segle que
ve, en l'ostracisme que representa el manteniment del primitiu
i encara actual sistema de finançament d'aquelles institucions.
De res varen valer les advertències fetes des dels grups
parlamentaris Mixt, d'Esquerra Unida, Socialista i del PSM que
avisaven que es perpetrava una nova malifeta contra els consells
insulars, que no eren formes aquelles que s'utilitzaven per
modificar per la porta falsa una llei de la importància i la
transcendència com és la Llei 5/1989 de consells insulars, que
la Llei de consells insulars, tot i que no podia considerar-se una
llei bàsica, que aquestes no existeixen aquí, sí que era una llei
mare d'altres lleis, la llei de la qual parteixen les lleis d'atribució
de competències als consells insulars i que amb la seva
generació es va cercar i es va comptar amb un alt nivell de
consens. 

No era, per tant, lògic ni positiu que llavors s'intentàs la
seva modificació per la via indirecta amb què es feia i amb
l'únic suport del Grup Popular. Ens sonava, i així ho vàrem
manifestar, a una actuació feta amb nocturnitat i traïdoria,
quan ben al contrari era una qüestió d'un calat suficient com
per exigir claredat, transparència, un debat obert, rigorós i
profund i l'esforç suficient, entre tots els grups
parlamentaris, com per arribar al màxim nivell possible de
consens. No hi va haver manera; els arguments els van
rebotar com quan intentes batre ferro fred; el Sr. Jaén
Palacios, amb la serva flema quasi britànica, va tancar, amb
la seva intervenció, el debat sobre la qüestió dient: "El tema
de financiación es un asunto que nunca está cerrado y, por
tanto, siempre hay posibilidades de abrir los temas y
debatirlos. Nosotros mantenemos el texto presente porque nos
parece que es adecuado y ya veremos a ver el futuro que es lo
que nos depara con las nuevas transferencias", i com que ja
estam en allò que llavors el Sr. Jaén considerava el futuro i,
de fet, ja han passat un any i dos mesos i mig, per ser
exactes 452 dies, entenem que és ja hora, agafant les
paraules del Sr. Jaén, de abrir los temas y debatirlos. Entre
altres qüestions perquè han succeït coses, de llavors ençà,
que ens haurien de fer replantejar aquell acord. Una és la
referida, precisament, a la primera llei d'atribució de
competències aprovada pel Parlament d'ençà que es va
aprovar la modificació emboscada de la Llei de consell;
l'altra és que els consells insulars han remès les preceptives
memòries referides a la gestió d'algunes de les competències
transferides, i els dos fets tenen a veure amb l'oportunitat i
avalen la necessitat de la nostra proposta. 

Senyores i senyors diputats, la primera llei de
transferències aprovada d'ençà que el Parlament va aprovar
aquest sistema de finançament provisional de les lleis
transferides es convertia en provisionalment definitiu, com
a mínim fins a l'any 2001, va ser també la primera llei que
va rompre l'horitzontalitat en les transferències aprovades
fins a aquell moment, la primera llei que deixava fora del
seu àmbit d'aplicació un consell insular, el que més pes té
dels tres, el de Mallorca, i ho feia a partir de l'oposició
manifesta dels diputats que constitueixen la majoria en
aquella institució; per primera vegada una atribució de
competències era rebutjada per una illa i els motius no eren
altres que els sempre presents problemes de finançament de
les competències rebudes, i és que la clau de volta de
qualsevol transferència serà sempre la seva dotació, els
mitjans econòmics i materials, la relació dels llocs de feina
que es transfereixen, els béns immobles, el material
inventariable i tot açò, evidentment, es tradueix en una sola
qüestió, el finançament. I no són paraules meves, no és la
posició del PSM, és la cançoneta que el Govern repeteix una
i una altra vegada quan es refereix al procés de
transferències des del Govern de l'Estat cap a la Comunitat
autònoma: "No acceptarem tal o tal transferència si
consideram que no està suficientment dotada"; vet aquí les
paraules que, com a mínim dues dotzenes de vegades ha
pronunciat el Sr. Matas o el Sr. Rami anant i venint de
Madrid.
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Aposta, quan es va redactar la Llei de consells insulars es va
posar tot l'èmfasi en tot el que es referia al sistema de
finançament de les competències que el Parlament, mitjançant
llei, havia de transferir als consells, de tal manera que el capítol
10 de finançament es divideix en tres seccions o apartats, i dos
d'ells es referien a aquest futur finançament definitiu i al fons de
compensació interinsular. La prudència dels legisladors va fer
possible aquesta fórmula mixta: seria als quatre anys d'haver
entrat en vigor la primera llei d'atribució de competències quan
s'iniciarien els tràmits per aprovar el sistema definitiu.
L'experiència obtinguda en la gestió de les primeres
competències rebudes i, concretament, del seu finançament,
serviria, en aquest cas, com a lliçó per poder establir el que
havia de ser la nova finançació amb la seva fórmula definitiva,
i el fons de compensació interterritorial, destinat a compensar
els territoris en els quals no estiguessin implantats determinats
serveis, complementaria el finançament d'aquells que, almenys
llavors, es plantejaven com a governs de cadascuna de les illes.

Però els anys passen volant, i com que l'any 1995 es
complien els terminis per a l'elaboració i aprovació d'aquest nou
sistema, el Govern, en tost d'afrontar seriosament el problema,
encarar-lo i cercar la fórmula que pogués ser acceptada per tots,
es va estimar més modificar la Llei de consells amb aquesta
estratagema legal de crear un sistema provisionalment definitiu
que, segons com vagi, pot acabar essent definitivament
provisional, perquè, com els deia abans, han succeït coses, en
aquests 452 dies: el rebuig, des de Mallorca, de les
competències en turisme, un nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes, que per si sol ja seria un argument
suficient per justificar la revisió que proposam; ja ha succeït que
els tres consells insular, com els deia abans, han manifestat
d'una manera o altra la seva disconformitat amb el finançament
actual de les competències rebudes.

Mirin, senyores i senyors diputats, jo els convid a fer una
atenta lectura de les memòries que sobre la gestió de les
competències rebudes han remès els tres consells al Govern
els darrers tres anys, unes memòries que, per cert, hem de
debatre demà. Totes elles tenen un punt en comú: la
constatació que el càlcul del cost efectiu de pràcticament
totes les competències no respon a la realitat i que,
finalment, els consells es veuen obligats a afegir fons propis
a la gestió de les competències rebudes si volen que el
nivell dels serveis que es donen als ciutadans no perdi
qualitat, i és cert que amb la modificació que es va aprovar
amb la Llei de mesures tributàries es va avançar en un punt,
i no em sap cap greu reconèixer-ho; a partir de llavors, els
fons que es remeten als consells per gestionar les
competències rebudes han deixat de ser finalistes, però és
que tampoc no n'hi ha prou, amb açò, i els posaré un
exemple: és positiu que les 1.000 pessetes que el Govern
remet als consells per gestionar la competència X no s'hagin
de destinar, forçosament, a despeses relacionades amb la
competència en qüestió, i és positiu perquè el joc, l'habilitat
dels consells, està en racionalitzar de tal manera la gestió
que el seu cost arribi a ser menor optimitzant els recursos
amb què compta, amb la qual es permetrà incrementar el
nivell i la qualitat dels serveis. Però el problema ja no és si
poden emprar o no les 1.000 pessetes per allò que els
consells vulguin; el problema és que tenim constància que
el cost real de la gestió en val 1.200 i que mentre els
consells hagin de destinar part dels seus propis recursos a
cobrir aquests forats d'una deficient finançació, açò
implicarà que deixaran de fer altres coses. 

O sigui, que la realitat és que el Parlament estableix, per
la via de les lleis de transferències que els consells donin
uns serveis, compleixin unes funcions que costen 1.200
pessetes, quan sols obliguen el Govern a remetre'n 1.000. És
per açò que el sistema definitiu es preveia tant pres. És per
açò que es preveia revisar el sistema als quatre anys, per
sortir al pas d'una situació que podia perjudicar els consells
insulars. Aposta ens sembla especialment perversa
l'ampliació dels terminis que ens remeten a l'any 2001. 

I mirin, senyores i senyors diputats, exemples del mal
finançament de les competències rebudes n'hi ha quasi tants
com lleis d'atribució de competències s'han aprovat. Només
em permetré posar-los un exemple d'una de les
competències més senzilles que s'han transferit, una de les
primeres que es van aprovar, la de règim local. Escoltin bé:
-veig que algun president de consell insular mou el cap- al
Consell Insular de Menorca remeten, per gestionar aquesta
competència, 170.558 pessetes a l'any, unes 14.200 pessetes
mensuals, i amb aquesta quantitat, l'any 1995 es van haver
de revisar 121 actes de sessions plenàries de tots els
ajuntaments de l'illa més 194 actes de les comissions de
govern, 315 en total, i revisar vol dir comprovar si les
decisions, els acords presos, incorren en infracció de
l'ordenament jurídic en l'àmbit de les competències pròpies
del consell, amb la responsabilitat conseqüent d'haver
d'impugnar els acord, si s'escau, és a dir, 315 revisions
d'actes. A més vam haver d'aprovar 13 expedients de
disposició de béns patrimonials i aprovar, igualment, 3
autoritzacions de crèdit d'ajuntament, la qual cosa vol dir,
ja, emetre informes per part del servei d'intervenció,
demanar els successius aclariments als ajuntaments que han
sol•licitat l'autorització en exercici de la tutela financera,
etc., etc.
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Si realitzam un petit càlcul podrem comprovar com les
14.200 pessetes mensuals, aplicades tan sols a la competència
de revisar les actes, ens donen el resultat que el Consell Insular
de Menorca ha rebut, l'any 1995, un total de 541 pessetes per a
cada acta revisada. Com poden imaginar, les actes no les revisa
un auxiliar administratiu, ho ha de fer un tècnic superior capaç
de discernir si s'ajusten o no a la legalitat, i saben vostès què ens
costa, al consell insular, l'hora de feina d'un tècnic d'aquestes
característiques?, si afegim al seu sou el cost de la Seguretat
Social, 3.300 pessetes l'hora, és a dir, 50 pessetes cada minut de
la seva feina, amb la qual cosa sols pot dedicar 9 minuts d'estudi
a cadascuna de les actes que se li remeten.

Aquest diputat que els parla, que sap ser molt pesat quan
s'ho proposa, s'ha preocupat de mirar quantes pàgines tenen
normalment les actes dels plenaris i les comissions de govern
dels ajuntaments de Menorca, i mirin una cosa: un ajuntament
esquifit com és el d'Es Mercadal, i és el del meu poble per no
ofendre ningú, genera actes de plenaris de, com a mínim, 20 a
25 pàgines de mitjana, i els altres ajuntaments de Menorca més
o menys igual. Calculin, per tant, que no arriba a 25 segons per
pàgina el temps que pot dedicar aquest tècnic superior a l'estudi
d'aquestes actes si s'ha de adequar a la paga que se li destina a
aquesta funció segons la Llei d'atribució de competències; i ara
imaginin quan s'ha de fer una impugnació. S'imaginen ara el
que representa de temps haver d'autoritzar la constitució d'una
entitat local menor?, o revisar i autoritzar els acords municipals
sobre canvis de toponímia?, o l'autorització dels expedients
d'alienació, permuta de béns immobles patrimonials dels
ajuntaments?, l'autorització per a la venda directa o permuta en
favor dels propietaris confrontants de parcel•les no utilitzables
i sobrants de vies públiques...?, la resolució de les qüestions de
competències que es plantegin entre municipis i 30
competències més incloses en aquesta transferència per 14.200
miserables pessetes cada mes? I açò per no parlar quan es
compliquen les coses. Saben quin cost té per a un consell
insular interposar un recurs administratiu contra un acord d'un
ajuntament? I no troben que sols amb aquest exemple ja n'hi ha
prou com per entendre com són la majoria de les vuit lleis
d'atribució de competències aprovades? Totes, pràcticament
totes tenen el problema del seu finançament com a qüestió
pendent de revisió.

Idò m'he preocupat de revisar alguns dels diaris de sessions
dels debats d'aprovació de les lleis de transferències, i davant
cada retret nostre sobre el finançament, davant cada denúncia
dels grups de l'oposició sobre la seva insuficiència, hem rebut
sempre des dels escons del PP la mateixa resposta: "vostè sap
que d'aquí a poc temps es comptarà amb un sistema definitiu de
finançament, i aquests problemes quedaran solucionats". I és
que a la llengua li fan dir el que volen. Davant cada denúncia
que els grups parlamentaris fèiem sobre el càlcul del cost
efectiu de cada competència remesa pel Govern, davant el
recurs recordatori sempre igual, que no es tenien en compte els
costs indirectes, que no es calculaven les noves inversions, que
no es veia enlloc cap previsió sobre les inversions de reposició,
sempre, sempre la mateixa cançoneta des del Govern, des dels
escons del PP: "Recordin que aplicam un sistema provisional,
i que tot açò quedarà corregit amb el sistema definitiu". Queden
dos anys, en queda un, no en queda cap, i ara ja ens hem passat
de temps.

Comprenen els motius de la nostra proposició de llei?
Entenen que des d'una actitud de respecte cap als consells
insulars no podem deixar de presentar aquesta proposta?
S'està estafant els consells insulars, senyores i senyors
diputats, i el retard en l'aprovació del sistema definitiu de
finançament representa un nou greuge que afegim al munt
dels que tenim pendents de resoldre. L'altre dia, quan
escoltàvem el discurs del Molt Honorable President, el Sr.
Matas -i em sap greu que sigui a fora en aquest moment- al
Senat, i el sentíem parlar de descentralització cap als
consells insulars, quan l'escoltàvem en el seu intent de
mostrar-se com un insularista convençut, no em vaig poder
reprimir de fer un mal pensament, i fins i tot vaig arribar a
rallar fort: "Serà gros", vaig pensar, "ara venga a proclamar-
se insularistes, i en 14 anys, d'ençà que es va aprovar
l'Estatut sols han pogut aprovar vuit lleis d'atribució de
competències als consells, i encara mal dotades.
Insularistes, i han ajornat la solució la solució al problema
del finançament fins a l'any 2001? Insularistes, i fins l'any
2001 no es crearà el  fons de compensació interinsular per
cobrir dèficits de serveis entre les diferents illes? I és així.

És per açò, perquè han succeït moltes coses d'ençà que
es va modificar, per la porta falsa, la Llei de consells, ara fa
452 dies; perquè ha quedat demostrat que alguna
competència ha deixat de ser desitjada per algun consell per
mor del seu deficient finançament, perquè la Comunitat ja
té un diferent sistema de finançament que no teníem en
aquells moments, perquè tots els consells expressen en les
memòries de gestió de les competències rebudes la
necessitat de modificar el sistema, tots els consells fan
avinent que no reben fons suficients per gestionar bé les
competències, perquè el president s'ha proclamat
públicament al seu discurs davant el Senat insularista
convençut; i creim que no ho pot haver fet de boquilla
simplement. Perquè ja està bé, perquè ja n'hi ha prou,
perquè ja tenim prou experiència del que ha significat
l'actual finançament és pel que presentam aquesta
proposició de llei, una proposició que manté el doble
sistema de finançament: el provisional amb un termini fins
a final d'enguany, i el definitiu que haurà d'entrar en vigor
a principis de l'any 1998, junt amb el fons de compensació
interinsular.
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I mirin, senyores i senyors diputats, jo formularia avui un
prec als diputats de Menorca del PP -dels quals només n'hi ha
un a dins la sala- que facin arribar al president del Govern i als
seus consellers una còpia de l'editorial del diari de Menorca de
diumenge passat, a veure si es posen vermells quan comproven
com valoren el que realment és el consell insular de cada illa,
quan comproven com es riuen dels discursos que encara parlen
dels consells com el govern de cadascuna de les illes. Jo em
vaig posar vermell quan ho vaig llegir, i m'encantaria veure què
fan vostès, perquè em poden ben creure: A Menorca, als
menorquins que encara creim en l'autonomia de cadascuna de
les Illes i en el paper que han de jugar els consells insulars en
l'estructuració política administrativa de la nostra comunitat,
però també als mallorquins, i també als eivissencs que encara
creim que els consells han de ser allò que estableix l'Estatut, sí,
aquests governs de cada illa, ens és realment ben igual que el
Govern es reuneixi a Formentera o desembarqui per fer un
consell de govern a Menorca. Per a nosaltres, per a cada vegada
més quantitat de menorquins, o formenterencs, o eivissencs, o
mallorquins, tant ens és si es reuneixen a ca nostra o ho
continuen fent al Consolat de la Mar. L'important no és on es
reuneixi el Govern, açò no afegeix ni lleva res, no aporta cap
realitat, cap novetat tangible, és una simple operació d'imatge,
és fum de formatjada, són focs d'artifici, dispars de salva,
pólvora banyada, bales de fogueig, intents donar un nou decorat
a la foto de les reunions del Consell de Govern; i no és açò el
que necessitam, no és en açò en que pensaven els redactors de
l'Estatut quan establien el paper dels consells insulars, ni és açò
l'esperit contingut a la Llei de consells insulars, que des dels
escons del PP es va modificar en mala hora, allargant els
terminis per dotar els consells dels fons de compensació
interinsular, o un nou finançament, perquè l'actual clama al cel.

Per tot açò hem presentat aquesta proposició de llei, que
voldríem que fos presa en consideració, encara que després fos
revisada, corregida, esmenada, modificada, però almenys presa
en consideració. Ho voldríem encara que, sincerament, no ho
esperam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn a favor de la presa en
consideració de la proposició de llei presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Per part del Grup Mixt, Sr.
Pascual, té vostè la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, encara que ens agradaria
més entrar en una negociació directa per poder consensuar un
sistema o model de finançament definitiu, com segurament li
agradaria a vostè, donarem suport a la seva proposta de
modificació de l'actual llei; però hem de dir sense massa
entusiasme, perquè encara que sigui aprovada -que ho dubt-
probablement poc aportarà, i creim que el que falta és enfrontar
d'una vegada per totes el nou finançament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bones tardes, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Ramon Orfila, intentaré concentrar-me en el motiu de la
proposta del projecte de llei que ens presenten, i la memòria
dels consells insulars, demà tenim una comissió informativa
en què hi entrarem amb més profunditat; i el debat sobre els
consells insulars també és un debat que està obert, com ha
dit vostè. Jo crec que la proposició de llei és una proposta
oportuna que fan; per una banda per corregir una decisió
injusta que es va prendre en els seu moment. Vostè ha parlat
de 450 dies, em recordava un poc el segrest d'Ortega Lara,
sembla que és el segrest de l'autonomia dels consells
insulars, que comptam dia per dia. I també em sembla que
és oportuna perquè en el debat obert sobre la reforma de
l'Estatut d'Autonomia han de ser presents els consells
insulars, la voluntat i les decisions perquè els consells
insulars deixin de ser els ens metafísics que són ara, perquè
és cert que s'ha posat damunt la taula aquesta reforma de
l'Estatut, i es parla d'un increment de competències, es parla
d'un reforma administrativa de les institucions, i dins tot
aquest debat els consells insulars sempre són com a
ignorats, si no provenen les reclamacions d'algun grup o
d'algun consell insular en concret, però són uns grans
ignorats en la prevista reforma de l'Estatut, i pot passar
aquest temps sense que hi hagi debat sobre el paper dels
consells insulars, un paper que ja va quedar perfilat amb la
Llei de consells insulars que, com vostè ha recordat, fa vuit
anys que es va aprovar i no es compleix.

