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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària baix el següent ordre del dia: En primer
lloc preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2349/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desaparició de l'empresa pública Serveis
Forestals de Balears, S.A.

I la primera la formula la diputada Sra. Mercè Amer, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a desaparició de
l'empresa pública Serveis Forestals de Balears, S.A. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la pregunta talment:
Què és el que canvia amb la desaparició de Sefobasa?
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sra. Diputada. El canvi serà molt intens;
pensam que una empresa que tenia puntes de 400 treballadors
quedarà possiblement en un nivell d'empleats de 80 a 90
persones. A continuació aquesta societat mercantil s'estingeix
com a mercantil i passa a ser un institut públic, la qual cosa
significarà unes opcions respecte del tema financer molt
distintes. Podrem comptar amb una empresa que podrà acudir
a dèficits per finançar-se, tendrem per davant la possibilitat
d'articular un règim de subvencions, al marge de contractes, i en
aquest sentit donarà opció a fer una política ambiental molt més
ambiciosa, deixant de banda certes premisses que sent una
societat anònima creaven una interdicció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol tornar a fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, un canvi de nom, per
començar, primer un canvi de nom a una empresa, Sefobasa,
sense cap mena de credibilitat, una empresa caracteritzada per
amiguisme. Basta recordar que condueix tot això a la destitució
del gerent i una comissió especial Sefobasa ara no fa més d'un
any. Però hi ha una altra cosa: Vostè diu més ambició en medi
ambient. I què s'havia fet?, què és que mancava llavors encara,
no?, què és que faran amb aquesta privatització que se suposa
a fer preguntes sobre aquest nou institut, que encara no sabem?
El tema de personal és un tema que preocupa realment, al
pressupost de Sefobasa baixa un 63%; no s'ha reunit cap vegada
aquesta comissió avaluadora, o una vegada just pel tema del
barem, la comissió avaluadora o de seguiment d'aquest borsí de
treball. En plena campanya de prevenció contra incendis, què
farem amb el personal, amb l'especialització, amb temes tan
problemàtics, com és ara la prevenció d'incendis?

Ens preocupa per tant aquesta privatització d'aquest servei
de la naturalesa, el problema del personal, baixa moltíssim al
seu pressupost, personal temporal que en successius contractes
tenen una experiència; i tenim com a exemple la poca
incidència d'aquesta comissió i del borsí de treball. I per una
altra part tampoc no tenim una resposta clara de finalment
quines seran aquestes actuacions de l'Ibanat, i quin serà, per
tant, el nou nom d'aquest institut que vostè diu, o aquest
programa que també hem vist de recuperació paisatgística. El
que sí sabem és que el pressupost multiplica per 13...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AMER I RIERA:

...multiplica per 13 el capítol 6, bàsicament en
investigació i desenvolupament, però encara no sabem
exactament quin és aquest pla d'actuacions. Per tant, ens
preocupa no just el canvi de nom, que l'esperàvem lògic
dins aquest descrèdit que havia patit Sefobasa, però després
aquestes privatitzacions que hi ha pendents d'aquest servei
de la naturalesa. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sra. Diputada. No sé, ha dit moltes coses
que m'han deixat un poc embullat. Jo d'entrada pens que és
bo que una empresa que tenia molt de personal en tengui
menys, quedant un nucli de gent qualificada, tècnics que
realment puguin fer feina. A partir d'aquí la base serà
contractar empreses forestals que realment tenguin mitjans
adequats. Pot significar això la creació d'un sector forestal
privat, que pot ajudar molt al manteniment ambiental.

Per altra banda, el que hem de dir és que el Sefobasa era
una empresa que cobria una funció d'una forma magnífica,
perfecta, però tenia problemes estructurals a la vista que era
una S.A. i que feia contractes amb l'administració. A partir
d'aquí el que hem fet és muntar una estructura financera
distinta, que pot significar operacions d'endeutament
importants, que pot significar realment tirar endavant en
pocs anys el que hi havia previst fer molt amb bones. Jo
voldria pensar i dir que la gent ja té informació que aquesta
empresa ha d'assumir una tasca rellevant en el manteniment
d'espais naturals, en prevenció i defensa d'incendis, en
temes de recerca i investigació ambiental, i en aquest sentit
volem posicionar aquest institut amb unes xifres d'inversió
constant importants, molt significatives, deixant de banda
històries passades, que jo sincerament, que he estudiat bé
cap enrera la gestió de l'empresa pública, no he vist cap
problema en absolut.

Cream un nou sistema de fer feina, al marge de
contractes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

... I només dir això. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de continuar deman,
per favor, concreció tant en les preguntes com en les respostes.

I.2) Pregunta RGE núm. 2353/97, formulada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a denúncies d'alumnes de dansa del
Conservatori de Música.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies d'alumnes del Conservatori de Música. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Aquests darrers dies han sortit a la premsa una
sèries d'escrits, alguns posteriors a la pregunta formulada, en
relació amb una sèrie de deficiències, que no relataré aquí, de
la unitat del Conservatori que funciona fora dels locals de
l'ONCE. Per tant, voldríem saber a la llum d'aquestes denúncies
quines mesures pensa prendre la Conselleria per resoldre els
problemes que citen aquests escrits. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Crespí. Dia 23 d'abril d'aquest mateix any en el poliesportiu
Prínceps d'Espanya hi va haver una reunió entre la Direcció
General d'Educació i els pares i alumnes de la secció de dansa
del Conservatori. Hi va assistir el director general d'educació,
la cap del departament de dansa del Conservatori, un altre
representant de la Direcció General d'Educació i, com li he dit,
el col•lectiu de pares d'aquesta secció. L'objectiu d'aquesta
reunió no era un altre que, ateses les notícies publicades a la
premsa, formular i interessar-nos davant els pares i els alumnes
d'aquestes problemàtiques que s'havien denunciat. Els punts
bàsics, com vostè recordarà, eren els següents: L'edifici on
s'ubiquen actualment les instal•lacions de dansa, un edifici que
no ens cansam de repetir que és provisional, i que la gent ho
coneix, i degut als problemes de seguretat que hi havia a
l'edifici que teníem l'any passat. En segon lloc, l'horari de
classes de dansa per a aquest proper curs. I en darrer lloc, tal
vegada el més important, el pla d'estudis de dansa.

A aquesta reunió, insistesc, assistiren tots els col•lectius
afectats. Es va informar sobre aquests punts, es varen exposar
les nostres opinions, tant de pla d'estudis, d'edifici, d'horaris, i
els pares i alumnes assistents varen manifestar el seu
desconeixement sobre les denúncies aparegudes a premsa, i es
varen manifestar especialment satisfets de la informació rebuda
durant la reunió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula?

I.3) Pregunta RGE núm. 2338/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aportació de
l'administració central per a programes d'atenció a malalts
d'Alzheimer.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportació de l'administració central per
a programes d'atenció a malalts d'Alzheimer. Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. El objetivo de esta pregunta es
conocer si el Govern ha recibido o va a recibir alguna
cantidad de la Administración central a través del Plan
gerontológico para programas de atención a enfermos de
Alzheimer. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la Conselleria de
Sanitat l'any 97 no rebrà cap quantitat per programes de
tractament d'Alzheimer, com no l'ha rebuda cap any
anterior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de
paraula?