Com diu a l'exposició de motius de la Llei, que per cert,
si el president del Parlament no em corregeix, no com a
president del Parlament, es va presentar aquella llei com a
"petites constitucions de cada illa", la Llei de consells
insulars; per tant, com a petita constitució de cada illa,
aquella llei preveia una sèrie de qüestions: preveia que els
consells insulars fossin òrgans d'administració de govern, i
també de representació democràtica de cada territori, i ho
diu així l'Estatut d'Autonomia, deixar el tema com una
qüestió oberta a l'exposició de motius d'aquella llei; oberta,
i tan oberta que es pot obrir i tancar segons d'on bufa el
vent, com es va aprovar fa dos anys.

Més endavant, en l'exposició de motius de la Llei de
consells insulars, es diu que en el transcurs del temps les
forces polítiques de les Illes Balears hem pogut constatar el
funcionament d'una comunitat autònoma sense conflictes
rellevants amb els consells insulars. No sé si és gaire real
aquest raonament, depèn de què entenem per conflicte
rellevant, però no hi ha dubte que les frontisses avui ja
grinyolen, i que si l'exposició de motius la féssim avui, no
fa vuit anys, tal vegada aquesta afirmació tan optimista ja
no es podria fer, perquè no és així. I diu l'exposició de
motius de la llei que proposen vostès modificar:
"l'articulació racional de les institucions insulars i
interinsulars de les Illes Balears és una premissa necessària
per tal de dotar els ciutadans dels territoris insulars d'uns
òrgans de gestió i administració que puguin complir
degudament les seves finalitats de representació
democràtica com a centres de decisió político-
administratives", per decidir, per ser importants i
necessàries davant la ciutadania i davant el diari Menorca,
al qual ha fet referència vostè, -que sembla ser que el que
opina el diari Menorca també és el que opina la ciutadania-
una institució ha de comptar amb competències; amb
competències i un finançament adequat d'aquestes
competències; i la Llei de consells insulars d'una banda
reconeix la condició d'institucions de la Comunitat
Autònoma per als consells insulars, d'una altra banda
precisa les competències pròpies i delegades, d'una altra
banda detalla un sistema provisional de finançament de les
noves competències pròpies, i preveu un sistema definitiu
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de finançament, i també finalment impulsa l'equilibri entre les
illes a través del fons de compensació interinsular.

El sistema provisional de finançament, com ha recordat i
com preveu l'article 31, preveia una durada de cinc anys des de
l'entrada en vigor de la primera llei d'atribució de competències.
Aquest termini, com molt bé ens ha recordat, i com recorda a
l'exposició de motius del projecte que ens presenten, es va
complir l'any 1995. A l'any 1995 s'havia de donar pas d'un
sistema provisional a un sistema definitiu; i aquest pas era
important, i en açò estem totalment d'acord amb vostè, per dues
qüestions: perquè obria la necessitat d'establir un debat obert
sobre el finançament de les competències atribuïdes a través de
l'experiència de les competències. Vostè ens ha fet una
explicació de la competència de les 14.000 pessetes mensuals;
que n'hi deu haver d'altres exemples també significatius, però
obligava a aquesta reconsideració com s'han finançat les
competències, i d'una demanda contínua que reprodueix any
rere any les memòries dels consells insulars, o almanco
d'aquells consells insulars que són un poc més reivindicatius,
com el cas del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, cosa que
altres consells insulars no tenen, aquesta capacitat reivindicativa
davant el Govern.

I també el suport al finançament definitiu suposava ja la
definitiva assignació lliure de recursos per als consells insulars,
que volia dir una major autonomia, una major sobirania política
a l'hora de determinar línies polítiques d'actuació. Igualment
l'article 32 de la llei de fa vuit anys proposava crear en teoria un
fons de compensació interinsular, amb la finalitat de corregir els
desequilibris entre les illes. S'ha complert el termini previst per
la Llei, es va complir ja fa un any i mig, i el Govern, com tots
recordam, amb una tramoia a partir de la Llei de mesures
tributàries que va acompanyar la Llei de pressupostos del 96, va
ajornar fins al segle vinent, tant el sistema definitiu com el fons
de compensació.

I és per açò, per aquest motiu que hem de saludar com
oportuna aquesta proposta de modificació de la Llei de consells
insulars. És una proposta senzilla, que bàsicament vostè ha
presentat, i que recordam, determinar un sistema provisional
que duri i es mantengui durant aquest any, afegint o consolidant
el caràcter de finançament ja incondicionat de les competències
atribuïdes, establert per llei de Parlament, un sistema definitiu
de finançament de les competències atribuïdes, i per últim la
creació del fons de compensació interinsular. Vostè ha dit que
la referència a l'insularisme del president Jaume Matas, al
discurs al Senat la setmana passada, hauria de venir
acompanyada de qüestions com aquesta, comprovar
l'insularisme amb decisions com aquesta, com seria la
modificació de la Llei de consells insulars que vostès proposen,
perquè una cosa són els discursos i una altra cosa les decisions
polítiques, i en aquest sentit ja està bé que al debat que es doni
a partir d'aquesta presa en consideració puguin sortir aquestes
qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap dubte que estam
davant una proposició de llei que seriosament jo vull
qualificar d'important. Em pareix que és una iniciativa que
és seriosament reclamada per la nostra realitat de cada dia
en relació a la vertebració de les relacions entre el Govern
de la Comunitat Autònoma i els consells insulars; consells
insulars que de pilar de la nostra autonomia han passat a ser
la gran assignatura pendent. Ja no són el pilar fonamental al
qual ens referíem amb un estrambot habitual cada vegada
que en parlàvem; ara són la gran assignatura. Després d'un
article 39 que promet, que preveu grans competències per
als consells insulars, que preveu l'estructuració de la
Comunitat Autònoma a partir del reconeixement de la
personalitat de cada illa, a partir de l'atorgament
d'importants transferències de competències als consells, 14
anys després del nostre estatut d'autonomia ens trobam que
els consells insulars gestionen el 2,2% del pressupost de la
Comunitat Autònoma, la qual cosa val a dir que és el 2,2%
de competències autonòmiques. Aquest és el volum real de
les transferències que en 14 anys d'autonomia el Govern ha
estat capaç de generar cap als consells insulars.

Això denota dues coses: En primer lloc una absoluta
manca de voluntat política a donar sentit i contengut a
l'article 39 de l'Estatut, i això ara ja no esdevé només un
problema financer; ho hem vist en els arguments i en els
debats que s'han produït amb motiu de la celebració del
catorzè aniversari del nostre estatut d'autonomia, esdevé ja
un motiu de preocupació, un motiu de replantejament, des
de les Illes, molt especialment des de les illes menors, però,
alerta, també des de Mallorca, en relació a l'enorme
frustració que es produeix. Ja comença a ser no només un
problema d'organització, no només un problema
d'estructuració de la nostra autonomia, comença a ser un
problema de fe en la nostra autonomia. Jo vull conservar, el
nostre grup conserva la seva fe en l'enunciat de l'Estatut,
però evidentment també és conscient que necessita una
posada en marxa dels propis instruments que l'Estatut
preveu perquè es recuperi l'esperit d'allò que l'Estatut vol
despertar i posar en marxa.
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Dos problemes he dit; primer, la voluntat política que caldria
organitzar ràpidament com un revulsiu, donant una resposta a
aquest estat d'apatia que pateixen els consells insulars,
l'assumpció no solament de transferència de competències, sinó
del seu vertader protagonisme polític que l'Estatut reclama, però
també, com assenyala el contingut d'aquesta proposició de llei,
un problema de finançament. El Sr. Orfila recordava l'estranya
circumstància, que ens hauria de cridar l'atenció a tots, que
vàrem conèixer i patir en aquest parlament quan es va debatre
i es va aprovar la Llei de transferències als consells insulars de
l'ordenació turística, on la manifestació d'un consell, i realment
la manifestació política de la majoria de representants d'un
consell insular va fer que per primera vegada ens trobàssim amb
una transferència de competències emparada per una llei que no
fos horitzontal. Crec que això, més que entrar o no en el debat
del contingut de quines varen ser les raons, de quines són les
quanties a discutir, ens hauria de convidar a la reflexió sobre
l'estat de la qüestió i donar-ne una passa cap endavant.

Al debat del projecte de llei de mesures tributàries que
acompanyava la Llei de pressupostos per a 1996, el Govern de
la Comunitat Autònoma va proposar la congelació del sistema
provisional i elevar-lo a la categoria de definitiu. En definitiva
aquesta era la postura política del Govern de la Comunitat
Autònoma, mitjançant el simple mecanisme de l'actualització
aplicant l'índex dels preus al consum al finançament
provisional. Afortunadament el tràmit parlamentari va poder
impedir aquesta presumpció del Govern, però la poder impedir
amb una certa frustració, el màxim que va poder aconseguir va
ser convertir aquest intent de petrificació, de congelació del
finançament provisional en definitiu, amb un ajornament fins a
l'any 2001, fins al segle que ve, com es deia fa un moment aquí,
de plantejament del sistema definitiu. Vàrem poder convertir la
congelació en un ajornament, la qual cosa ens deixa oberta
l'esperança que al llarg d'aquesta legislatura, si no pot ser abans
de la pròxima, puguem modificar l'estructura del finançament
dels consells insulars i endegar d'una manera seriosa el
procediment definitiu i el fons de compensació interinsular, una
de les qüestions que també varen quedar ajornades en el debat
del projecte de llei de mesures tributàries.

De què es tracta la proposta del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? Fonamentalment, lògicament, de llevar
aquest ajornament, de posar en un termini dins un horitzó de
finals de l'any 1997, principis de 1998, el sistema definitiu de
finançament i el fons de compensació interinsular, suprimir
l'ajornament, accelerar la tramitació i encetar d'aquesta manera
un dels debats pendents més importants que té aquesta
comunitat autònoma. Pel to i pel sentit de les meves paraules,
totes les senyores diputades i senyors diputats podran entendre
que el nostre grup parlamentari votarà a favor de la presa en
consideració d'aquesta proposició de llei, no solament en això,
sinó que tendríem l'esperança si aquesta proposició fos admesa
a tràmit de participar, i molt activament, en la seva elaboració,
la seva redacció, la seva implementació definitiva, fins i tot
perquè tengués caires més ambiciosos, encara que cenyits
només a la qüestió del finançament dels consells insulars, per
donar una resposta que torni la il•lusió en l'Estatut, que torni
l'il•lusió en el paper dels consells dins el futur de la nostra
autonomia al nostre poble. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn en contra. Sra.
Salom, per part del Grup Parlamentari Popular té vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El nostre grup utilitza aquest torn en contra de la
iniciativa presentada pel PSM, en la mesura que ens volen
fixar l'any 1998 com a any clau, com a any definitiu per
marcar quin ha de ser el model de finançament dels consells
insulars. Nosaltres votarem que no bàsicament per aquest
motiu, a pesar que en moltes o en determinades coses que
s'hagin pogut dir aquí, en aquesta tribuna, el nostre grup hi
podria estar d'acord.

Efectivament dia 13 d'abril de 1989 es va aprovar aquí
una llei de consells insulars, allà on en el capítol 10 fa una
referència al doble sistema de finançament que han de tenir
els consells insulars, un provisional i un definitiu, allà on es
marcava que al cap de cinc anys de la primera transferència
que s'hagi fet cap als consells insulars, s'hauria de posar en
marxa un sistema definitiu de finançament, i mentre no
passassin aquests cinc anys, s'articulava un sistema
provisional de finançament dels consells insulars.
Evidentment l'any 1995 acabava aquest termini. En aquell
moment, per desembre de 1995. es va considerar oportú que
una llei d'aquí, una llei aprovada per aquest parlament, la
Llei de mesures tributàries, administratives i de patrimoni,
es modificàs aquest capítol 10 de finançament dels consells
insulars. No crec jo que aquesta mesura es fes amb
nocturnitat, d'amagat, com per una porta falsa, sinó que es
va produir un debat, i en aquest moment es va considerar
que era oportú aprovar una disposició transitòria on es diu
que abans de l'any 2001 s'haurà d'arribar a un sistema
definitiu de finançament dels consells insulars, abans de
l'any 2001. Això no vol dir que haguem d'esperar a l'any
2001, pot ser l'any que ve, pot ser l'altre, o pot ser l'any
2000. I a més aquí s'afegia un tema que crec que és en certa
manera novedós per als consells insulars, allà on aquells
doblers, aquelles partides que destina el Govern per finançar
aquelles transferències que han anat cap als consells
insulars, no seran finalistes, sinó que aquests fons seran
incondicionats.
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I per què en aquest moment es va prendre aquesta mesura?
Doncs un dels arguments possibles podria ser que va ser aquell
any quan es va transferir el primer paquet diríem molt quantiós,
molt nombrós de mesures cap als consells insulars, com eren les
transferències en matèria de cultura i en matèria d'esports.

Què ens diuen vostès amb la seva proposició de llei? Doncs
ens diuen que l'any que ve ha de ser l'any definitiu per definir
quin ha de ser el model de finançament dels consells, i que s'ha
de posar en marxa l'any que ve un fons de compensació
interinsular. Quina és la seva exposició de motius? Es basa en
dos punts fonamentals. Un és la situació financera dels consells
insulars, i l'altre és que la finançació de les competències
transferides per part del Govern als consells és insuficient.
Aquests són els seus dos punts allà on justifiquen la necessitat
de modificar el finançament dels consells insulars. Respecte del
primer, evidentment els consells insulars tenen una situació
financera que no és fàcil, però també hem de dir que en general
totes les administracions tenen una situació financera
complicada, allà on hi ha uns recursos que sempre són limitats
i escassos, i a més hem de tenir en compte que cada vegada els
ciutadans demanen a les administracions que han de donar una
millor qualitat en els seus serveis, que cada vegada han de posar
en marxa més activitats per poder atendre els ciutadans, que al
final i en definitiva són els que paguen els nostres imposts. I
amb això el nostre grup bàsicament hi podria estar d'acord.

El segon argument que empren és que totes les institucions,
o que en aquest cas els consells insulars, les transferències que
han rebut, la quantificació, aquest cost efectiu no és suficient.
Doncs bé, crec que quasi totes les administracions que han rebut
competències d'una administració superior, quasi totes, en
general, sempre hi ha aquest sentiment que els doblers que em
donen per gestionar això no són suficients; i en aquest sentit
també crec que en general, sense concretar punt per punt si els
depòsits, o la transferències en matèria de les actes que han de
revisar els consells insulars, les actes dels ajuntaments, jo no he
fet aquest escandall de costs tan exhaustiu que ha fet vostè, que
sap fins i tot les pàgines i els dies que hi ha hagut plenaris, però
en general el nostre grup hi podria compartir certs criteris que
s'han exposat aquí; és a dir que amb els objectius d'aquesta
proposició, amb la finalitat, que s'ha de cercar un model per
finançar els consells insulars, el nostre grup hi podria estar
d'acord. però discrepam en el "quan", quan és el moment
oportú. I a més, afegiria una altra cosa: Crec que cercar un
sistema definitiu, mai serà definitiu aquest sistema, podrà ser
vàlid durant una sèrie d'anys, durant 5, 10, 15 anys, però al final
la realitat canvia, i el que avui és vàlid, d'aquí a uns quants anys
és possible que no ho sigui.

Però ens hem de centrar, crec que el plantejament del nostre
grup, en el moment -és allà on discrepam vostès i nosaltres-
en què s'ha de posar en marxa aquest sistema per finançar
definitivament els consells insulars. Vostès diuen que ha de
ser forçosament l'any que ve. Nosaltres trobam, i així es va
aprovar aquí, que hauria de ser abans de l'any 2001. Podria
ser un bon moment a l'inici de la pròxima legislatura; el
nostre grup ha dit que pot ser un bon moment l'any 2000,
pot ser un bon moment l'any 1999, és a dir, si miren vostès
la seva data amb la data màxima nostra, com a màxim ens
separen a vostès i nosaltres dos anys de diferència. Però és
que crec que hem de reflexionar un poquet entre tots sobre
quin és el model que volem de Balears, com ha de ser la
nostra comunitat, quines competències hem de tenir, i
quines han de ser definitivament totes aquelles
competències que cada vegada han d'anar assumint els
consells insulars, com també seria bo plantejar i posar
damunt la taula com una reflexió quines competències cada
vegada comencen a demanar determinats ajuntaments que
li traspassin els consells insulars, són temes que s'han de
definir, tot això implica una reflexió, implica un diàleg, una
voluntat d'arribar a acords entre tots, i aquest tema sobre el
model crec que hauria de ser un objecte del programa
electoral de tots i cadascun dels grups que ens presentem a
les pròximes eleccions, i anem a un model clar i ben definit
del que es vol i que després siguin els ciutadans qui
decideixin quin model, quina estructuració en concret volen
de comunitat i consells. I serà després quan entre tots
podrem marcar quin ha de ser el sistema definitiu del
finançament dels consells insulars.

Però mentrestant, també hem de dir aquí que tenim un
altre element que s'ha de tenir en compte a l'hora d'abordar
el finançament definitiu dels consells, que també tenim en
marxa, i és un element que tal vegada pot distorsionar o pot
ajudar a aquest debat, que és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia que en aquests moments sabem i tots els grups
tenim posades unes esperances que s'ha de dur en marxa una
reforma de l'Estatut, que cada vegada la nostra comunitat ha
d'intentar assumir més competències i que també hi ha
plantejat i hem de veure quina solució es dóna a la doble
condició de diputat al Parlament o de conseller als consells
insulars.