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Yo no sé si es a través de la
Conselleria de Sanidad o sería a través de Asuntos Sociales,
pero la noticia apareció en los medios de prensa de
Baleares, y no ha habido ningún desmentido por parte del
Govern. Me extraña.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, si vol tornar a contestar.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Sr. President, només em puc ratificar en el que he explicat.
La pregunta era si havíem rebut qualque ajuda, i s'ha dirigida a
la Conselleria de Sanitat. La Consellera de Sanitat ha de
manifestar que no ha rebut, ni rebrà, ni ha rebut els anys
anteriors cap ajuda per aquest concepte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2245/97, formulada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a ajudes per reforestació.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a ajudes per reforestació. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Fa unes setmanes el cap del Servei de
Conservació de la Natura va informar sobre les actuacions en
matèria de reforestació, i en aquesta informació va dir que
s'havien deixat d'invertir 60 milions de pessetes en ajudes per
reforestació per manca de peticions, és a dir que no hi havia
hagut peticions suficients pels doblers disponibles. Aleshores,
demanam quins mecanismes s'han emprat per donar difusió a
aquesta línia de subvencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, la Conselleria ha contractat un
expert en difusió. Per altra banda en aquests moments hi ha
reunions i contactes periòdics amb ajuntaments, cooperatives,
associacions agràries. Hi ha un problema amb aquesta línia,
recordem que es tracta de la forestació de terrenys abandonant
el cultiu, no polítiques forestals a monts, sinó que realment és
cobrir un nivell de renda per abandonament d'explotació agrària,
i la dificultat estriba en el fet que fa falta una renda on el
component agrari realment sigui important, i això avui en dia a
Balears és difícil, perquè realment el titular de l'explotació té
una renda normalment composta per altres factors, on la renda
agrària té un pes mínim. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha distints conceptes dins
aquesta ajuda. Un d'aquests conceptes és l'abandonament de
rendes agràries, però hi ha dues subvencions més, que és la
inversió inicial i el manteniment durant cinc anys, en què no
és necessària la dedicació exclusiva a l'agricultura. Per tant,
jo crec que són unes línies d'ajudes obertes a tots els
propietaris en definitiva. El problema -i això ja ho vàrem
debatre, record, a una comissió- és que al nostre entendre no
s'han divulgat suficientment aquestes ajudes, perquè només
hi han tengut accés, segons la informació que tenim, o bé
propietaris de grans finques, que naturalment poden perdre
un temps i recursos en acudir a la Conselleria d'Agricultura,
o bé les persones que han dirigit la seva inversió a través
d'una entitat, "Agrupación Forestal del Mediterráneo". A
part d'això, grans propietaris i el que s'ha tramitat a través
d'aquesta agrupació, res més; quan aquí hi ha un
associacionisme agrari, hi ha dos sindicats agraris,
pràcticament a cada municipi hi ha una o més cooperatives
agràries, i a cada municipi hi ha un ajuntament, hi ha un
casa de la vila. I vostè ara diu que han iniciat informació a
través d'ajuntaments i cooperatives; però fa unes setmanes
ni a ajuntaments, ni a cooperatives ni a sindicats hi havia un
imprès per fer aquestes sol•licituds.

Naturalment amb aquesta manca d'informació, sense
aprofitar els canals que el món agrari té, no és estrany que
sobrin doblers. I és una llàstima que així com està el món
agrari sobrin doblers per una línia determinada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat, miri, ahir vespre mateix érem
a Artà a explicar aquest tema. El que he de recordar és el
següent: Sigui com sigui, fa falta que la renda agrària tengui
un pes important dins la renda del titular de l'explotació, i en
aquest sentit hi ha dificultat. Això és una línia que té un
problema intrínsec a tota Espanya, i avui en dia la volem
revisar al conjunt nacional perquè crea moltes moltes
dificultats.

La campanya de difusió està en marxa, veurem si
realment hi pot haver una acceptació més àmplia, i jo
aplaudesc la feina que fan avui en dia agrupacions forestals,
perquè realment és el mecanisme més útil per tirar endavant
aquesta feina. Gràcies.



2938 DIARI DE SESSIONS / Núm. 72 / 29 d'abril del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Reiter la sol•licitud de brevetat i concreció
en les preguntes i respostes.