Per un altre costat, respecte de posar en marxa el fons de
compensació interinsular, aquest és un dels punts que es
posaran quan es faci efectiva aquesta finançació definitiva,
però el que sí hauríem de dir o el que s'ha de dir des del
nostre grup és que l'objectiu, la finalitat d'aquest fons de
compensació interinsular és intentar evitar els desequilibris
entre illes i aquest objectiu en la mesura de les
disponibilitats pressupostàries del Govern, ens costa que es
firmen determinats convenis Govern-consells insulars per
intentar evitar aquests desequilibris, aquestes
descompensacions que hi podria haver entre illes.
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Per una altra banda i per acabar, Sr. President, dir que
evidentment totes les administracions locals tenen manca de
recursos, manca de mitjans, és l'administració més propera als
ciutadans, i en definitiva és aquella administració que més aviat
se'n tem  de les necessitats, de les exigències que cada dia els
ciutadans plantegen als seus polítics, als seus responsables. I
aquest és un tema pendent, és una gran assignatura pendent,
abordar definitivament un model o un nou model de
finançament a l'administració local. Al llarg d'aquests darrers
anys se n'ha parlat molt, però no s'ha avançat en aquest sentit,
aquest és un repte que té plantejat el Govern que actualment és
a Madrid, i que així com s'ha abordat, fa poc temps, per part del
Govern central, una reforma, una modificació del sistema de
finançament de les autonomies, la signatura pendent, el repte
que hi ha plantejat i tant de bo com més aviat millor es pugui
arribar a una solució, és millorar el sistema de finançament de
l'administració local.

Aquests són els motius pels quals el Grup Parlamentari
Popular no acceptarà la proposició de llei que ha presentat el
grup del Sr. Orfila. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Entenc que només em puc dirigir al
Grup Parlamentari Popular i, per tant, diré a la Sra. Salom que
agraesc profundament el suport que ens han anunciat el Grup
Mixt, el Grup d'Esquerra Unida i el Grup Socialista, i que no
agraesc, en canvi, el no-suport que vostès també ens han
brindat.

Jo he de reconèixer-li, Sra. Salom, que m'ha fet gràcia la
seva argumentació. Estan d'acord amb els arguments, però
votaran en contra, i jo li he de dir que a veure si un dia ens
donen la sorpresa de canviar de cançoneta, a veure si un dia són
capaços de sortir aquí i dir: "mirin, estam en total desacord amb
els arguments que vostès ens han presentat, però en canvi els
votarem a favor la proposta". Seria un canvi imaginatiu, ens
sorprendria, i crec que segurament tots hi tendríem molt a
guanyar.

Miri, li he dit que es va aprovar la modificació de la Llei de
consells insulars a partir de la Llei de mesures tributàries i
administratives, amb nocturnitat i traïdoria, i mantenc aquests
dos qualificatius, agreujant, amb nocturnitat perquè s'aprofitava
una altra llei per modificar la Llei 5/1989, de consells insulars,
en tost de presentar obertament, clarament, ser valents i dir:
"volem modificar la Llei de consells insulars i presentam açò,
una modificació de la Llei de consells insulars", un debat valent
i no aprofitant el debat de pressuposts més el debat de mesures
tributàries on s'embullava la qüestió i passava desapercebut el
contingut d'aquell debat que era molt important. I es va fer amb
traïdoria perquè jo els he de recordar que la Llei de consells
insulars es va elaborar i es va aprovar amb el màxim nivell de
consens possible en aquesta cambra, i ara la modifiquen o la
van modificar a final del 95 sols amb el suport del Grup
Parlamentari Popular. Diu la Sra. Salom, abans de l'any 2001,
diu la llei, no com jo dic, l'any 2001, idò per què no enguany?,
som abans de l'any 2001, perquè entri en vigor l'any que ve,
acceptin, Sra. Salom, a tràmit la llei i esmenin la data, mirin si
és bo de fer, els hem estalviat feina, acceptin a tràmit la llei i en
la seva tramitació presentin una esmena i canviïn la data
d'efectivitat de la llei, "entrarà en vigor ...", i seran clars, perquè
vostè no ha estat clara a l'hora de dir quan pensen que és el
moment de modificar aquesta llei, no ha estat clara, al contrari,
ha estat opaca. Ha parlat que podria ser l'any que ve o que
podria ser l'any 99 o l'any 2000, i l'any 2001, que és quan
proposen vostès com a data límit o, alerta, alerta i serveixi

d'avís als navegants, que no ens proposin una altra
modificació fent una vegada més, demostrant una vegada
més que el que es proposen és fer que el sistema provisional
es mantengui com a definitiu.

Miri, Sra. Salom, tendria gràcia si no fos tan trista una
situació que succeeix en aquesta cambra. Els diputats del
PP, en la seva vessant de consellers dels consells insulars
clamen al cel respecte del finançament de les competències
que rep cada consell o el consell de què formen part, i quan
arriben al Parlament sofreixen una mutació, i ja no en volen
sentir a parlar, després aquest és un problema que nosaltres
feim gros des dels grups de l'oposició, i ells no els veuen
com a tal, esquizofrènia col•lectiva li deuen dir a açò,
desdoblament de personalitat.

Miri, Sra. Salom, m'ha agradat la idea de la reflexió que
haurien de fer tots els grups sobre els consells insulars i el
seu paper, llàstima, llàstima que quan aquest diputat que els
parla va proposar des d'aquesta tribuna crear una ponència
parlamentària per reflexionar sobre el paper dels consells
insulars, la prioritat en el procés d'atribució de
competències, els incompliments de la mateixa llei, com
s'estava duent el procés d'atribució de competències, els
problemes de finançament detectats, des del PP es van
manifestar rotundament en contra, ara em remet, Sra.
Salom, a les properes eleccions, a finals del 1999, és a dir,
perquè finalment entri en vigor el sistema definitiu de
finançament dels consells insulars, aquest fons de
compensació interinsular que tanta falta fa per cobrir
aquestes deficiències, aquests problemes de manca
d'equilibri a l'hora de dotar els serveis a una illa i a una
altra, l'any 2001.

Per tant, siguin clars, acceptin, diguin clarament que
vostès estan perquè no es modifiqui la llei, perquè per
mantenir la modificació que vostès van proposar en el seu
moment, la qual cosa significa, tal i com hem dit al principi,
mantenir els consells insulars en una situació d'ostracisme
que nosaltres hem volgut denunciar presentant aquesta llei
perquè serveixi, com a mínim, per desemmascarar, per
deixar clares quines són les vertaderes posicions al respecte
d'uns i uns altres grups.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Mantenc que la llei que es va aprovar de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, que aquí diu que es va aprovar
amb nocturnitat i traïdoria i per la porta falsa, jo he de dir que
això no és així, això no és correcte, això va ser una llei
aprovada aquí, on va ser possible que hi hagués un debat on tots
els grups es pronunciassin i donassin el seu punt de vista sobre
el que en aquell moment es duia, perquè es considerava que era
l'oportú i el millor per al finançament dels consells insulars,
amb la qual cosa crec que ha de quedar clar i ha de quedar
constància aquí que en cap cas no hi ha hagut un parany legal
o ganes d'anar per la porta falsa, aquí, a la tribuna, al Parlament,
quin lloc hi ha més obert, que tengui més ressonància i que gent
més legitimada per poder donar el seu punt de vista i la seva
opinió sobre un tema tan important com és modificar un punt en
concret, el capítol 10 de la Llei de consells insulars?

Nosaltres creim que s'ha de reflexionar, des del Grup
Popular, sobre quin és exactament el model que es vol de
comunitat i quines són les competències que definitivament han
de passar cap als consells insulars, i també hem de reflexionar
entre tots si algunes d'aquestes competències han de passar
també als ajuntaments, perquè també hi ha ajuntaments que
demanen que certes competències que tenen els consells les
puguin gestionar ells, perquè són l'administració que tal vegada
està més prop dels ciutadans. I jo dic que hi ha d'haver un
diàleg, hi ha d'haver una reflexió entre tots, sense postures
tancades, per intentar trobar la millor solució, arribar a les
millors conclusions i que això, com és un tema vital,
importantíssim, crec que ha de ser objectes dels programes
electorals de tots nosaltres de cara a les pròximes eleccions. 

I quan la disposició transitòria diu "abans de l'any 2001" vol
dir abans de l'any 2001, no es tanqui en postures de dir que serà
el 2001, no, vol dir que pot ser el 2001, el 2000, el 1999 o l'any
que ve, però crec que no és el moment oportú ara de tancar
definitivament una postura i dir, l'any que ve s'ha de posar en
marxa i l'any que ve ha de funcionar d'aquesta manera.

Hi ha un tema que creim que és important i està posat
damunt la taula i és que s'ha de millorar el sistema de
finançament de les administracions locals, i aquest és un
problema global a nivell de totes les administracions locals, de
tots els ajuntaments i és un gran repte que està plantejat i a
veure si en poc temps s'aconsegueix abordar aquest problema
que no és fàcil, que és molt difícil, que és un gran repte, però
que pensam que hi ha ganes d'abordar-lo.

I per part meva, Sr. President, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, deman a les senyores
i als senyors diputats que votin a favor de la presa en
consideració de la proposició de llei que s'acaba de tractar,
es posin drets, per favor. Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; vots en contra, 31; cap abstenció. Per
tant, no es pren en consideració aquesta proposició de llei.

III.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució al
Govern RGE núm. 6195/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm.
5517/96, de taxes per a inspeccions i controls sanitaris
oficials de carns fresques.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que és
l'esmena a la totalitat de devolució al Govern que presenta
el Grup Parlamentari Socialista al Projecte de llei de taxes
per a inspeccions i controls sanitaris oficials de carns
fresques. Per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra. Mercè
Amer.

Deman a les senyores i als senyors diputats, per favor,
que prestin atenció.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat en
aquest parlament l'esmena de totalitat al Projecte de llei de
taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de carns
fresques, per inoportú i negatiu per al sector i per als
consumidors.

Inoportú perquè entenem que la seva implantació
s'hauria de produir a tot el territori espanyol dins un mateix
període de temps, el fet d'avançar-nos a una gran majoria de
comunitats autònomes i tal com ja al•legava el mateix sector
càrnic, provoca desavantatge competitiu important per a la
comunitat que s'avança. Així el mateix sector dins les
al•legacions, a més d'oposar-se a aquesta llei de taxes que
considerava desproporcionada de cost en relació als marges
sectorials, comentava, talment deia: "per evitar la
competència deslleial interautonòmica, proposam que les
diferents lleis autonòmiques es promulguin de forma
general, coincidint -tal com s'havia acordat- l'entrada en
vigor".

Hem de tenir en compte que parlam del compliment de
la Directiva 93-118 del Consell de 22 de desembre del 1993,
relativa al finançament de les inspeccions i controls sanitaris
de carns fresques i carns d'aus de corral, i s'ha d'aplicar,
evidentment, a tots els estats membres de la Unió Europea,
amb algunes excepcions per raó de distància en el cas grec.
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La sessió celebrada dia 15 de març del 95 pel Consell de
política fiscal i financera recull la normativa esmentada i acorda
també l'homogeneïtzació per a totes les comunitats autònomes,
atesa la consideració que aquestes taxes són tributs propis de la
Comunitat Autònoma, no així el període d'aprovació que
evitaria baixes competitives diferents.

He de dir que dins el recull informatiu que hem pogut trobar
a la base de dades legislatives sobre taxes, tan sols dues
comunitats, País Basc i Madrid, comptaven amb la corresponent
llei d'adaptació a la directiva comunitària referida del 1993, i
ens referim a la Llei 22 del 12 del 95, Comunitat de Madrid,
taxes i preus públics, i Llei de 10 del 5 del 96, País Basc, sanitat
animal que regula la taxa dels serveis d'inspeccions de carns
fresques i aus de corral. Ens queda, per tant, tota la resta de
comunitats autònomes amb un pes important a la producció
càrnica espanyola, encara sense les corresponents disposicions.
Per tant, també hem de dir que és negatiu per als sectors i els
consumidors, són prou conegudes les dificultats que pateix el
sector ramader, emmarcat dins la problemàtica del sector
primari a les Illes Balears, aquesta atomització del sector és veu
endemés gravada substancialment als propis escorxadors, i
pensam que no és bo castigar encara més ni la producció ni els
propis consumidors. Avançar aquesta llei de taxes de carns
fresques a moltes altres comunitats autònomes significa
penalitzar encara més la producció pròpia.

Demanam prudència, demanam prudència en defensa dels
ramaders, cautelar retirada en espera d'acord o implantació
generalitzada a la resta de comunitats autònomes, atès el
període d'especials dificultats que pateix el sector. Moltes de
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir
a favor? Per part del Grup Mixt, Esquerra Unida? Té la paraula
la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup parlamentari no votarà a favor d'aquesta esmena,
sinó que ens abstendrem, perquè consideram que essent una
directiva comunitària d'obligat compliment, és difícil, els
arguments que han donat per part del Grup Socialista, atès que
és senzillament prudència, retardar una directiva comunitària,
però no pot obviar-se el seu compliment. Per tant, el fet que
només hi hagi dues comunitats autònomes que l'hagin aplicada
i que es demani prudència per a l'aplicació i que es retardi
aquesta aplicació, no ens sembla tampoc un argument de prou
pes com per votar a favor. Per tant, el nostre grup s'abstendrà a
aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Aquesta presidència vol recordar
que som dins el torn a favor, i deman a altres grups si volen
fer ús de la paraula dins el torn a favor.

Torns en contra? Per part del Grup Popular, té la paraula
el Sr. Juaneda. Perdó. Per torn en contra, té la paraula el Sr.
Balanzat, del Grup Mixt.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Estam discutint d'una cosa bastant estranya, hi ha una
directiva europea que obliga una adaptació per part de les
comunitats autònomes en matèria de taxes, se'ns diu, per
part del Grup Socialista, que esperem altres comunitats,
però bé, què hem d'esperar?, ja hi ha altres comunitats com
ha dit la portaveu, Madrid i el País Basc, que ja s'han posat
en marxa, per tant, què hem d'esperar a ser els darrers a
aplicar una llei a la qual ens obliga una directiva europea?
Sincerament, veim que no es qüestiona el fons, òbviament
no es qüestiona el fons d'aquesta llei de taxes de carns
fresques, perquè segons es veu és una cosa que ja ve
marcada i ve pactada des de la Unió Europea i de les
reunions que han tengut totes les comunitats autònomes, no
pensam que el fet d'esperar una mica més canviï res del text,
el text continuarà exactament igual tant si l'aprovam ara
com si l'aprovam d'aquí a un parell de mesos. I, per tant,
com que comprovam que no hi ha arguments de pes com
per demanar la devolució d'aquesta llei, el Grup Mixt no li
donarà suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. També en el torn en contra, per
part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que no serà difícil, en
aquest cas, també argumentar el nostre vot en contra a
aquesta esmena a la totalitat, perquè pràcticament el Grup
Socialista, no pràcticament, s'ha quedat tot sol en el seu
interès a deixar aquest projecte de llei fora de tramitació; i
quasi quasi la meva intervenció es podria limitar a fer
lectura de l'exposició de motius del projecte de llei, perquè
a la mateixa exposició de motius es justifica suficientment,
estam davant una prescripció derivada d'una directiva
comunitària, que imposa la necessitat de desplegar-la
aprovant les corresponents taxes per les inspeccions i
controls sanitaris de les carns fresques i, per tant, crec que
pocs més arguments es poden donar. Tenim a més
l'amenaça d'un expedient sancionador, com a altres
comunitats, perquè anem aprovant aquestes taxes i açò és el
que feim en aquesta ocasió en aquest parlament. L'Estat
espanyol, en aquest cas, ha actuat, com ha dit la
representant del Grup Socialista, de coordinador per
harmonitzar i per unificar els criteris quant al contingut
d'aquesta llei de taxes i, per tant, està suficientment
justificada l'oportunitat, la necessitat fins i tot, diria jo la
urgència de tramitar aquest projecte de llei.
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Quant als perjudicis que es puguin causar al sector o als
consumidors, jo crec que contràriament al que s'ha argumentat
per part del Grup Socialista, crec que els beneficis que
s'obtindran de la regulació, d'aquesta regulació, d'aquesta
harmonització, són superiors als perjudicis que es puguin
causar. En realitat, aquesta taxa permetrà finançar
adequadament un servei, un servei d'inspecció sanitària que
sigui eficaç i que permeti exercir totes les funcions que en
definitiva no faran res més que garantir davant els consumidors
i el sector en general, garantir, com dic, una protecció sanitària
uniforme quant a la qualitat dels productes càrnics.

Per tant, no m'estendré més, perquè no veig, com els altres
grups que han intervingut, també, i han manifestat la seva
postura, no veig justificació, cap justificació que ens aconselli
acceptar aquesta esmena i retirar aquest projecte de llei, per
tant, nosaltres votarem en contra d'aquesta esmena a la totalitat
i possibilitarem la tramitació necessària, com dic, i urgent,
d'aquesta prescripció que ens ve donada per una directiva
comunitària.

Res més i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Per torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. No ens fa gens de por quedar tot sols
defensant l'autonomia, aquí molta defensa del règim econòmic
i fiscal i nosaltres som aquí, per tant, quedam, encara que tot
sols, defensant el problema dels ramaders, defensant un
problema important d'aquest sector primari. Ja hem insistit que
la nostra esmena a la totalitat no és per raons de fons, és per
raons d'oportunitat, entenem que aquesta difícil situació, i el Sr.
Matas no fa massa comentava el miracle de la ramaderia,
entenem que en aquest cas no és bo arribar dels primers, esser
capdavanters en aquesta carrera d'obstacles, que moltes altres
comunitats importants del sector encara es resisteixen a posar
en marxa.

Des del Grup Parlamentari Socialista volem insistir una
vegada més en aquesta prudència necessària perquè la
tramitació no sigui accelerada, no ens podem convertir en
aquests quixots en contra dels ramaders. 

I just per fer una referència, diré al Sr. Balanzat que ja li
havíem comentat nosaltres, en cap moment no ens oposam
a la directiva comunitària, pensam que l'hem de complir,
d'aquío els arguments que he volgut donar. I al Sr. Juaneda,
esperem que això no sigui un impost i que gravi encara més
aquest sector ramader, aquest sector càrnic, nosaltres
pensam, en tot cas, que aquestes taxes han de servir per
aquest caràcter finalista que tenen per donar un servei de
prevenció, donar un servei sanitari de veterinari al sector
ramader. Moltes de gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica? Fixació de
posició per part dels altres grups? Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup tampoc no hi
donarà suport, perquè bàsicament l'acord, el motiu que se'ns
ha donat era esperar que tot el territori de l'Estat regulàs
alhora una determinada normativa, en aquest cas, les carns
fresques, la taxa sobre les inspeccions. Nosaltres creim que
si les directrius donen llibertat als estats per adaptar-s'hi
quan a ells els convengui i òbviament això ..., millor dit dins
un termini reglat, això pot crear un moment transitori de
competència interestatal per a nosaltres que el nostre grup
que està a favor, òbviament, en una Europa de les nacions,
d'una Europa de les regions i no en una Europa dels estats,
ja ens va bé que hi hagi aquest goteig dins el que seria els
terminis que donen les directrius, tenint en compte que hi ha
d'haver després les sancions oportunes als que no ho facin
en temps i forma. 

El motiu que argumenta el Partit Socialista ens pareix
prou perniciós com perquè en base a aquesta premissa totes
les lleis d'adaptació a les directrius fossin lleis estatals,
precisament per garantir el moment d'entrada en vigor.
Nosaltres no podríem estar d'acord amb aquesta conclusió
i, per tant, no li podem donar suport. Això no obstant,
tampoc no ens hi oposarem, perquè per ventura seria
interessant ajornar la mesura fins al darrer moment, a favor
del sector afectat, i, per tant, si això és així, possible, no ens
negarem a la mesura que presenta el Partit Socialista; en tot
cas, ens abstendrem i, com dic, confiam que es permeti
sempre a la llei de les comunitats autònomes d'adaptar-se a
les directives sense haver d'esperar cap mena
d'harmonització, ni petita ni gran. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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Conclòs el debat, passam directament a votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
esmena a la totalitat, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 15; en contra, 33; abstencions, 9. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu
RGE núm. 1004/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 5757/96, de consells
escolars de les Illes Balears. 

I passam al següent punt de l'ordre del dia, que és esmena a
la totalitat amb text alternatiu, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, al Projecte de llei de consells escolars de les Illes
Balears. Per fer-ne la defensa i presentació, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui,
després de 14 anys de la constitució d'aquest parlament, més o
manco, per primera vegada es presenta un projecte de llei que
afecta de manera exclusiva al sistema educatiu. A més, és un
projecte de llei que ve a desenvolupar en el marc de la Llei
orgànica reguladora del dret a l'educació, l'article 27 de la
Constitució on es preceptua la participació dels sectors afectats
a la programació general de l'ensenyament. Sense cap dubte,
aquesta llei, com ho va ser en el seu dia i encara ho és la LODE,
significa per a la nostra comunitat, en el moment que ja veim
proper el moment d'exercir les competències en matèria
educativa, un element substantiu per garantir la participació
efectiva dels sectors implicats més directament en l'educació.
Però també significa poder escoltar l'opinió d'aquests quan
hagin de ser consultats, permetent així a l'administració
responsable de la gestió educativa conèixer quin és l'estat
d'opinió entre aquells que més directament participen en el fet
educatiu: alumnes, pares, professors i personal no docent.

El Grup Parlamentari Socialista no ha cregut que el projecte
del Govern que s'ha presentat, el qual esmenam, doni una
resposta adequada a aquesta primera qüestió per diversos
motius que exposaré a continuació. En primer lloc, parlam de la
representació d'aquests estaments, tant la LODE com el propi
projecte del Govern parlen de participació efectiva. Nosaltres
creim que en el si del plenari d'aquest consell, que com diu el
projecte de llei ha de ser preceptivament consultat en
determinats aspectes, aquesta representació dels sectors més
directament afectats, pares, professors, alumnes i personal no
docent, no representa més allà d'un 20%, vol dir que aquesta
participació és poc efectiva i contradiu, a més, l'esperit de la
introducció del projecte de llei del Govern on es parla de
manera clara d'aquesta participació efectiva, -està perdonat, Sr.
Conseller, sí, m'ho demanava a mi-. No existeix, per tant, dins
el reglament que marca quins són els membres que constituiran
aquest plenari del consell, la possibilitat que aquest col•lectiu,
pares, professors, alumnes i personal no docent, que són els qui
viuen cada dia la vida i els problemes del sector escolar, si tots
ells conjuntament estan d'acord, puguin fer sentir la veu dins el
Consell Escolar amb possibilitats que s'adoptin acords d'acord
amb el que ells pensin i vulguin.

Nosaltres creim que amb aquesta reglamentació es va
malament perquè la intenció, entre altres, és que el Consell
Escolar d'aquesta comunitat autònoma sigui un lloc on es
conegui l'opinió, sobretot, d'aquests sectors implicats,
sobretot i principalment d'aquests sectors implicats, i evitar
així que el debat es faci a altres bandes. És un element de
cohesió del sistema escolar d'aquesta comunitat, on aquells
que el gestionen, -i en gaudeixen com a usuaris-, puguin
expressar el que senten i el que troben.

Un altre element que notam a faltar en el projecte de llei
del Govern, és comú per a pràcticament tots, per als
afectats, als de les altres comunitats autònomes governades
per molts partits diferents i que han canviat, fins i tot, al
llarg de la seva història aquesta composició en els seus
parlaments, no es contempla l'existència d'un informe sobre
l'estat del sistema educatiu, informe preceptiu que ha de fer
el Consell Escolar, que hauria de fer el Consell Escolar
donant quina és la percepció que el col•lectiu de vocals que
formen aquest consell expressen a un document que ha de
ser necessàriament públic. Tenim exemples de documents
semblants, no només en el Consell Escolar de l'Estat, sinó
també als d'altres comunitats autònomes on, amb una
representació significativa d'aquests col•lectius que he citat
abans, s'exposen allà d'una manera clara quines són les
necessitats i les disconformitats com està el sistema
educatiu de l'Estat espanyol o bé d'una determinada
comunitat autònoma.

En tercer lloc, tampoc no ens agrada com ve tractada en
el projecte del Govern la figura del president d'aquest òrgan
col•legiat. Sembla, -no en parlaré massa d'aquest tema-, que
algú a través de l'articulat d'aquesta llei hagi volgut blindar
la figura del president del Consell Escolar. Nosaltres creim
que aquest és un càrrec, al qual respectam, -altres
comunitats autònomes no ho fan així-, la capacitat de
nomenament per part de la Comunitat Autònoma, però
creim que ha de ser un càrrec que es pugui remoure, que
pugui cessar, que no es faci permanent. És aquesta una
institució dinàmica de consulta i participació, per part de
l'autoritat administrativa que gestiona el sistema educatiu,
però que no ha de consolidar una figura permanent en el seu
càrrec.
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En quart lloc, també més substancial, no entraré en petites
discrepàncies, temes molt concrets, perquè crec que no dóna
temps aquesta intervenció a tractar-los. Tampoc no coincidim
amb la forma com es regulen els consells escolars municipals.
La realitat dels nostres municipis és molt ample, hi ha des de
municipis molt grossos a municipis molt petits, la llei fa que hi
hagi consells escolars a municipis on hi hagi dos centres
sostinguts amb fons públics i, per tant, fer una normativa, i a
més, fer-la de manera no sotmesa a debat en aquest parlament,
no ens pareix adequat, si a això afegim que, el Grup
Parlamentari Socialista almanco així ho creu, els ajuntaments
són prou responsables per exercir, entre d'altres, també aquesta
responsabilitat, creim que el marc de la llei és suficient per
permetre que aquests ajuntaments puguin, ells mateixos, per si
mateixos, desenvolupar quines són les competències a l'àmbit
en el qual actuen, quina és la composició i quin és el reglament
de funcionament d'aquests consells escolars.

Per això, nosaltres hem presentat un projecte de llei
alternatiu a aquest del Govern que creim que millora aquesta
situació, que hi aporta unes perspectives diferents, unes
perspectives de veure el consell escolar com un element que ha
de col•laborar necessàriament amb l'Administració educativa,
però que aquesta col•laboració no ha de ser necessàriament de
sentiment continu i perpetu amb les propostes que fa
l'administració educativa, que, dins la discrepància de les
mesures que pensi prendre l'Administració, se n'hi pot trobar un
enriquiment. En aquest sentit, nosaltres presentam un projecte
de llei alternatiu, com he dit, que es podria centrar en els
següents eixos:

Volem garantir una representació de la comunitat educativa
que pugui merèixer realment el qualificatiu d'efectiva, és a dir,
que sumats els membres que formen part dels col•lectius de
professors, de pares, d'alumnes i de personal no docent, fan més
del 50% de la participació dins aquest consell escolar,
concretament de 21 membres de la comunitat educativa, per 19
membres representants d'altres estaments, que certament són
necessaris i són enriquidors dels debats que pugui tenir aquest
consell escolar, no qüestionam que hi pugui haver altres
representants, representants dels ajuntaments, representants dels
consells escolars d'illa, representants de la Universitat,
representants del moviment de renovació pedagògica,
representants de l'administració educativa, persones de
reconegut prestigi, però sempre com a col•laboradors d'aquells
que per comanda constitucional hi han de participar, que és la
comunitat educativa (pares, professors i alumnes).

En segon lloc, fixam al president una comanda de quatre
anys no renovables de manera continua, intentam garantir així
que hi pugui haver un canvi de les persones que controlen, que
dirigeixen i que tenen l'obligació de complir els acords del
plenari, que pugui ser permeable, que permeti la incorporació
de nova gent, i en segon lloc, i com fan altres comunitats, el
vicepresident d'aquest organisme és elegit pel plenari. Volem
que la democràcia també funcioni dins dels òrgans interns, el
president és a nomenat per l'autoritat administrativa que té
l'obligació, diguem-ne, de gestionar el sistema educatiu, però
volem que el vicepresident sigui elegit pel conjunt de membres
del consell escolar.

També volem que el consell escolar, a diferència del
projecte del Govern, sigui consultat no sobre les línies
bàsiques de la legislació, sinó sobre els textos concrets que
han de ser aprovats pel Consell de Govern; entre les línies
bàsiques, hi ha un exemple en aquesta comunitat d'unes
determinades línies bàsiques, que es varen diluir amb el
temps i que han acabat en no-res, segurament la gent que
duu temps en aquest parlament se'n recordarà i la gent que
té més contacte amb l'educació també se'n recordarà, d'unes
determinades línies bàsiques d'un model educatiu propi. Per
tant, nosaltres no volem línies bàsiques, volem que els
textos legals, amb el seu articulat, siguin sotmesos a
dictamen del consell escolar, perquè, a més, creim que és
sobre aquest articulat que es podran fer, per part de totes
aquestes persones que formen part de les vocalies d'aquest
consell escolar, aportacions substancioses, i jo crec que és
de bon ésser, quan un altre proposa una cosa millor,
admetre-la, perquè si aquesta és realment millor, incorporar-
la-hi.

També volem que aquest consell elabori aquest
document d'anàlisi del sistema educatiu amb una
periodicitat anual, com així ho fa el Consell Escolar de
l'Estat, i que això serveixi a les autoritats educatives i a
aquest parlament per prendre totes aquelles iniciatives
legislatives o bé accions pressupostàries, per conduir aquest
sistema educatiu cap a les quotes de qualitat que jo crec que
tots desitjam i volem per als nostres infants i joves.

Volem també que siguin els ajuntaments, ja ho he dit
abans quan comentava el model que ens ha presentat el
Govern, el projecte de llei, que els ajuntaments són majors
d'edat en matèria educativa, jo en puc donar fe per les seves
actuacions en el marc del sistema educatiu, molt per
damunt, i això s'ha de reconèixer aquí públicament, molt per
damunt d'allò que fan ajuntaments a altres comunitats
autònomes, hi ha una veritable implicació de la institució
municipal en el cas d'educació molt per damunt d'allò que
obliguen les seves competències, no només en manteniment
de centres, sinó en educació compensatòria, en programes
d'adults, en facilitar l'accés dels escolars a programes de
colònies, dissortadament, sembla que en període de
desaparició a causa del retalls pressupostaris de
l'Administració central; per tant, volem que aquests
ajuntaments, en el marc d'aquesta llei i amb advertència
d'il•legalitat per part de la conselleria, puguin dictar les
normes adequades per a funcionament, per a la composició,
qui ha d'exercir la presidència, d'aquests consells escolars
municipals.

Per tant, senyores i senyors diputats, nosaltres creim,
realment poc sincer seria si no ho cregués així, que el nostre
projecte, al marge d'algunes imperfeccions que segurament
té i al marge d'algunes imperfeccions que segurament també
té el projecte del Govern, que no l'he citat en aquest
moment, és millorable, però, en qualsevol cas, el seu esperit
bàsic jo crec que dóna una millor resposta a l'article 27 de
la Constitució, que vol que la participació de la comunitat
escolar, no cita cap altre estament, sigui significativa; per
tant, no creim que amb el projecte del Govern això
s'aconsegueixi i, en tot cas, llavors, més que el Consell
Escolar de les Illes Balears, hi tendríem una coral escolar de
les Illes Balears, i nosaltres no volem això, volem un consell
escolar. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn a favor d'aquesta
esmena a la totalitat amb projecte alternatiu. Grups que hi
vulguin intervenir? Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Bé, acabava dient el portaveu socialista, que m'ha precedit, que
considera que aquest projecte que presenta el PSOE és
millorable, però que, en qualsevol cas, és millor que el que
projecte que ha presentat el Partit Popular, i jo crec que és
evident. En principi, he de felicitar el Grup Socialista perquè el
projecte que es presenta ara és millor, és sensiblement millor
que el que ha presentat el Govern, malgrat això, crec que és
manifestament millorable, manifestament millorable, I ara faré
unes observacions sobre en quin sentit podria millorar.

En primer lloc, he de felicitar-me perquè tant el que pensam
Els Verds com el que pensa el Partit Socialista va en
concordança, que és millorar, incrementar, la participació de la
comunitat educativa. És bàsic i crec que això no queda prou
reflectit en el projecte que ha presentat el Govern, la comunitat
educativa ha de tenir molt més pes en la composició d'aquest
Consell Escolar de les Illes Balears i, per tant, en aquest
aspecte, crec que només he de felicitar el portaveu socialista,
però hi ha algunes cosetes que m'agradaria comentar i a les
quals m'agradaria referir, que crec que són millorables, per
exemple, nosaltres no creim..., és a dir, hi ha una cosa que no ha
esmenat el Grup Socialista i que manté igual com l'ha
presentada el Partit Popular i que jo crec que és esmenable, i és
el tema per què l'elecció de càrrecs de responsabilitat, com
president, vicepresident, secretari o persones de reconegut
prestigi, han de ser nomenats pel conseller, per què? Nosaltres
creim que seria..., vostè parlava abans de democràcia interna,
nosaltres encara en demanam més, de democràcia interna, i
demanam que també aquests càrrecs siguin nomenats no a dit
pel conseller, sinó pel plenari del propi consell escolar, que és
qui ha de ser el veritable protagonista, el plenari del Consell
Escolar de les Illes Balears. Per tant, aquests càrrecs tan
importants, com president, vicepresident, secretari i les persones
de reconegut prestigi han de sortir del plenari o bé com a
proposta del plenari del consell insular. Nosaltres, en aquest
sentit, al projecte del Govern hi hem presentat ja algunes
al•legacions, 12 concretament, que en el seu moment, en cas
que no prosperàs l'esmena que avui presenta el Partit Socialista,
mantendrem, per comentar-les en el seu moment.

Després, en relació amb els consells escolars municipals,
si no ho record malament, el projecte socialista parla que la
representació de la comunitat educativa no ha de ser inferior
al 50%. Bé, a una esmena que hem presentat nosaltres
demanam que la comunitat educativa ha de tenir, com a
mínim, un 60%, ara, no ens barallarem per un 10%, però és
una cosa que no és una qüestió simbòlica, nosaltres pensam
que la comunitat educativa ha de ser més protagonista en la
vida educativa que no l'Administració, hi ha de ser més
protagonista, per tant, hi han de tenir més representativitat,
al menys des del nostre punt de vista.

I bé, no em vull allargar més, simplement he de dir que,
malgrat aquestes observacions, estic segur que, en qualsevol
cas, si prosperàs la proposta socialista, podrien ser objecte
de discussió i de negociació, i segurament no hi hauria cap
problema, he d'anunciar que el Grup Mixt donarà suport a
aquesta esmena a la totalitat presentada pel Grup Socialista.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el seu portaveu, el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Una esmena a la totalitat amb text alternatiu és
d'agrair, és d'agrair que s'hi acompanyi una esmena amb text
alternatiu, perquè ens permet comparar el projecte de llei
amb un altre text, i això ajuda els grups parlamentaris a fer
una mica de feina, interessar-se per la feina que ha fet el
Grup Socialista, en aquest cas, i per açò li agraïm aquesta
feina, perquè sabem que és difícil i la qual després, com
veu, té poca repercussió a l'exterior d'aquesta cambra. Per
tant, també d'un text alternatiu es poden extreure també
consideracions i conseqüències de la comparació.

La primera consideració positiva que fem d'aquest text
alternatiu és que aconsegueixen treure del projecte de llei
una definició, la qual no ens agrada, a nosaltres, tampoc,
que era la definició d'ensenyament no universitari, una
definició de l'ensenyament per exclusió, d'ensenyament no
universitari, com així afirma el projecte de llei. D'aquesta
manera, a partir d'aquest text alternatiu, queda com a
ensenyament i ensenyament universitari, que no és per
exclusió, sinó per companyia, diguéssim.
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Una altra consideració que li hem de fer, també positiva, és
la millor definició dels objectius de la programació en matèria
educativa. El text alternatiu els determina amb major claredat,
aquests objectius, l'efectivitat al dret a l'educació, encara que hi
hauríem fet més esment a la qüestió del finançament, haguéssim
donat més importància a la qüestió del finançament, perquè no
només hem de proclamar l'efectivat del dret a l'educació, sinó
el seu finançament. També l'educació com a instrument
d'igualtat, l'educació basada en l'atenció a la diversitat,
l'educació arrelada a l'entorn, no tant com diu el projecte de llei,
per esperonar la consciència de poble, que això ja hauria de ser
com a resultat però no com a objectiu d'aquest tipus d'educació,
i la millora de l'educació.