I.5) Pregunta RGE núm. 2294/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
Decret desenvolupament normativa de l'IBAS.

Passam a la pregunta que formula la diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Decret de desenvolupament de la normativa
de l'IBAS.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
A la disposició addicional setena dels pressupostos generals de
la Comunitat Autònoma es va crear l'Institut Balear d'Afers
Socials, una vegada transferit l'Inserso de l'Administració
central a la Comunitat Autònoma. A l'apartat setè es donava un
termini màxim de sis mesos per publicar un decret que
desenvolupi la normativa de creació d'aquest IBAS. Estam a
final del mes d'abril, i encara falten dos mesos per complir-se
els sis, però voldríem saber quines previsions té el Govern per
aprovar aquest decret esmentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com bé ha dit la Sra. Diputada,
aquest número 7 de la disposició addicional de la Llei de
pressuposts d'aquest any 97 establia aquest termini de sis mesos,
i a través d'un decret del Consell de Govern esgotarem aquest
termini de sis mesos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només volíem que se'ns pogués
concretar amb quina previsió. Evidentment queden dos mesos,
per tant entenem que dins el mes de maig o juny, però voldríem
que se'ns hagués pogut concretar més, si era a curt termini dins
aquests dos mesos, o exhauriran i es faria a final de juny.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Voldria que fos tan aviat com
sigui possible, però en principi esgotarem fins a final de
juny. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2277/97, formulada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a centre de recuperació
d'animals ferits a Eivissa.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a centre de recuperació d'animals ferits a Eivissa. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. A Mallorca ja fa anys que existeix
un centre de recuperació d'animals a Son Reus, i a Eivissa,
igual que a Menorca, segons crec, no existeix cap centre
d'aquest tipus, sinó que des de fa algun temps hi ha un
senyor particular que a la seva finca, i sense cap tipus de
suport i d'ajuda institucional duu voluntàriament aquest
tipus de tasca. Per tant, voldria demanar al Govern si té
previst a curt termini crear un centre de recuperació
d'animals ferits a l'illa d'Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sr. President, Sr. Diputat. No hi ha previsió de crear un
centre propi. El que possiblement farem serà estudiar la
conveniència d'articular un sistema de cooperació amb
aquest particular que actua avui en dia a Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Voldria demanar el perquè
d'aquesta discriminació. Si Mallorca des de fa anys compta
amb un centre més o menys ben dotat i en funcionament,
per què Eivissa no pot tenir un centre propi, específic,
gestionat pel Govern balear? Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

El Govern balear a Mallorca no té cap centre que sigui seu.
Hi ha un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Palma i el
GOB a Son Reus per fer una política de control i de cures en
aquest sentit. No hi ha discriminació en absolut. En de saber
també que hi ha (...) distintes a Mallorca que a Eivissa i
Menorca. En aquest sentit l'ideal seria poder articular una
fórmula de cooperació amb particulars que avui en dia facin
feina i bona feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2346/97, formulada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa "Plan Nacional sobre drogas
1997".

La següent pregunta, que formula el diputat Sr. Miquel
Gascon quedarà ajornada i incorporada al torn de preguntes dels
plenaris de la setmana que ve.

I.8) Pregunta RGE núm. 2354/97, formulada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a construcció del nou conservatori.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció del nou conservatori. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En compliment al prec que ha fet
vostè, la pregunta està redactada en els seus propis termes, que
així consti en el Diari de Sessions. Gràcies.

"Coneix la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports quina
serà l'aportació del Ministeri d'Educació i Cultura per a la
construcció del nou conservatori?"