Una altra consideració, la tercera, quant als elements
generals de programació, també queden més ben determinats en
el text alternatius, s'hi determinen necessitats i recursos,
programació d'inversions, determinació de la suficiència dels
recursos humans i també la programació de les actuacions per
al finançament dels centres concertats. Sobre aquest darrer punt,
l'hi voldríem dir que, per part d'Esquerra Unida, hauríem fet una
referència, hi  hauria estat millor una referència més clara, a
introduir una menció clara a la prioritat del finançament de la
xarxa pública, quan la comparam, o quan la posam en la
mateixa situació, amb l'ensenyament concertat. Aquesta
prioritat de la xarxa pública, en uns moments que es preveuen
difícils per a aquesta, creim que seria fonamental introduir-la
també en el text alternatiu, trobam que hi queda poc rellevant,
no?

Una altra qüestió és l'objecte del Consell Escolar de les Illes
Balears. en el projecte, se'ns hi parla d'un consell escolar que
serà de consulta i participació, vostès hi afegeixen "i
d'assessorament" i, a part, fan una referència important també
al paper dels consells insulars, escolars i insulars, i als consells
municipals, els quals, en el projecte de llei del govern, ni tan
sols apareixen, en aquest punt.

També, quant al nomenament i al paper del president i del
vicepresident, estam totalment d'acord amb l'explicació que ha
fet el portaveu del Grup Socialista. La llei diu que el president
és nomenat pel Consell de Govern a proposta del conseller
d'Educació i Cultura i que el vicepresident és nomenat
directament pel conseller d'Educació i Cultura, ja directament,
i a part, el secretari també és una persona pròpia del
departament d'educació i cultura. Trobam que la seva proposta
és molt millor, perquè, primerament, el president ha de formar
part del Consell Escolar de les Illes Balears i, en segon lloc, el
vicepresident és nomenat pel plenari d'aquest consell. Per tant,
és una passa endavant. Nosaltres, en les propostes parcials, hi
fem un poc més endavant, però no es tracta de dir qui hi va més
endavant, sinó que en aquest cas és així que es planteja, i està
bé.

Igualment, quant a la composició, hi ha molta diferència
entre la composició que ens proposa el Govern i la que ens
proposa el Grup Socialista. La composició, lògicament, del
text alternatiu, dóna més importància a la comunitat escolar,
21 membres..., bé, nosaltres n'hi hem comptat 23, perquè
també hi sumàvem els titulars dels centres concertats, però
bé, n'hi poden ser 21, en aquest cas, com ha dit vostè, i, per
al Govern, són 15 o són 13. En aquest sentit, també hi ha un
increment dels representants del professorat, de sis a deu,
dels pares i mares, de quatre a sis, dels alumnes, de dos a
quatre. Per tant, en aquest punt, s'hi incrementa la
representació de la comunitat educativa, se'n lleven
persones de reconegut prestigi, cinc que proposa el Govern
nomenades directament pel conseller, i tres que proposa el
text alternatiu, estaria més en la tònica que el representant
del Grup Mixt, que les persones de reconegut prestigi fossin
nomenades per les organitzacions del sector, que fossin
proposades per les organitzacions del sector educatiu i no
pel propi Govern, a través del seu conseller. Ben igual,
vostès lleven de la proposta de composició un representant
dels col•legis professionals, nosaltres vàrem debatre, a
l'hora de preparar les esmenes parcials..., en principi,
dubtàvem si hi havien de ser o no, aquests representants,
uns representants dels col•legis professionals, i al final,
vàrem trobar que sí, i manteníem aquesta representació
perquè trobàvem que era interessant que dins el Consell
Escolar de les Illes Balears hi hagués aquest element de
continuïtat de l'ensenyament. En definitiva, quant a la
composició, la que ens proposa el projecte de llei és una
composició amb molt de control del Govern, controlada
molt pel Govern, amb menor representativitat del sector, i
la que proposa el text alternatiu és més oberta i amb major
representativitat de la comunitat educativa. Ni la llei ni el
text alternatiu, emperò, a l'hora de determinar quina seria la
composició del Consell Escolar de les Illes Balears fan
referència a cap tipus de mesura per assegurar el caràcter
interinsular d'aquest consell escolar, i és una cosa que, tal
vegada pel vici de ser d'una illa exterior, sempre solem
aportar als debat, és un perill, és un risc, que hauríem de
tenir en compte, que el consell escolar tengui aquest
caràcter interinsular i que, com que molts representants han
de ser nomenats per altres institucions, per altres entitats,
d'alguna manera es consideri la possibilitat que, en el
nomenament, aquesta qüestió interinsular de la nostra
comunitat hi quedi reflectida i que totes les illes tenguin una
representació correcta en aquest Consell Escolar de les Illes
Balears.

Quant a la comissió permanent, jo crec que és una
comissió prou important, perquè és la comissió executiva,
és la que l'executarà, és la que farà feina, no? En el projecte
de llei i en la proposta del Grup Socialista no s'hi determina
el nombre de vocals; a la proposta alternativa s'hi determina
una composició representativa, però no el nombre de vocals,
i crec que és important que es determinés el nombre de
vocals, perquè a la proposta de llei del Govern s'hi
determinen el president, el vicepresident, el secretari, que
són persones del Govern, si tira endavant la proposta
governamental, i en canvi, s'hi diu que els vocals seran..., no
hi queda determinat. S'hauria de determinar, ho hem fet amb
una esmena parcial, el nombre de vocals de presència del
consell escolar dins la comissió permanent, per assegurar
aquest caràcter participatiu i democràtic, de discussió i de
debat.
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Quant al paper que tenia el Consell Escolar de les Illes
Balears en el projecte i en el text alternatiu, s'hi parla de la
consulta preceptiva, hi ha una gran diferència..., hi ha moltes
diferències, però una de fonamental que vostè ha recordat en
l'exposició, així com el Govern ens diu que aquesta consulta
preceptiva seria dels criteris de contingut dels avantprojectes de
llei i dels criteris de contingut de les normes reglamentàries,
vostès diuen que, bé, que ja anam rallant directament dels
projectes de llei i directament de les normes reglamentàries, és
bastant correcte, en tot cas jo l'hi trob a faltar, tant a una banda
com a l'altra hi trobam a faltar també la consulta preceptiva, el
dictamen preceptiu dels pressuposts de la Conselleria
d'Educació, dels pressuposts dedicats a Educació, crec que com
es gasten els doblers és un tema important i que el consell
escolar de les Illes Balears hauria de tenir veu a l'hora de
dictaminar la proposta de pressuposts que faci el Govern quan
tengui les competències educatives i que seria una cosa a
introduir, ho hem fet amb esmena parcial, però ja en parlarem
a l'hora de tractar esmenes parcials.

Ben igual que en l'elaboració de la memòria anual, està molt
bé la referència a l'informe necessari anual sobre la situació de
l'ensenyament.

Quant als consells escolars insulars, ni el text alternatiu ni el
projecte del Govern hi fa gaire referència, vostè tampoc no hi ha
fet referència quan ha fet la presentació, jo esperava tenir
almanco verbalment una petita referència als consells escolars
insulars, perquè em sembla que en aquests moments ningú no
sap què seran, s'han posat dins la llei perquè hi siguin, però es
diu que el Govern dirà quina és la composició, el funcionament,
el reglament i les competències; els consells insulars no
apareixen enlloc, no sabem quin paper hi juguen els consells
insulars a l'hora de parlar de consells escolars insulars; és clar
el dirigisme del Govern, però és que en realitat, si les
competències autònomes passen a ser de la Comunitat
Autònoma, del Govern balear, i els consells escolars municipals
tenen una funció de territori en les competències municipals,
quin paper hi juguen els consells insulars i quin paper hi jugaran
els consells escolars insulars. Ni al projecte ni al text alternatiu
queda clar, i a més li assegur que Esquerra Unida tampoc no ho
té gens clar, tampoc no li tenim. Per tant, és un tema a debatre
a l'hora de les esmenes parcials per millorar la llei.

I quant als consells escolars municipals, lògicament és molt
millor l'esmena, el text del Govern era un atemptat -perdoni que
li ho digui, Sr. Conseller d'Educació i Cultura-, era un atemptat
a l'autonomia municipal i a la sobirania municipal, perquè els
deia com havien de ser, qui els havia de constituir, com s'havien
de reglamentar, quines competències tendrien, els ho deia tot,
i els ajuntament no hi pintaven res, absolutament res, vostès
corregeixen això, també a les esmenes parcials queda corregit
i, per tant, esper que almanco, jo supòs que des del Grup
Parlamentari Popular no s'aprovarà aquesta esmena a la totalitat,
aquest text alternatiu, que, per tant, haurem de tornar al text
original del Govern i que a l'hora d'enriquir, de millorar i de
corregir el text del Govern es podran solucionar aquests
problemes que lògicament són problemes greus, i si els
ajuntaments no s'han rebel•lat és perquè tal vegada esperen que
ho corregim en aquesta cambra.

I quant a les disposicions transitòries, la primera del Grup
Socialista fa referència que s'ha de constituir el consell
escolar de les Illes Balears en un termini de tres mesos des
de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ho entenem, nosaltres
posam sis mesos a l'esmena parcial, ho entenem perquè el
projecte de llei del Govern no diu quan s'han de crear, diu
"quan hi hagi dues terceres parts", però no posa un termini.
Nosaltres també posam sis mesos perquè pensam que la llei
s'aprova el mes de juny, entra en vigor, al cap de mig any
tendrem les competències educatives, a partir de dia 1 de
gener i, per tant, ja es podrà actuar en aquest sentit, i si no
tenim les competències educatives, que també podria ser, no
ens estranyaria, ni a vostè ni a mi, que no tenguéssim dia 1
de gener del 98 les competències educatives, si no les tenim,
aquest consell escolar de les Illes Balears i els consells
insulars escolars podrien participar a l'hora de valorar la
recepció d'aquestes competències, preparar el territori,
preparar el terreny i donar sentit a unes transferències que
són les més importants que rebrà aquesta comunitat, des que
aquesta comunitat autònoma existeix i va rebent en
comptagotes competències. 

I quant a la creació dels consells escolars insulars en tres
mesos, també d'ençà l'entrada en vigor d'aquesta llei, bé, si
no sabem molt bé què seran els consells escolars insulars,
tres, sis, nosaltres posam un any, em sembla, el temps de
creació és tal vegada una cosa secundària, complementària,
l'important és entre tots definir, crear, saber què seran,
quines competències tendran els consells escolars insulars,
perquè, si no, crearem òrgans sense contingut i crearem
després greuges, perquè diran, ja hi ha consells escolars
insulars, per tant el consell escolar de les Illes Balears no té
per què tenir una admissió interinsular i, en aquest cas,
hauríem de saber què en feim dels insulars, com asseguram
el caràcter interinsular del general, de les Illes Balears, i en
aquest sentit anirien les nostres propostes parcials. Però ja
li ho dic, agraïm aquesta presentació, agraïm la feia que ha
fet el Grup Socialista i la tenim en consideració i tendrà el
nostre vot favorable, lògicament, perquè és una presa en
consideració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM, té la paraula la diputada Sra. Catalina
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, el nostre grup parlamenti, el
Nacionalista-PSM, també entén que el text alternatiu que
vostè ha defensat és més positiu que la proposta del Govern.
És molt positiu poder debatre el projecte de llei de consells
escolars de les Illes Balears, és positiu perquè som
conscients de la necessitat de crear aquest òrgan
representatiu de la comunitat educativa on es trobin
representats els diferents protagonistes de l'acció educativa,
professorat, alumnat, pares i mares i també administració.
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Creim que la democratització del projecte educatiu passa,
sens dubte, per la creació d'aquest òrgan, d'aquest instrument de
ressonància, de recull de projectes a realitzar dins el món
educatiu, que és el consell escolar de les Illes Balears, consells
escolars d'àmbit insular i també els municipals. Ara bé, és ver
que per democratitzar l'ensenyament no basta només crear
aquests òrgans o instruments de debat, sinó que també cal
assegurar la participació ciutadana en la presa de decisions
relatives a l'educació.

A les conclusions d'un seminari de consells escolars
autonòmics, l'any 90, ja es va detallar aleshores la necessitat
d'iniciar un debat profund als òrgans i àmbits de participació de
la comunitat educativa, sobre situació actual, perspectives de
participació social a l'ensenyament, objectius, problemàtiques,
amb la finalitat d'unificar les mesures legals i administratives
per revitalitzar els sectors educatius. Nosaltres, com a comunitat
autònoma, no vàrem poder participar en aquest debat i les raons
d'això, tots i totes les sabem prou, no comptàvem ni comptam
a hores d'ara amb un consell escolar de les Illes Balears que ens
permeti canalitzar aquestes reflexions.

L'esmena a la totalitat al projecte de llei de consells escolars
que vostè, Sr. Crespí, ens ha presentat avui, permet establir un
fòrum de debat, de discussió de temes educatius de què no
gaudim actualment, per tant, el nostre grup votarà a favor de la
presa en consideració de l'esmena a la totalitat. 

Aquesta esmena contempla als objectius plantejats entendre
el sistema educatiu com un instrument de compensació de les
desigualtats de tipus personal o social, i no com a foment de la
competitivitat sinó de la competència, formar o educar persones
competents i no solament persones competitives. Fomenta,
també com vostès plantegen a la proposta, foment del
coneixement de la cultura, història de la Comunitat Autònoma,
del nostre país, i de la llengua catalana. Assegura cobrir les
necessitats educatives a través d'una oferta de llocs escolars,
fent referència concreta que es dedicarà una atenció prioritària
i específica als alumnes amb necessitats educatives especials,
cosa que ni s'anomena al text de la llei del Govern balear.

S'entén el dret a l'educació com a element bàsic per al
desenvolupament de la personalitat, també fixa com un dels
objectius la millora de la qualitat de l'ensenyament, en aquest
concepte crec que no tots els grups polítics entenem igual què
significa qualitat de l'ensenyament.

Si entram a valorar la composició del consell escolar de
les Illes que el Grup Socialista presenta, nosaltres podríem
fer unes matisacions, a l'article 8 determina que el president
del consell escolar serà nomenat per Consell de Govern, a
proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esports d'entre
els membres del consell escolar. El nostre grup, el Grup
Nacionalista-PSM, optaria perquè el president fos nomenat
pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes, a proposta del plenari del Consell i no del conseller,
elegit d'entre els seus membres. El que sí trobam molt
aclaridor és determinar la durada del càrrec de president o
presidenta d'aquest consell escolar; estableix que el
nomenament de la presidència es farà per un període de
quatre anys, així com vostè ha explicat, no podent tornar a
exercir la presidència fins que hagin transcorregut quatre
anys del seu cessament. El projecte de llei del Govern no
planteja cap termini ni període actiu del càrrec de la
presidència d'aquest consell escolar, cosa que no entenem i
ens va sorprendre quan vàrem analitzar la seva proposta.
Sembla que és un càrrec vitalici o és que es paguen favors
polítics. Per tant, no planteja renovació de la persona
encarregada de presidir aquest consell escolar.

En relació als vocals nomenats pel conseller, la proposta
que fa el Grup Socialista ens pareix positiva, malgrat que a
l'apartat e) nosaltres som partidaris que només hi hagi un
representant de centres educatius concertats i no dir, com
vostès plantegen, a més, creim que es dóna una errada quan
parlen de centres educatius sostinguts amb fons públics,
entenem que deu voler dir centres concertats, perquè també
s'inclourien al text, segons com vostès ho han elaborat, els
centres públics.

A l'apartat i) augmentarien de tres a cinc persones de
reconegut prestigi dins l'àmbit educatiu nomenades com a
vocals al consell escolar, però nomenades pel plenari del
consell escolar, no pel conseller.

El que trobam a faltar a l'articulat de la proposta que fan
vostès, Sr. Crespí, és la necessitat de la participació de la
comunitat educativa, per tant del consell escolar, en el
procés de transferències educatives del Govern central al
Govern de la nostra comunitat, perquè el consell escolar es
pugui pronunciar quant al procés de les transferències en
educació, condicions econòmiques, infraestructures, quin es
actuacions són les més adients? Així es contempla a altres
lleis, a la Llei reguladora del consell escolar del Principal
d'Astúries, per exemple, on la disposició transitòria quarta
determina que el consell escolar serà consultat
preceptivament pel conseller d'Educació sobre els acords i
incidències relatius al traspàs de competències que es donin
en el marc de la Comissió mixta de transferències. Per tant,
pensam que el context actual on es negocia el traspàs
d'aquestes competències d'Educació, no es pot deixar de
banda els consells escolars d'àmbit autonòmic.
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Si es pren en consideració l'esmena a la totalitat del projecte
de llei de consells escolars, les aportacions del nostre grup, en
clau d'esmena, seran en el sentit que he exposat ara, en aquests
moments, sempre amb un punt de vista positiu i intentarem
aportar qualitat al projecte de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns en contra? Té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Joan
Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista presenta un projecte de llei alternatiu de
consells escolars, com a conseqüència d'una esmena a la
totalitat. En principi, hem d'admetre que aquest projecte
alternatiu socialista és tan vàlid com ho pot ser el nostre o com
ho podrien ser els que podrien elaborar altres grups i entitats
ciutadanes i educatives o fins i tot d'altres comunitats. En tot
cas, hem de pensar que, evidentment, si els socialistes
governassin aquesta comunitat, farien valer aquest projecte i,
per contra, nosaltres, el nostre partit que dóna suport al Govern
i que governam, no li donam perquè consideram que aquest
projecte nostre és el més equilibrat i el més adient per les
característiques de la nostra comunitat.

Efectivament, el nostre projecte és el més adequat perquè ha
tengut en compte els principis següents: u, el principi de
participació efectiva de tots els sectors implicats en el sistema
educatiu, efectivament en la programació general i a través del
consell escolar, hi podran participar formalment els sectors més
directament implicats en el procés educatiu, pares, mares,
alumnes, professores, professors, personal no docent i la
mateixa universitat; les institucions que més intervenen en la
gestió educativa, com són els ajuntaments i la Conselleria
d'Educació, les associacions professionals, els sindicats i les
patronals més representatives, i la presència directa dels
representants dels consells escolars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. En aquest sentit s'ha procurat que els
percentatges siguin equilibrats i d'acord amb la importància de
cada sector.

Dos, la programació general de l'educació és la que dóna
contingut a les competències del consell escolar, i això és el que
recull d'una manera concreta el projecte.

Tres, l'adequació al fet pluriinsular de la nostra comunitat de
manera que els consells insulars de les diferents illes estan
representats al consell escolar de la Comunitat.

Quatre, el principi de la gradació, de manera que el projecte
tracta de regular l'àmbit autonòmic, consell escolar de les Illes
Balears, l'àmbit insular, consells escolars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i l'àmbit local, consells escolars
municipals.

En qualsevol cas, senyores i senyors, hem de reconèixer
que el Govern balear ha tengut la voluntat ferma i decidida
d'impulsar per iniciativa pròpia aquest projecte de llei per
tal d'afavorir la participació efectiva dels sectors educatius
i socials afectats, i ha estat aquest govern qui, sense esperar
les transferències de les competències educatives, ha
presentat per iniciativa pròpia aquest projecte de llei. Que
quedi ben clar aquest fet, perquè sempre sembla que en el
tema de la participació, són vostès, els socialistes, els que
volen anar endavant, idò no, som el Partit Popular, el
Govern del PP els que anam endavant en tot el que suposa
una millora dels serveis educatius i socials de la nostra
comunitat.

Una esmena a la totalitat que és parcial i un text
alternatiu que no presenta alternatives substancials. He dit
abans que el Grup Parlamentari Socialista tenia tot el dret
del món a presentar una alternativa, el que passa és que
aquesta alternativa no és tal alternativa; dit d'una altra
manera, l'esmena a la totalitat és falsa perquè, en realitat, fa
una còpia general del nostre projecte i només canvia algunes
qüestions puntuals com el nombre de representants i poca
cosa més. Farem, idò, una anàlisi i un exercici de
comparació entre el text socialista i el nostre.

Exposició de motius. El projecte socialista presenta una
exposició de motius molt resumida i simple, només cita la
LODE, com si fos la carta magna socialista; el projecte
nostre, en canvi, és fonamentat molt més rigorosament,
partim de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, passant
per la LOGSE, la LOPEC, fins arribar a la LODE. El
projecte socialista fa una especial referència als alumnes
que poden presentar una major dificultat i als sectors més
afectats pel sistema educatiu: professors, pares, mares i
alumnes; el projecte nostre fa una fonamentació més
profunda i àmplia, fent referència a tots els sectors i àmbits
educatius des d'una perspectiva democràtica i
constitucional.

Títol preliminar. L'anàlisi de l'articulat ens farà veure
com l'alternativa que presenta el Grup Socialista en realitat
només suposa una reestructuració del nostre projecte amb
uns canvis relatius a la representació dels sectors que
evidencien una determinada perspectiva que no és la del
nostre grup, però res més. Vegem-ho detingudament.
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Article primer, són idèntics als dos projectes. L'article 4t del
projecte socialista correspon a l'article 3r del projecte nostre.
L'article 5 del projecte socialista indica els aspectes que ha de
comprendre la programació general de l'ensenyament,
determinació de necessitats educatives, de recursos,
programació dels llocs escolars, inversions, plantilles i formació
del professorat, i finalment, de centres concertats. Els articles 4
i 5 del projecte socialista estan essencialment recollits al
projecte nostre, encara que nosaltres feim referència a la
necessitat d'un model d'educació per a les Illes Balears i els
socialistes, no. D'altra banda, vostès, quan parlen de centres
privats es refereixen exclusivament als centres concertats.
L'article 6 del projecte socialista correspon a l'article 4 del
projecte nostre, però amb una deficiència, a criteri nostre, en
atribuir un mateix nivell de consulta, de participació i
d'assessorament en l'àmbit respectiu als consells escolars
insulars i municipals. El projecte socialista formula en els
articles 7, 8, 9 i 10 aspectes de constitució del consell escolar
que corresponen als articles 8, 9 i 10 del projecte del Partit
Popular. L'article 11 del projecte socialista correspon a l'article
9.3 del projecte nostre. Evidentment, el nombre de representants
canvia en relació al nostre projecte. Més endavant dedicarem
alguns comentaris a aquesta qüestió. No obstant això, apuntam
dos aspectes: per exemple, la baixa representació atribuïda als
municipis i l'oblit dels col•legis professionals, llicenciats i
doctors en pedagogia i psicòlegs. 

Diversos dels articles següents del projecte socialista
correlacionen amb el projecte nostre, així per exemple, el
projecte socialista es correlaciona amb el nostre els articles 12,
13 de vostès, amb l'article 10.1 nostre, l'article 14 socialista amb
l'article 10.2 nostre, l'article 15 socialista amb l'article 10.2
nostre, l'article 16 socialista amb l'article 13.3 nostre, l'article
16.1 no és propi d'una llei sinó d'un decret de desplegament,
l'article 16.2 de vostès és com el nostre 12.1, l'article 16.3
socialista com el nostre 13.1, el 16.4 com els nostres 12.3 i 12.4,
el 16.5 com el nostre 12.3, el 16.6 com el nostre 12.14, el 17
com l'article 12.4, el 18 com l'article 6, el 19 com el nostre 7, el
20 com el 13.12 nostre, el 21 com el 15 nostre, el 25 com el 17
nostre i el 26 com l'article 18 nostre. La capacitat degoladora és
de la CAIB i no d'altres instàncies.

Transitòries i finals. El projecte socialista mescla qüestions
que pertoquen a normes de nivell inferior, decret de
desenvolupament i reglament.

I com a anècdota, permeteu-me fer referència a un suposat
i graciós error mecanogràfic que obliga a constituir el consell
escolar de les Illes Balears tres mesos abans de l'aprovació i
publicació d'aquesta llei. 

Amb aquest exercici de contrast entre els dos projectes, es
veu perfectament que essencialment han reproduït en formes
d'expressió diferents el mateix text nostre, això sí el nombre de
representants canvia, com també canvien un terç alternatiu i una
esmena a la totalitat, la representació dels sectors educatius i
socials en el nostre projecte, naturalment el nombre de
representants dels diferents sectors educatius es presta als
canvis i permet diferents combinacions, tantes com vulguin els
grups parlamentaris i entitats educatives i socials,
conseqüentment el projecte socialista varia naturalment el
nombre de representants d'acord amb criteris distints però que
gairebé no es fonamenten. Per part nostra, volem fer un exercici
de rigor i explicar i comparar per què hem atribuït als diferents
sectors el nombre de representants que figuren al nostre
projecte.

Observacions sobre l'article 9. La fixació del nombre de
representants dels diferents sectors respon a criteris globals,
qualsevol modificació d'un aspecte sense atendre les
implicacions sobre el conjunt pot suposar un element de
descompensació de l'equilibri desitjable, aquest factor ha de
tenir-se molt present a l'hora de la variació d'un sector per
tal de compensar les disfuncions que puguin afectar els
altres; això és pertinent també en relació a la supressió o
variació de determinats sectors que implicarà forçosament
conseqüències sobre la globalitat.

Comentaris a la representació dels sectors. Professorat,
6 representants, 15,30%, el percentatge de representants del
sector se situa en un terme mitjà en relació a les altres
comunitats autònomes amb consell escolar autonòmic; el
nostre projecte supera Catalunya i Euskadi, igualam Galícia
i Canària, i ens superen Astúries, València, Andalusia i el
Consell d'Estat entre un 4 i un 10%. Pares o mares, 4
representant, 10,25%; la representació d'aquest sector
resulta molt equilibrada en relació amb la resta de consells
escolars autonòmics o el de l'erstat si n'exceptuamb la
desviació en relació a la tònica general de València i
Astúries, aproximadament un 10% a favor seu, les
diferències percentuals són mínimes, superam Galícia,
igualam Catalunya i ens superen València, Astúries,
Canàries i Consell d'Estat, més 5% Euskadi més 2,5, i
Andalusia més 1,5. Alumnat: 2 representants, 5,12%; en
aquest sector, si bé coincidim amb alguna comunitat, la
tònica general és d'inferioritat relativa, igualam Galícia, ens
superen la resta.

D) Personal, administració i serveis dels centres: 1
representant, 2,56%; la proporció de representants
s'aproxima molt a la majoria d'altres consells escolars
autonòmics, les diferències majoritàriament oscil•len entre
1 o 1,5%, però romanen per davall de totes les comunitats.

E) Titulars de centres privats: 2 representants, 5,12%; el
nivell de representació, comparativament resulta molt
satisfactori, perquè només ens superen dues comunitats, una
tercera se situa al nostre percentatge i la resta presenten
índexs inferiors; superam Astúries, València, Galícia,
Euskadi, el Consell d'Estat no en té; igualam Andalusia; ens
superen Catalunya i Canàries.

F) Centrals sindicals: 2 representants, 5,12%; la
representació sindical és remarcablement equiparable i fins
i tot superior a la totalitat dels consells escolars autonòmics;
superam Astúries, que no n'hi ha, València i Andalusia;
igualam Galícia, Canàries i Consell d'Estat; ens superen
Catalunya i Euskadi.

G) Patronals: 2 representants, 5,12; una representació
sectorial notablement significativa ja que iguala o supera,
amb l'excepció de dos casos, la de la resta de comunitats;
superam Astúries, no n'hi ha, València, Galícia i Andalusia;
igualam Canàries i Consell d'Estat; ens superen, només per
un 1%, Catalunya i Euskadi.

H) Representants de la Conselleria: 4 representants,
10,25%; el terme mitjà és el qualificatiu pertinent a la
representació directa de la Conselleria, el nombre de
representants no resulta proporcionalment excessiu sinó més
aviat al contrari si establim les comparacions pertinents;
superam Astúries, València, Canàries, Euskadi i Andalusia,
que no n'hi ha; igualam el Consell d'Estat; ens superen
Catalunya i Galícia.
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I) Personal d'administració de la Conselleria: 1 representant,
2, 56%; només a València existeix representació d'aquest sector
i curiosament amb gairebé el doble de presència percentual, en
aquest sentit sembla trencar-se la continuïtat en relació a la resta
de consells escolars. 

El mateix podria dir sobre els presidents dels consells
escolars municipals sobre l'administració local o sobre la
Universitat o sobre les personalitats de prestigi: 2 representants,
12,82; els representants de la Universitat: 2,56.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR:

Li deman un segon més i acab tot d'una. Quant al caràcter
social de la representació, hi ha la representació de la comunitat
escolar, després tenim que la nostra anàlisi integra per tant els
components següents sota l'epígraf comunitat escolar sempre
sobre 39 components, que n'hi ha 9, i em quedaria un punt que
està dedicat als sectors socials que crec que és molt important,
però el Sr. President ja no em permet entretenir-los més en la
seva atenció, i, en definitiva, el que és important crec jo que és
el final.

La proposta socialista, com hem demostrat, encara que no
hem acabat, resulta innecessària, el projecte nostre contempla
tots els punts essencials que ells formulen, la seva proposta és
poc fonamentada, escassament rigorosa i poc realista. I per tant
de les meves paraules precedents, tan sols podem esperar la
conclusió que no acceptam l'esmena a la totalitat del projecte de
llei de consells escolars de les Illes Balears presentada pel Partit
Socialista, per les raons que he intentat explicar. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les gràcies
als grups que han anunciant que donaran suport a aquesta
proposició. Volia agrair especialment al Sr. Portella, que ha
descobert quelcom no he dit aquí en públic, però que era allà,
que s'ha llegit personalment ell el fet de suprimir el no
universitari, no volem ser "no una cosa", sinó que tenim una
pròpia identitat, que ve regulada per una llei específica, i així ho
hem volgut fer constar. És un detall, poc significatiu, sobretot
després de la piconadora que ens ha vengut, però en qualsevol
cas vull que se percebi aquesta sensibilitat, i vostè l'ha notada.
Moltes gràcies.

Jo crec que s'han dit algunes coses, alguns matisos que
no hi haurà lloc a debatre, naturalment, perquè ara ja ens
situam en un escenari totalment diferent, però en tot cas
hem de recordar que el partit que governa aquesta comunitat
fa molts d'anys, i que també ara governa l'Estat, amb un
altre nom -ara no vull equivocar-me, per tant no diré quin-
quan es va promulgar la Lode, llei que ara desenvolupen,
varen dir que la derogarien. Nosaltres tal vegada també a
aquesta que aprovam avui aquí algun dia la podrem derogar,
tal vegada sí. Nosaltres crec que sí, que la derogarem,
perquè ara resulta que el partit del Govern es veu obligat a
desenvolupar una llei en la qual no creu, que va dir que
derogaria. I clar, això els anglesos, que són una gent molt
educada, quan un fa aquestes coses li diuen snob. Snob vol
dir sine nobilitate, vol dir que és un que fa allò per la qual
cosa (...). En mallorquí ho deim d'una altra manera, un poc
més barroera, però tal vegada molt més clara; hi ha una
diputada en aquesta cambra que ho utilitza molt -no la
citaré,. perquè tal vegada demanaria la paraula-, que és allò
que "de porcs i de senyors, se n'ha de venir de mena". I clar,
desenvolupar una llei en què no es creu és molt complicat,
jo ho reconec, perquè tu vols donar participació, però bé,
sense exagerar, no sigui cosa que em molestin. Participar?
Bé, però és allò que en foraster diuen juntos pero no
revueltos, no sigui cosa que els donin massa veu i me
moguin el galliner. No, no, no, controladet percentatge.

Crec que hi ha propostes que figuren al nostre text, si se'l
llegeixen bé, per exemple, citaria els pressuposts. Jo crec
que els pressuposts es veuen en aquesta cambra, i és un
facultat d'aquesta cambra discutir la globalitat del
pressupost; la Conselleria té diverses competències, per tant
desglossar dins la Conselleria l'imputable purament a
educació de la Secretaria General Tècnica seria
complicadíssim. No crec ni que el Sr. Conseller digui
quantes hores dedica el secretari general tècnic a educació,
a cultura o a esports, això és molt mal de fer. Però en
qualsevol cas, si es fixen en el projecte que hem presentat
nosaltres hi ha una facultat del Consell Escolar d'intervenir
en tot allò que consideri fonamental, i per tant, segurament,
a instància pròpia, d'ofici, podria fer una valoració
d'aquelles partides pressupostàries, figurant a l'annex
corresponent, que afecten directament en educació. En
qualsevol cas no ho hem cregut oportú (...). Discussió si
president nomenat: Jo crec que aquesta sí que és una
facultat que pot tenir l'administració. Hi ha una única
comunitat -no les citaré totes, per l'amor de Déu- que ho fa
així, que jo recordi, però crec que majoritàriament es dóna
la facultat a la pròpia administració, perquè aquest senyor,
a més, té la consideració d'alt càrrec del Govern, etcètera.
Crec que no és dolent que sigui així, si la composició del
Consell Escolar permet que aquest funcioni
democràticament. I així ho feim amb el vicepresident. El
secretari és un funcionari; nosaltres hem obert un poquet la
porta, i no tan sols funcionari de la Conselleria, sinó
adscrits, també ho pot ser un professor, pot ser personal no
docent d'un centre, etcètera; obrir més la totalitat, que em
pareix que en el text del Govern, supòs que entès d'una
manera oberta també hi cabria, però no hi queda clar.
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Col•legis professionals: No hi ha cap comunitat que els
inclogui, cap ni una. Per què col•legis professionals? Quins
col•legis professionals? Enginyers de camins, perits agrícoles,
aparelladors, comares, assistents...? No sabem quin. El Col•legi
de Doctors i Llicenciats? Avui en dia fan feina a educació
metges, enginyers, arquitectes, apotecaris, etcètera. El Consell
General de Col•legis d'Espanya ens ha de nomenar un
representant? Jo crec que no. Hi pot haver temes on els col•legis
professionals hi tenguin incidència, i pot ser en el Consell de la
formació professional, a l'hora de dictaminar una determinada
titulació, a l'hora de (...); i això ja existeix en aquest moment,
Per tant, nosaltres creim que aquest no és el lloc de debat d'un
sector directament afectat; pot ser consultat, perquè el Consell
Escolar és sobirà per consultar qui sigui, al Col•legi de
Psicòlegs, o al de Llicenciats, o al de Perits Químics, cap
problema. Però com a element, és un col•lectiu massa ample. 

Per tant jo crec, si bé hi pot haver petites discrepàncies, jo
crec que en el seu conjunt ens entenem, no així amb el Grup
Popular, no ens entenem. Jo, Sr. Marí, no puc creure que vostè
sostengui clarament que aquestes dues lleis se semblen. Miri,
digui'm que la meva és dolenta i que no li agrada, però que se
semblen? És que no semblen de res, és que són tan radicalment
distintes, que vostè em digui "no, no ho admetem, perquè va tan
enfora del que nosaltres creim, que la rebutjam", jo li admetré,
però que em digui que són idèntiques! A mi m'ha duit molta
feina copiar. Jo quan era nin, i em deien "copia cent vegades no
parlaràs a classe", feia una viada, arribava al recreo quasi abans
que els altres, de via que feia a copiar. I ara resulta que aquí
presentam una llei i és igual que la seva. Jo no ho entenc.

És cert que té un error, aquesta llei. Miri, té un error, que ens
ha faltat un "des" a l'hora de passar a màquina, en lloc de posar
"des de", posa "de"; però és que a vostès els falta la disposició
final, que posa en vigor aquesta llei. Va ser quan em vaig
sorprendre, vaig dir "Ells no la volen fer entrar en vigor?, idò jo
li faré entrar tres mesos abans de promulgar-la", i miri, un per
massa i l'altre per massa poc. Al Projecte de llei del Govern no
hi ha una disposició que fa entrar en vigor la llei. I jo dic "no
pot ser, com que ens manaran, la posaré tres mesos abans, i així
pactarem, i entrarà en vigor el dia que es publiqui, que és el que
sol passar. Miri per on, li han fet una bona feina, però no
abastament; l'havien d'haver advertit que jo, com que ja ho
sabia, que havia passat això, perquè això passa, que després la
tornes a llegir quan l'han lliurada, va dir "ep!, ens ha faltat un
des", però aquí esmenes in voce, n'hem colades de molta més
categoria, i aquí hi ha diputats seus que ho saben, i no hi ha
hagut cap problema. Un "des"? Tots els que vulgui podem
posar.

Però són dos models d'entendre la participació, ser
consultats. Nosaltres volem que aquells que participen,
pares, professors, mares, professores, alumnes, alumnes,
personal no docent masculí, personal no docent femení,
aquests són els que viuen l'escola cada dia, com vostè, Sr.
Marí, que és professor i que du molts d'anys vivint l'escola.
I amb aquesta participació garantim el conflicte fora del
Consell Escolar. No hi ha pitjor manera que crear un
organisme, i que els que hi participin no puguin ser
escoltats, que els laminin les votacions per unes majories
filtrades a través d'un reglament. Val més no crear-lo.