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyores
diputats. Sr. Crespí, vull informar-lo que el Ministeri
d'Educació i Cultura té un compromís amb el Govern de la
Comunitat Autònoma per participar en la finançació del
Conservatori. En aquests moments no podem encara
concretar la partida concreta en la seva totalitat, per la
senzilla raó que ajustam les distintes fases de construcció
d'aquest projecte. En qualsevol cas sí que li puc dir que una
primera estimació -no és més que una primera estimació, i
en aquest moment no li puc donar una certesa absoluta
d'això- l'aportació estatal estaria al voltant d'uns 600-700
milions de pessetes en diverses aportacions plurianuals.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agrairia, per
estalviar-nos anar preguntant cada parell de mesos aquestes
coses, que una vegada això estàs concret, vostè assumís avui
el compromís de comunicar-nos-ho per escrit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument: Jo,
encantat de fer-ho, i si no m'enrecordàs, vostè sap que hi ha
una bona relació, jo molt amablement li oferiria. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2339/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes d'atenció a
malalts d'Alzheimer.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programes d'atenció a malalts
d'Alzheimer. Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Pensé que esta pregunta sería
consecuencia de la anterior, pero parece ser que el Govern no
sabe, no contesta. La voy a formular de todas maneras, voy a
insistir, y quería saber qué programas piensa aplicar el Govern,
no digo concretamente la Conselleria de Sanidad, ni la de
Cultura y Deportes, sino el Govern de la Comunidad Autónoma
con la aportación recibida de la administración central para la
atención de enfermos de Alzheimer a través del Plan
gerontológico. Gracias

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el Govern balear, cap
conselleria del Govern balear ha rebut ni rebrà enguany cap
ajuda del Pla gerontològic per fer front a la malaltia
d'Alzheimer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula?

I.10) Pregunta RGE núm. 2295/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
creació Mesa de diàleg social.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació Mesa de diàleg
social. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
És evident que a l'anterior Consell de Govern, de dia 25 d'abril,
es va donar la notícia als mitjans de comunicació, de la creació
de l'esmentada Mesa de Diàleg Social, però volem mantenir la
pregunta, perquè ja s'havia donat anteriorment la data d'11
d'abril. No es va crear en aquell moment, i demanaríem per què
hi ha hagut retards continuats fins a dia 25 per a la creació
d'aquesta mesa, que s'havia anunciat pràcticament des del mes
de novembre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Treball i
Formació, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, per millorar el text.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol tornar
a fer ús de la paraula?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per aquesta resposta. Ha
estat bé, això de millorar el text, però no sabíem si hi havia
hagut altres causes que havien motivat aquest retard, i
esperem que prest ho puguem veure al butlletí oficial.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2342/97, formulada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inscripció com a
associació esportiva del "Club de Regatas Puerto Portals".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inscripció com a associació esportiva del "Club de
Regatas Puerto Portals". Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En esta nueva entrega sobre la
tercera regata Illes Balears, y resumiendo brevemente lo que
tenemos por delante, o por detrás, mejor dicho, el Govern
daba una ayuda de 2,5 millones de pesetas a la entidad
Catavent S.L. para que (...) regatas Puerto Portals organizara
la tercera regata Illes Balears. Para organizar regatas se
precisa ser una asociación deportiva registrada en la
Dirección General de Deportes, y estar integrada en la
correspondiente federación. Hay asociaciones que se
inscriben en la Dirección General, pero que no se federan
jamás.

Esta asociación en concreto, el Club de Regatas  Puerto
Portals, se dio de alta en la Federación el pasado viernes al
ver que había movimiento alrededor suyo. Quisiera saber
desde cuando está inscrita como asociación deportiva para
ver cuánto tiempo ha estado sin federar, inscrita como
asociación deportiva y solicitando ayudas al Govern.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L'associació esportiva Club de Regatas Punta Portals es troba
inscrita en el Registre d'entitats esportives des de dia 5 de juny
del 95, amb el número 1.538. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Entonces ha estado
aproximadamente unos dos años dada de alta en la Dirección
General y sin federar; de manera que de no ser porque este
asunto ha llegado a tener una cierta notoriedad, y si no se
hubiera federado el viernes pasado, podría haber resultado
perfectamente que si un miembro de la familia real hubiera
participado en esta regata habría perdido su licencia federativa,
por participar en regatas que no están organizadas por clubes
federados. Creo que esto precisa tomar especiales precauciones
por parte del Govern. ¿Piensa tomar alguna precaución especial
respecto a asociaciones que solicitan organizar regatas estando
de forma irregular?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo demanaria empara al president
d'aquesta cambra, perquè a mi se m'ha fet una pregunta sobre
des de quan figura inscrita una associació, i se m'acaba
demanant coses que no tenen res a veure amb això. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2347/97, formulada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a repartiment econòmic programa "Plan
Nacional sobre drogas 1997".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon, que per circumstàncies especials no es troba a
la cambra, i per tant també queda ajornada per al proper plenari.

II.1) Moció RGE  núm. 2273/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a política del
Govern respecte del foment de les relacions culturals entre
les diferents Illes Balears i Pitiüses, derivada del debat de
la Interpel•lació RGE núm. 545/97.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa
referència a mocions, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a política del Govern respecte
del foment de les relacions culturals entre les diferents Illes
Balears i Pitiüses, Sr. Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Fa quinze dies es va produir en aquesta cambra un
debat del tot cordial sobre les relacions culturals entre les
diferents Illes Balears i sobre la conveniència de fomentar-
les Avui és arribada l'hora de concretar les declaracions de
bones intencions, de passar de les paraules als fets, i és cert
que tots plegats i des de sempre ens hem omplert la boca de
la conveniència del coneixement mutu entre les nostres
illes, de la conveniència de sentir-nos part, sempre des de la
personalitat singular de cadascuna d'elles d'un projecte de
futur compartit, i també és cert que de la unió entre les
nostres illes tan sols se'n podran derivar efectes positius, i
crec que aquesta idea la compartim tots. M'atrevesc a dir
que la unió és l'únic camí que tenim si volem ser capaços de
plantejar amb unes certes garanties d'èxit la resolució dels
diversos contenciosos que com a nació ara mateix tenen les
Balears envers l'Estat central. 

Si volem aconseguir un major grau d'autogovern, un
finançament menys discriminatori, un respecte per la nostra
realitat lingüística i cultural diferenciada, un reconeixement
de la nostra condició de nacionalitat històrica, si volem
aconseguir tots aquests objectius necessitam a la força que
hi hagi una unió sòlida entre les nostres illes, que totes elles
comparteixin gustosament un projecte bàsic de futur, un
projecte bàsic de país.

La nostra moció s'emmarca dins aquests principis d'unió
i de futur compartit. Ara bé, però, no ens podem conformar
que la unió sigui únicament institucional i administrativa.
Els vincles més sòlids d'unió seran els que es fonamentin en
la coneixença mútua, en la relació emotiva, en la
consciència que compartim els mateixos problemes i que
necessitam unes respostes semblants per resoldre'ls. 

És evident que les relacions culturals entre les nostres
illes poden ajudar, i molt, a crear aquest sentiment d'unió
profunda. Amb aquest objectiu presentam la moció que ara
mateix estam debatent. 
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En el primer punt de la nostra moció ens trobam amb una
declaració de principis, que certament jo podria qualificar
d'obvietat. Ara bé, d'aquest contingut en volem ressaltar alguns
aspectes. Per exemple, demanam que els intercanvis culturals
no siguin aïllats i intermitents, sinó que siguin continuats,
permanents. Es tracta de fer intercanvis culturals entre les illes
programats i no esporàdics, gairebé casuals. En aquest primer
punt també feim esment a les dues conseqüències més positives
que es derivarien d'aquests intercanvis. D'una banda la
producció cultural de cada illa, en la mesura que es projectàs
sobre les altres illes, o a les altres illes, podria veure ampliat el
seu àmbit territorial, que en el nostre cas ja és de per si no
excessivament ampli. I el segon objectiu positiu que
s'aconseguiria amb aquests intercanvis és un increment de la
cohesió, la vertebració entre les diferents societats del nostre
país pluriinsular.