Jo crec que no ha fet bé el Govern, i em sap greu, perquè
aquesta és una matèria, com vostès comprenen, que hi tenc
una certa visceralitat. Em dóna un poc més de temps, Sr.
President?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, està en un torn de rèplica, sap que són cinc
minuts. Jo entenc que hi ha hagut intervencions dels altres
grups. Jo li comunic que ja en duim vuit de consumits, quasi
el doble.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé. Aquí hi ha un document que no trauré per no fer
al•lusions, que diu exactament: "un exemple del que no
s'hauria de fer", citant aquest projecte, no consultant
aquestes organitzacions, representants de pares... Jo crec
que és una llàstima no haver posat els instruments perquè a
un moment on vendran unes transferències, i no he posat si
la transitòria d'Astúries, si havien d'intervenir, perquè jo sé
que el tràmit serà molt llarg, i això possiblement es
constitueixi quan això estigui fet. En qualsevol cas, la
transferència és tema que afecta l'educació, si el consell
escolar està constituït hi podrà intervenir, si la majoria
dominant al consell ho permet, si no, coral escolar de les
Illes Balears. I dels consells escolars insulars? Jo crec que
estan a la Llei; com ha dit molt bé el Sr. Portella, els
consells insulars no tenen competències en matèria
educativa. Els canaris, amb molta prudència, els diuen
territorials, sent insulars. És un tema que en aquest moment,
l'Estatut damunt la taula, no queda clar quina ha de ser
aquesta fórmula, per tant hem respectat aquí el text del
Govern, no l'hem tocat, l'únic que hem modificat és la
representació, però no l'hem tocat.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Em sap greu, Sr. Marí, que vostès no ens donin suport a
això, però crec que aquesta comunitat a la llarga ho pagarà.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, no he acabat d'entendre
molt bé, perquè estava llegint una fulla de felicitació que
m'enviava el conseller.

(Remor de veus)

És lògic. Ja els agradaria, a vostès, poder tenir un conseller,
ja.

Dit això; m'he perdut en el passadís quan vostè ha parlat de
sine nobilitate. Jo no sé a qui anava referit. Per descomptat, si
anava referit a mi, s'ha errat de dalt a baix. Però com que tenim
cinc minuts, vull recordar que com a eivissenc, i amb molt
d'orgull, n'hi havia un d'eivissenc que sí que volia tenir
nobilitate, i ho va presentar a aquell gran historiador nostre que
és Isidor Macabich, i li va demanar: "veritat, don Isidoro, que
el meu llinatge és l'únic noble que tenim a Eivissa?", i don
Isidoro, que jo l'havia tengut de professor de religió, va tancar
els ulls, va mirar al cel, se'l va mirar a ell, i diu: "Mira, els
eivissencs som o fills de pescadors, o fills d'agricultors, i lo altre
tria". No ho he dit exactament com ho va dir ell, perquè ell ho
va dir més clar, però no m'atrevesc a repetir les paraules d'un
capellà. Per tant, la nobilitate no sé a qui anava dirigida. Ni som
noble, ni ho he pretès mai, com és lògic.

Sr. Crespí, vostè ha dit que m'han fet una bona feina. És que
vostès no estan mai satisfets. Si hi ha un company que tal
vegada no ha tengut prou temps per preparar la seva defensa
aquí, li diuen que no s'ho ha mirat. Si n'hi ha un altre que s'ha
passat hores i més hores comparant, i buscant, i fent, i llegint,
i comparant, li diuen que li han fet la feina. No hi ha manera, i
jo ho comprenc, estan vostès desesperats; tant de temps fa que
manam el Partit Popular en aquesta comunitat que ja no saben
ni què dir ni què fer per treure'ns, però ho tenen impossible.

També li he de dir que el president del Consell Escolar no se
l'ha blindat al nostre projecte, el president del Consell Escolar
té la consideració d'alt càrrec, i per tant la seva substitució és
perfectament possible. És fals, Sr. Crespí, que no hi hagi altra
comunitat autònoma que doni representació als col•legis
professionals; vostè si que no ho ha estudiat, perquè si ho
hagués estudiat, com he fet jo, sabria que Catalunya, a la qual
vostès posen tan sovint per model, en té; i el País Basc també.
El problema és que vostè no s'ha documentat. I almanco, Sr.
Crespí, ja que ens ha copiat amb una altra manera d'expressió
el nostre projecte de llei, ens hauria de pagar els drets d'autor.

I per acabar, el recapitularé -no es preocupi, que no és cap
cosa dolenta- el contestaré amb una mateixa frase d'un company
de vostè que està assegut a aquesta banda, i que avui publica un
mitjà de comunicació, i que jo faig meva, el meu partit fa
nostra, aquesta afirmació -ho diu en castellà, jo ho diré en
eivissenc: "No vull entaular una batalla institucional, cadascú
té les seves competències i la seva capacitat d'iniciativa.
Nosaltres tenim les nostres i les estam exercint". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
a la totalitat amb text alternatiu presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat amb text alternatiu.

V.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE
núm. 1362, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, al
Projecte de llei RGE núm. 5758/96, de la recerca i
desenvolupament tecnològic.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que és esmena
a la totalitat de devolució, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, al projecte de llei de recerca i desenvolupament
tecnològic. La Sra. Maria Antònia Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En un
dia tan important i tan agitat com el dia d'avui per a aquest
parlament, per notícies extraparlamentàries, és lògic que una
esmena a la totalitat a un projecte de llei de
desenvolupament tecnològic tingui pocs diputats, i menys
mitjans de comunicació per escoltar. No obstant això, no
significa que aquesta no tengui la seva importància.

La necessitat de disposar d'un marc legal que empari la
promoció, la recerca i el desenvolupament tecnològic és
inqüestionable a qualsevol comunitat, i més a una comunitat
com la nostra, que té competències exclusives en aquesta
matèria, segons disposa l'article 10.21 de l'Estatut
d'Autonomia, i que és una comunitat autònoma que té un
gran desenvolupament econòmic i és socialment avançada.
Amb aquest panorama era urgent ja fa anys disposar de
l'esmentada llei de desenvolupament tecnològic, però ja
sabem que en aquests moments, i el partit que governa des
de fa molts anys, com molt bé han dit a l'anterior
intervenció, fa que determinades matèries, especialment
totes aquelles establertes a l'esmentat article 10.21, això és
la cultura, l'ensenyament i la ciència, han estat sempre molt
secundàries a l'hora de prioritzar. I ara arriba la llei, però
arriba amb tanta urgència que sembla que no hi ha hagut ni
temps per madurar un projecte sòlid. Sembla ser que és un
projecte de qualque expresident, que tenia molt clar in
mente, i que ha estat aprofitat pels actuals dirigents. Pareix
ser que és l'única urgència existent a l'hora de legislar, en
aquests moments, el desenvolupament d'actuacions del
Govern dins un determinat àmbit concret, que es relaciona
amb la paraula modernitat i progrés.
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Els exemples els tenim en la insistència pertinaç en el parc
telemàtic, en les videoconferències, i també en el teletreball;
videoconferències a les quals sabem que és molt afeccionat en
aquests moments el president Matas; al teletreball suposam que
s'hi afeccionaran tots els senyors consellers, atès que és
realment interessant poder fer projectes de llei des de qualsevol
illa del Carib, això sempre és interessant, i no ens estranya que
tot això se sintetitzi a l'actual projecte de llei de
desenvolupament tecnològic. Però miri, una llei del calat i de la
importància de la que en aquests moments ens ocupa, entenem
que no es pot perdre en generalitats, generalitats que per altra
banda comencen al capítol 1, a l'article primer, i no acaben fins
a la disposició derogatòria, que és de les poques coses concretes
que hi ha si exceptuam, això sí, el capítol 4, on es crea la
Secretaria General del Pla balear de desenvolupament.

Però anem per parts. El capítol 1, àmbit i objectius de la
Llei, és al nostre entendre més retòric que efectiu. Només es fa
una menció que diu textualment, a l'apartat a) de l'article 1.2
"afavorir la millora tecnològica del sistema productiu de les
Illes Balears", quan s'hauria de parlar dels objectius de la llei,
que no han de ser altres que el foment de la recerca i el
desenvolupament tecnològic destinat  la millora dels processos
productius del nostre teixit econòmic, així com l'articulació
d'aquest procés i la participació de les nostres empreses, però no
se'n parla. El projecte de llei ha rebaixat les seves exigències a
una sèrie d'enunciats prou ambigus perquè es puguin dur a
terme. Creim que realment cap d'ells s'hi podrà dur.

S'han deixat de banda aspectes com el foment de la recerca
destinada al foment de la cultura, de la defensa del patrimoni
natural i paisatgístic, artístic; i s'han deixat de banda els canals
de participació de les empreses, sobretot de la petita i mitjana
empresa que, com vostès saben, són el teixit productiu de les
nostres illes. De la mateixa manera en el capítol 2, del Pla
balear de recerca i desenvolupament tecnològic, presenta les
mateixes carències i els mateixos defecte. En definitiva, és
reiteratiu respecte del capítol 1, enunciant únicament obvietats
i generalitat que mai no es plasmaran a la realitat.

Pel que fa al capítol 3, de la Comissió interdepartamental
de la ciència i la tecnologia de les Illes Balears, que en
principi podria ser un instrument vàlid per a la coordinació
de les diferents actuacions a desenvolupar en el camp de la
recerca i de la innovació tecnològica, si no fos perquè ja
coneixem tots el destí de les comissions interdepartamentals
de l'actual Govern de la Comunitat Autònoma, que mai no
duen a cap fi, i un exemple claríssim és precisament la
Comissió Interdepartamental de la Dona; però obviant
aquest fet, que no tendríem per què conèixer, perquè la
intenció podria ser una altra, des d'Unió Mallorquina
pensam que seria més correcte obrir canals a la participació
de totes les institucions, tant públiques com privades,
d'aquestes illes, cosa que creim que és pràcticament
impossible amb la concepció actual d'aquest projecte de llei;
perquè ni la Comissió Interdepartamental ni el Consell de
Recerca i Desenvolupament Tecnològic de què parla aquest
capítol 5, ni la figura del promotor, de què es parla en el 6,
són suficients, perquè en realitat ni el Consell Assessor
podrà assessorar, ni es contempla la participació de forma
clara d'altres institucions que no siguin la Comunitat
Autònoma, ni tampoc el projecte de llei estableix cap funció
significativa del Consell Assessor, cosa que entra en
contradicció amb altres lleis que ja estan aprovades dins
l'Estat espanyol, i en especial la Llei 13/1986, de foment i
coordinació general de la investigació científica.

Però realment el que sorprèn és allò que disposa en el
capítol 4, que crea una figura governamental i
burocratitzant. Es tracta del secretari general del Pla balear
de recerca; i clar, ens recorda, al nostre grup i també a altres
diputats d'aquesta cambra, crec que serà a més d'un, quan hi
havia ministres secretaris i secretaris dels plans de
desenvolupament. Amb això vull dir que tot el projecte de
llei està ple de disposicions que confirmen la voluntat
d'aquest govern del PP de controlar políticament i de
manera partidista la futura llei de desenvolupament
tecnològic, primant totalment les raons polítiques i
burocràtiques enfront de les raons d'efectivitat i agilitat que
ha de tenir una llei d'aquestes característiques.

Per això demanam amb aquesta esmena la devolució de
la llei al Govern, perquè la torni a presentar des de l'altra
perspectiva, que primi la voluntat de participació dels
diferents sectors socials i econòmics i l'efectivitat en el
desenvolupament de la recerca i de la innovació
tecnològica, que és el que ha de pretendre una llei d'aquest
tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups parlamentaris que
vulguin intervenir en un torn a favor? Per part d'Esquerra
Unida, Sr. Portella, té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com ha dit el Sr. Joan Marí i Tur a
l'anterior intervenció, "va tancar els ulls i va mirar el cel". Amb
aquesta proposta d'esmena a la totalitat amb petició de
devolució, que és una figura parlamentària normal i correcta,
hem tingut el problema que amb l'exposició de motius amb què
es presentava no podíem saber com es plantejava, i era difícil
poder avaluar-la en el seu contingut amb l'exposició de motius.
I també es fa difícil avaluar el seu contingut a l'exposició que
s'ha fet ara en aquesta cambra per seguir-la, no hi ha hagut
manera de fer el seguiment de la Llei i de la proposta per què la
fa. Nosaltres creim que sí, que és important presentar una llei de
recerca i desenvolupament tecnològic, com també serà
important d'aquí a uns anys, pel que veim, presentar una llei de
recerca i desenvolupament humà, cada vegada més necessària,
segons veim, segons les orientacions del Govern en aquesta
comunitat. 

Entenem les referències que ha fet la proposant al dubte
sobre la urgència d'aquesta llei, el fet de l'oportunitat o no, és
important. Sobre l'orientació de la Llei també compartim les
referències que és una llei productivista, economicista, que fa
referències a qüestions tècniques competitives, i no a qüestions
humanes, i que podria fer més referència a altres aspectes de la
vida a aquesta comunitat, lògicament; i també quan es demana
obrir camins a la participació, sempre és una cosa que ens hi
hem de mostrar favorables. Igualment ens hem de mostrar
d'acord amb el paper del Consell Assessor reduït i amb el paper
amplificat de la Secretaria General del Pla balear de recerca i
desenvolupament.

Però, com ja li he dit, així com hem agraït l'anterior proposta
de text alternatiu, hem agraït la feina i hem pogut preparar-nos
aquesta intervenció, en aquest cas se'ns és difícil opinar a partir
d'una intervenció en directe, i per aquest motiu ens abstindrem
a aquesta votació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La Llei estatal de foment i coordinació general de la
investigació científica i tecnològica va promulgar-se l'any 1986.
Han hagut de passar quasi 13 anys perquè el Govern balear es
decidís a fer una llei equivalent per a l'àmbit de les Balears. És
una manifestació més de la poca voluntat legislativa del partit
que ha governat aquests darrers 13 anys. Ens alegram, però, que
a la fi s'hagin decidit a presentar aquest projecte. Ara ja tenim
un projecte de llei i, encara que arribi tard, creim que més val
tard que mai. I ara, quan el projecte de llei ja ha tengut entrada
en aquest parlament, quan els grups hem pogut presentar les
esmenes que hem volgut, nosaltres pensam que com més aviat
s'aprovi, millor. És convenient que el projecte de llei es
converteixi ràpidament en una llei vigent, i que per tant se'n
pugui començar l'aplicació. No donarem suport a l'esmena a la
totalitat presentada pel Grup Mixt, perquè creim que la
devolució d'aquest projecte de llei al Govern tan sols
contribuiria a retardar encara més la promulgació d'una llei que
ja fa anys és necessària. Podria haver estat diferent el nostre
posicionament en el cas que s'hagués presentat un projecte
alternatiu. El nostre grup ha presentat esmenes al projecte de
llei amb la voluntat de millorar-lo, i aquest és el camí que
nosaltres seguirem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra. Sr. Jaén, té
vostè la paraula, per part del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Hoy debatimos aquí la presentación de un
proyecto de ley que el Gobierno remitió en su momento a la
cámara y que tiene como objetivo principal el fomento de la
investigación científica u tecnológica, la coordinación de la
misma y la participación, la participación del entorno social,
de las instituciones públicas y privadas, y se contemplan en
este proyecto de ley instrumentos muy importantes de
participación y de programación, como, por ejemplo, el
Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología, al que se
hacía referencia, como, por ejemplo, el Plan balear de
investigación y desarrollo tecnológico y otras figuras que
aquí se han citado.

No es nueva la preocupación del Gobierno por este tema,
no es nueva, y tengo que salir al paso de esta acusación de
retraso. Puede haber discrepancias, que, por cierto, no son
trece años, del 86 al 97, había entendido trece años, si
hacemos la resta correctamente, yo creo que son nueve, no
le acumulen al gobierno más años de los que corresponde.

¿Por qué viene ahora esta ley? ¿Por qué la presenta el
Gobierno? La presenta sencillamente porque ha tenido unas
transferencias en materia (...) y servicios, en materia
universitaria, y en función de eso es que el Gobierno toma
eso y hace y presenta esta ley. El Gobierno no ha hecho
nada hasta ahora; claro que ha hecho, había un consejo
regional establecido que presentaba programas al plan
nacional y había una relación de convenios, de cooperación,
con esta universidad por importe de centenares de millones,
algo sí ha hecho y, por tanto, creo que es justo reconocerlo.

No es una preocupación nueva, ésta del Gobierno, como
ya he dicho. Este tema, el Gobierno hace tiempo que a esa
preocupación le quito la "pre" y empezó a ocuparse del
tema, porque, como antes hacía referencia, creo que las
cosas hay que contrastarlas y decir la verdad sobre ellas.
Hay un consenso sobre el asunto, nadie pone hoy en duda la
interrelación entre investigación y desarrollo y, al mismo
tiempo, la influencia, como mecanismo de feed back, del
desarrollo en la investigación. Esto está más que
demostrado y, por tanto, los países que lo pueden hacer, que
su Producto interior bruto se lo permite, hacen una inversión
importante, no solamente organismos públicos, sino, en
otros muchos sitios, empresas privadas.
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Queda lejos ya aquella expresión de Unamuno, "que
investiguen ellos", creo que hoy en día hemos de investigar
todos y se ha de investigar todo, porque los límites de la
investigación no existen o, si existen, mejor dicho, son muy
referidos a cuestiones éticas y a cuestiones deontológicas, pero
todo es posible de investigar, y una ojeada que casualmente he
podido hacer esta tarde al boletín que nos remite..., de
cuestiones europeas, he podido ver dos líneas de investigación
importantísimas, una muy novedosa sobre la movilidad urbana,
que hay una convocatoria interesante, y otra sobre investigación
sociológica, que tiene un importe de 120 millones de ecus,
también muy (...). Por tanto, vemos que todo es posible, de la
investigación.

Una mirada al pasado, una mirada al pasado bastaría para
poder comprobar que no puede haber progreso si no hay avance
tecnológico. La máquina de vapor, por poner un caso, incidió
muchísimo en el proceso industrial; también la teoría marxista
de la división del trabajo y de la acumulación de la mano de
obra tuvo su importancia, hoy día ya en deshecho, no por la
teoría en si, sino porque, claro, el teletrabajo no implica que la
gente, que el capital humano, esté concentrado en la empresa
para la división del trabajo, por tanto, la máquina de vapor sigue
vigente, sus principios, pero esa teoría, no. Permítanme esa
digresión.

Si eso fuera el pasado, en el futuro, exactamente igual; el
futuro,por necesidades de la competitividad de las empresas,
necesita adaptaciones tecnológicas, y las necesita de forma
acuciante, porque es la única manera de que los productos
puedan ser competitivos.