En el següent punt, en el 2, demanam al Parlament que insti
totes les administracions públiques perquè promoguin, fomentin
i facilitin els intercanvis culturals. Creim que han de ser totes
les administracions públiques que s'impliquin en aquest projecte
d'intercanvis culturals, que en promoguin, fomentin i facilitin
que les produccions culturals de cada illa puguin arribar amb
facilitat, amb naturalitat, a les altres illes. I d'alguna manera
establim un principi també que ben segur és compartit per tots
els membres d'aquesta cambra, que aquests intercanvis culturals
s'han de fer des la igualtat i s'han de fer en un sentit
pluridireccional. No es tracta que la producció cultural d'una illa
vagi a les altres illes, sinó que entre les illes s'estableixin fluxos
de relació en un sentit pluridireccional.

En el tercer punt marcam quin hauria de ser el paper del
Govern balear, i demanam, per tant, que el Parlament insti el
Govern balear perquè impulsi de manera continuada i
planificada i mitjançant les estructures polítiocadministratives
que en cada cas siguin més adients la coordinació i la
cooperació entre els diferents consells insulars, per tal de
promoure i desenvolupar intercanvis culturals entre cada illa i
les altres illes.

En moltes ocasions hem dit en aquest parlament, en aquesta
cambra, i en comissió, que pensàvem que més enllà de la
transferència de la gestió de la política cultural als consells
insulars, que es va produir a començament de l'any 95. Al
Govern balear, li havia quedat una responsabilitat, que era la
responsabilitat d'interrelacionar culturalment les Illes,
d'intercanviar entre una illa i les altres les produccions culturals.
Aquest paper de coordinació i de foment d'aquesta activitat,
crèiem que era responsabilitat del govern balear, i aquí reiteram
aquesta creença i demanam al govern balear que assumeixi
aquesta taxa, una taxa que, fins ara, el Govern balear, no s'ha
plantejat, com ho hauria d'haver fet, fins i tot a vegades..., va
passar exactament fa quinze dies a una reunió de la Comissió de
cultura, precisament en aquest mateix parlament, on vàrem
debatre un decret promulgat pel Govern balear en el qual es
creava un consell assessor en matèria cultural, que no tenia el
més mínim sentit i, en canvi, es deixava de banda una iniciativa
que hauria d'¡haver passat per un decret del mateix govern en
aquest sentit.

Per acabar, la moció té un quart punt. En aquest quart punt,
jo diria que el compromís transcendeix l'àmbit de les
paraules i les bones intencions, i adquireix una major
solidesa, en la mesura que implica, l'aprovació d'aquest
quart punt, compromisos pressupostaris. És evident que
cada consell insular té el deure de promoure i de fomentar
la cultura dins el seu àmbit geogràfic. Em sembla, a mi,
també evident que el Govern balear té l'obligació de
fomentar els intercanvis d'aqusta producció cultural, però tot
això convé que, perquè sigui viable, compti amb el suport
pressupostari, econòmic, necessari, i a posta, en aquest quart
punt el Parlament insta el Govern balear i els consells
insulars que destinin anualment un percentatge del seu
pressupost al foment dels intercanvis culturals entre les
diferents illes Balears, així mateix, que elabori anualment
un pla per al foment d'aquests intercanvis; en el marc
d'aquest pla, s'hi hauran d'encabir les iniciatives
promogudes per les entitats i les empreses culturals
privades, així com també les propostes sorgides de la nostra
societat civil, és a dir, la solució seria planificar globalment
una, per dir-ho d'alguna manera, política d'intercanvis
culturals, dotar-la pressupostàriament, compartir aquesta
dotació els diferents consells insulars i el Govern balear i,
a la vegada, definir un marc d'intercanvis culturals en el
qual es pogués inserir la societat civil, les iniciatives
sorgides de municipis, per tal de fer possible que el paquet
anual d'intercanvis culturals tengués un cert volum, tengués
una certa intensitat.