¿Qué importancia tiene, por eso, en cualquier proceso de
elaboración de materiales o de tecnologías el capital humano?
Importantísima, Jan Jaserban Escreiber ya lo ha de dejado en un
libro con ese mismo título, El capital humano, y también Alvin
Tofler En la tercera ola, allá por los finales del sesenta, también
hace un hincapié importante en lo que (...) de esta tercera
revolución que él llama "de los aspectos telemáticos".

Yo he escuchado con atención la intervención de la portavoz
del Grupo Mixto, que se ha presentado una enmienda a la
totalidad en una soledad yo creo que, en fin, ya se ha
manifestado, y tengo que decir que he ido tomando nota, de
forma muy detallada, de todo lo que ha dicho, cosa que
compartimos, porque la primera parte ha sido una lectura
prácticamente de la exposición de motivos del proyecto de ley:
"necesidad de disponer de un marco legal en esta materia", "era
urgente", en fin, es una referencia a la exposición de motivos,
eso está claro, pero tengo que decirle que yo no he encontrado
en toda su intervención, lo digo con todos los respetos, ninguna
coincidencia con los motivos que expresa en su enmienda a la
totalidad, ninguna, como después le podré decir con
detenimiento.

Se critica el parque telemático, la videoconferencia, el
teletrabajo, de nada de eso se habla en el proyecto de ley,
perdón, del teletrabajo, sí, del resto, por supuesto, no se
habla de nada, esos son instrumentos técnicos, son medios
y, para eso, de nada se habla.

Se dice que son enunciados ambiguos, que se ha
olvidado la PYME, yo creo que son estereotipos de salir
aquí, a la tribuna, para decir cosas de esas. Yo creo que no.

Y la figura del promotor, que es una figura importante
que crea la ley, permite que cualquier proyecto pueda
estudiarse por la comisión para que elabore los programas
correspondientes y se incluya, con carácter temático, ese
proyecto. Eso es fundamental, pero, claro, lo mismo que
usted dice eso, yo le podría decir que, claro, que su
intervención ha sido eso, de obviedades, de generalidades y
de no tener nada en cuenta todo eso. Hay canales de
participación, porque queremos que el Gobierno, que este
gobierno que nosotros apoyamos, no sea un gobierno que
fomente la autarquía ni cree el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de año cuarenta y algo, que era
en un estado muy distinto y con una constitución muy
distinta, aquí queremos fomentar la participación de la
iniciativa social en los proyectos de investigación.

Y paso a referirme a su enmienda, a la enmienda escrita.
Hay dos razones que ustedes aducen para que este proyecto
de ley se devuelva, en la expresión vulgar, al corral, en la
expresión parlamentaria que utilizamos en el salón de pasos
perdidos. Yo tengo que decir que ustedes..., dos motivos son
los siguientes: inexistencia de objetivos y, en segundo lugar,
que se ha elaborado un plan sin directrices. Eso es lo que
ustedes dicen, eso es lo que dicen en el escrito. Empiezo por
la segunda: "No se ha elaborado ningún plan", pero el plan
tiene que elaborarlo la comisión correspondiente, por tanto,
cuando se firma un papel, hay que saber lo que se firma, no
se puede decir que se ha elaborado un plan, ese plan no está
elaborado, ese plan estará compuesto por programas y
luego, después, se remitirá al órgano competente para que
lo apruebe. Por otra parte, no se puede decir que el
Parlamento tiene que fijar las directrices de este plan, y eso
¿dónde se ha visto? No hay ningún precedente, porque esto
es confundir la Ley de ordenación territorial, las directrices
de los planes sectoriales, con un plan de investigaciones
científicas, yo creo que son cosas muy distintas. Es el
Gobierno quien dará cuenta anualmente de sus programas
en esta materia, y se podrá controlar al Gobierno, pero no
digan que el Parlamento tiene que hacer las directrices de
investigación, porque seguramente yo no me atrevo, desde
luego, el doctorado no lo tengo hecho, hice los cursos de
doctorado,  no he hecho todavía la tesis doctoral, y, por
tanto, yo no me atrevo, sin ser doctor en la materia, a poner
según qué cosas en un programa de investigación.
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Inexistencia de objetivos en el plan. No hay ningún plan, no
hay ningún plan en cualquier taxonomía que se haga de
cualquier materia donde figuren objetivos en un plan. En un
plan, pueden figurar el fin tópico, el fin remoto, el fin ideal, los
fines próximos, etc., pero todos son fines, porque un plan se
caracteriza por su carácter global, por su carácter (...)tico y no
desciende a los detalles que desciende un programa, por eso, no
digan que no hay fines, porque los fines están especificados en
el artículo tercero: la incidencia en la capacidad competitiva;
interrelación del hábito científico con las necesidades sociales;
investigación en teletrabajo, ocio y turismo; racionalización y
eficacia de la Administración; mejora de la calidad de vida;
participación social, que se critica que no hay, está; aplicación
tecnológica para la defensa y conservación del medio natural;
ahorro energético; aprovechamiento integral; conservación del
patrimonio histórico y cultural. Todo eso son fines que están
explicitados. Dice "el plan se orientará a" y se cita esto, en
consecuencia, son, los fines, clarísimos.

Yo quiero decir con esto que los dos motivos que ustedes
exponen en su escrito no son motivos de entidad, no son
motivos de peso, no tienen ninguna relevancia, los que ustedes
exponen, y tengo que decirles más, si fuera cierto, pongo el
condicional si, si fuera cierto que no existiesen fines
explicitados en este proyecto de ley, podríamos dudar si
presentar una enmienda a la totalidad o no, es posible, pero, de
todas formas, se podrían enmendar, como muy bien han dicho
otros portavoces, por un procedimiento de enmiendas parciales,
no es así, porque esos fines, como ya los he leído, están
presentes.

Yo, después de todo esto que he dicho, creo que en su
escrito, al que ustedes han hecho referencia en su intervención,
no existen motivos suficientes para que este proyecto de ley que
presenta el Gobierno se le remita de nuevo al Gobierno, y en
consecuencia, vistas estas dos cuestiones que ustedes dicen
aquí, como no existen esos motivos, hemos de votar
necesariamente en contra de esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, Sra. Munar,
té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La veritat
és que la defensa del projecte de llei que ha fet el representant
del Partit Popular ha sigut realment no gaire agressiva, per tant,
li contestarem amb el mateix to.

Unió Mallorquina està totalment a favor de la investigació
i de la innovació tecnològica. Creim que aquest projecte de
llei no és un bon projecte, creim que podria ser molt
millorat i creim que no està, a diferència del que vostè ha
volgut suposar, consensuat. Creim que si no hi ha consens,
difícilment hi pot haver coordinació, que és el que el seu
govern pretén. No estam per crear figures com les de l'any
40,  vull dir..., vostès diuen que no ho volen fer, a nosaltres
ens pareix molt bé i li podem garantir que des d'Unió
Mallorquina, tampoc, perquè si hi ha algú partidari de
figures de l'any 40, li puc assegurar que no estan
precisament en aquest costat d'aquí, en tot cas, estan en altre
d'aquí.

És difícil realment haver de remuntar-se, per defensar un
projecte de llei de futur com és la innovació i la tecnologia,
al que és la màquina de vapor, realment, vull dir que és una
matèria..., cadascú pot parlar del que vulgui a la tribuna amb
el temps que li correspon, però, realment, parlar d'aquest
tema avui i aquí no entenem a què venia, però, bé, la veritat
és que és una manera de perdre el temps com una altra.

Per una altra part, li diré que no és a Unió Mallorquina
a qui produeix al•lèrgia a la investigació, avui sobretot
vostès no tenen un bon dia per parlar d'investigacions,
aquells que tenen una autèntica al•lèrgia al que és
investigació són els senyors del Partit Popular, és a vostès
a qui no agrada gens que els investiguin.

Aquesta esmena que avui he presentat realment no
tendrà el consens, la veritat és que no he tengut temps de
consensuar-la, perquè els esdeveniments dels passadissos
del Parlament han impedit que ens dedicàssim a altres
coses, la veritat és que hem estat molt entretenguts amb
altres temes...

Crec, Sr. President, que el Sr. Conseller de Cultura vol
dir qualque cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

La veritat és que la meva esmena no tendrà consens,
però vostès tampoc no l'han aconseguit en aquesta cambra
per a una proposició tan important que realment hauria de
tenir una aprovació unànime.

També vostès han intentat explicar que tenien una gran
sensibilitat cap el que és innovació tecnològica, noves
tecnologies, nosaltres en dubtam, d'això, i podem dir que
una prova fefaent d'aquests dubtes és que realment de l'any
86, quan es va aprovar la llei, a l'any 97 no han passat, com
ha dit el Sr. Damià Pons, tretze anys, però sí que n'han
passat onze, onze anys en què vostès han pogut fer aquest
projecte de llei i no l'han fet, i no l'han fet perquè no hi
tenien el més mínim interès.
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I no diguin que l'excusa i els motius és que no hi havia
competències en matèries universitàries, perquè no té res a
veure una cosa amb l'altra i perfectament es pot fer aquesta llei
sense aquestes competències, que, per altra part, no les tenien
perquè tampoc no tenien un gran interès a tenir-les.

Per una altra part, vull dir que vostès poden defensar el
contrari, però em consta que aquest projecte de llei no és el
projecte de llei d'aquest govern ni d'aquest president, és un
projecte de llei que s'han trobat dins el calaix, que l'han arreglat
un poc i que l'han volgut presentar ara i aquí, i li dic que
precipitadament, per a un objectiu claríssim, fer qualque cosa en
aquests dos anys que duen de govern i que no han presentat cap
projecte de llei. Per tant, no és un projecte de llei ni del
president Matas ni de l'actual equip de govern, és un projecte de
llei de l'equip del Sr. Soler que han trobat en el calaix, que l'han
retocat un poc i que avui ens presenten.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
No me gusta, yo creo que no gusta a nadie, que nos
malinterpreten cuando decimos una cosa de los años cuarenta
y se nos atribuyen yo no se qué ideas, yo todavía no había
nacido en el 40, usted tampoco, porque es bastante más joven
que yo. Yo hacía referencia que en el año 40, en España, en el
cuarenta y tantos, en la España, en la dictadura, de Franco, a
imagen y semejanza del IRI italiano, se creó el INI, y dentro de
toda esta estructura se creó el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, cuya ley hay que leer con
detenimiento y, por tanto, hay que ver estas cosas. NO me
atribuyan a mi cosas de ésas, porque usted no corrió con gente
que iban detrás, yo, por la edad que tuve, sí. Por tanto, no me
atribuyan cosas, ni a nuestro grupo ni a mi, temas de esa
naturaleza. Yo cuando salgo aquí me gusta hablar con seriedad
y me gustaría que con todas las personas que tengo un debate se
haga con seriedad. Este gobierno responde de este proyecto
porque lo ha presentado con un escrito de la consellera
correspondiente, como usted debe responder de su escrito, que
ha leído aquí, supongo que lo ha escrito usted, y si no lo ha
escrito usted, responde de él, porque usted lo ha dicho aquí, no
atribuyamos la paternidad de una cosa..., es de quien la hace
aquí; el Gobierno tiene la paternidad de ese proyecto y no hay
que buscar cajones ni otras cosas porque eso es así.

Mire, once años, no vamos a discutir de la fecha, pero usted,
Sra. Munar, estuvo mucho tiempo de consellera de Educación
y Cultura, usted lo podía haber presentado, el proyecto este, no
diga que no. Yo creo que no era el momento, creo que no era el
momento porque todavía faltaba la transferencia a que antes
hacía referencia. Mire, la universidad tiene tres funciones: la
docencia, la formación de profesionales y la investigación.
Donde no hay investigación, no hay universidad; donde no hay
investigación, no hay universidad. Por tanto, nunca más
apropiado que el Gobierno presente este proyecto cuando tiene
las transferencias recientes asumidas, en materia de enseñanza
universitaria. No me digan que no.

Yo le vuelvo a reiterar que la exigencia de un plan es que
haya los fines. Usted dice que no están eso, yo lo he leído y
están presentes, porque un gobierno tiene que saber y tiene
que tener muy presente dónde va, porque si no, un libro de
cabecera de un gobierno o de alguien que se precie de eso
ha de leer la Epístola a Lucílio, que dice que no hay viento
favorable para quien no sabe dónde va, y resulta que los
fines, en cualquier plan, son fundamentales, porque un plan
tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, esos son los
fines, y consta. Sus razones, inconsistentes, porque no se ha
referido a ninguna de las dos razones que usted pone en su
escrito, porque no son tales, y yo pediría a cualquier grupo
y a los diputados que utilicen con mesura losa artículos del
reglamento, con mesura, porque la mesura es fundamental
al utilizar enmiendas a la totalidad, una enmienda a la
totalidad es una enmienda con una carga de profundidad
muy importante y hay que sabe utilizarla cuando toca, y les
pido siempre,  en estos proyectos de ley, que reflexionen
sobre el proyecto, que lo lean, que intenten mejorarlo, como
se hace desde otros grupos, y que se haga de esa manera,
pero utilizar una enmienda a la totalidad para salir aquí y
decir que no se apoyó a la PYME, que las videoconferencias
y no se qué, yo creo que son razones de muy poco peso.

Mire, Charles Darwin, cuando escribió El origen de las
especies, tardó quince años en publicarlo, quince años,
porque estaba asombrado que la comunidad científica y los
aspectos religiosos de sus observaciones y descubrimientos
iba a ser una conmoción cuando lo publicase, estuvo quince
años revisándolo, El origen de las especies, después de todos
los viajes que hizo por todo el mundo. Yo no les pido que
reflexionen quince años para presentar una enmienda a la
totalidad, porque no tendrían tiempo en el período
legislativo, pero si que al menos reflexionen una hora para
presentar una iniciativa de ese calado, al menos una hora.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posició, té la
paraula el Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, jo anuncii que el meu grup votarà el mateix que
votarà el Grup Parlamentari Nacionalista i que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, i no m'explic massa bé si
són ells que no han actuat quan els tocava o si som jo qui no
estic allà on em toca, no ho sé. En qualsevol cas, i
m'agradaria no entrar en discussió, però de l'any 86 a l'any
97 no hi ha ni tretze ni nou anys, n'hiha onze exactament, i
crec que aquesta cambra ho hauria d'aprovar per unanimitat
perquè si no, deixarem en el Diari de Sessions que aquí
ningú no sap sumar ni restar, mai. Per tant, entraré en el
tema.
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El nostre grup s'hi abstindrà, i no perquè estigui en contra de
la seva proposició, no és un problema d'una divergència
estratègica, sinó purament tàctica. Fa molt poc temps hem vist
una altra llei que, pel que és l'ensenymanet en aquesta
comunitat, no la investigació científica, però el que és la
formació dels ciutadans, encara que més petits, però també hi
ha formació professional, etc., i els professors també
investiguen a les escoles en exclusiva, perquè ningú més no
intervendrà en la gestió del nostre sistema educatiu. No hi ha
hagut possibilitat que s'aprovàs un projecte de llei alternatiu, no
n'hi ha hagut possibilitat. Per tant, ara, aquí, com a tàctica,
gastar els esforços a presentar-ne una modificació, realment, no
era oportú, no valia la pena, gastar-los-hi. Per tant, nosaltres ens
hem inclinat per presentar propostes de correcció d'aquesta llei
(...) no ens agradi, perquè no ens agrada, i per què no ens
agrada? Primerament, no ens agrada el nom, Desenvolupament
tecnològic, massa llarg, si n'hagessin llevat tecnològic i (..)
qualsevol casta de desenvolupament, inclòs el tecnològic,
naturalment, però pareix que a la llei, tot allò que no sigui per
fer màquines de vapor, ja no és bo per a la nostra comunitat, no
senyor, la investigació bàsica, esmena que introduïm aquí i, a
més, advertència que ens ha fet moltíssima gent que fa feina en
investigació a la Universitat, si no cultivam la investigació
bàsica, mani no tendrem investigació tecnològica, perquè la
base de formació del personal d'investigació és allà, no a
l'aplicació directa en qualque cosa en concret, que té molt
d'interès per als nostres sectors econòmics, però des del punt de
vista de formació de personal investigador a una comunitat com
la nostra, si no hi fomentam determinades línies, que podran ser
molt poques, d'investigació bàsica, difícilment podrem crear
una pedrera de gent amb prou capacitat perquè, quan hagi de
modificar les seves línies d'investigació tecnològica, per què les
coses vagin per una altra banda, no estarà preparada per fer-ho;
el problema és el mateix que quan parlam de reciclar
treballadors, aquell treballador sense una formació bàsica
adequada és difícilment reciclable, amb un científic passa
exactament el mateix, a un altre nivell, però és el mateix.

Els esponsors, l'esponsorització, bé, no és una cosa dolenta
en si mateixa, el que passa és que creim que la llei la
prioritza excessivament, la fa condició sine qua non, ja
sabem que les administracions públiques també poden
actuar com a esponsor, però em pareix una figura un poc
recercada, ho esmenam, però no creim que sigui..., s'hi dóna
un paper massa primordial a una comunitat amb uns sectors
industrials reduïts, amb poca capacitat econòmica, només el
sector turístic pareix que tendria potencial econòmic per
potenciar determinat desenvolupament tecnològic, i és clar,
si aquí no hi ha una aposta per part de l'Administració
pública per fomentar això, ho veim difícil. Per tant,
nosaltres creim que s'han de millorar aquests aspectes,
tenint en compte, a més, que aquesta llei no actua amb
exclusivitat, al marge d'aquesta llei, els nostres científics
podran accedir a fons d'investigació a través dels programes
nacionals i a través dels programes europeus. Per tant, això
cobreix un aspecte important, però no en exclusiva. Per tant,
per això, la nostra actitud davant aquesta llei no ha estat la
mateixa que a l'anterior, volem una comissió, volem una
ponència, per millorar entre tots això i entendre que les
nostres competències en aquest camp són compartides amb
altres nivells, que segurament tenen molts més recursos.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Conclòs el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Mixt, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 2; en contra, 29; abstencions, 25. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat.

VI.- Elecció dels membres de la Sindicatura de
Comptes.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és elecció de
membre de la Sindicatura de Comptes. Atès que a aquesta
presidència no ha arribat cap proposta concreta de noms i,
per tant, es fa impossible procedir-ne a l'elecció, decau de
l'ordre del dia i s'aixeca la sessió Moltes gràcies.
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