Creim que aprovar aquesta moció era, per part dels grups
que hi donin suport, un acte de sensatesa absolutament
coherent amb l'actual distribució de competències entre
Govern balear i consells insulars, sense cap voluntat que cap
administració en mediatitzi cap altra i sempre amb un
objectiu, que se suposa que és comú, de fer possible que la
cultura de cada illa s'expansioni més enllà del seu àmbit
territorial estricte i, a la vegada, que aquesta expansió de
cada illa en relació amb les altres illes, contribueixi que les
societats del nostre país, fragmentades territorialment, de
cada vegada es coneguin més, de cada vegada se sentin més
implicades unes amb les altres. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Altres grups que hi vulguin intervenir?
Per part del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Pons, li diré que, al
primer punt de la seva moció, hi donarem suport, perquè
consideram que és molt positiu que hi hagi un intercanvi i
una col•laboració cultural entre les Illes, és important
conèixer quina és la realitat, quines són les manifestacions
culturals que van sorgint a cada una de les illes per a un
millor coneixement mutu.
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Al segon punt, també hi donarem suport, perquè, i aquí
també la paraula màgica, com vaig dir, crec que s'ha d'utilitzar
i no ens hem de cansar de repetir-la, la paraula màgica és
coordinació, que és la que donarà suport a cada un, crec jo,
sobretot dels tres primers punts d'aquesta moció, hi donarem
suport perquè entenem que les administracions públiques han de
promoure i facilitar la cooperació cultural entre les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Totes les
administracions i les institucions implicades o compromeses en
temes culturals han de fomentar les relacions culturals; tot i
això, s'ha de tenir en compte la realitat i la infraestructura
cultural de cada illa, en qualque cas no pot ser sempre igual, no
totes les illes tenen les mateixes necessitats ni poden oferir els
mateixos serveis.

Al tercer punt, també hi donarem suport, perquè entenem
que el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
coordinació i d'informació mútua per desenvolupar els
intercanvis culturals entre cada illa i les altres. Per aconseguir
tot això, s'hi han d'implicar totes les administracions que tenen
atribuïdes competències en matèria de cultura.

Al quart apartat, també vostè ho ha dit molt, bé, i és quan
s'hi ha de fer una aportació econòmica, i és on, tal vegada, en
aquests moments, no és oportú establir percentatges concrets
destinats al foment dels intercanvis culturals entre les illes. Pens
que cada administració hauria d'establir a partir d'ara en el seu
pressupost les partides adients per dur endavant els seus
projectes. El Govern i els consells insulars haurien de preveure
les diferents actuacions culturals que poden dur a terme i han
d'estudiar també, pens, les possibilitats per fer efectiu aquest
intercanvi cultural de què parlam. Per tot això, seria convenient
que a partir d'ara i amb vista al pròxim pressupost, per ventura,
perquè tenint en compte el moment en què ens trobam ja, i per
ventura tant els consells insulars com les distintes
administracions ja tenen els pressuposts, si no gastats, sí ja molt
compromesos, però sí que en el pròxim pressupost això fos
possible. Per tant, les institucions implicades, jo crec que seria
interessant que hi destinassin partides, per fomenta tot això que
vostè en aquesta moció ens ha proposat, però tenint en compte,
com he dit, el moment, l'oportunitat, (..) que ara es destina una
partida. A aquest apartat, hi votaria que no. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Damià Pons, portaveu del
Grup Nacionalista-PSM, ha fet l'exposició d'aquesta moció,
que és el resultat, ben lògic, de la interpel•lació que hi vam
veure fa quinze dies, la qual va motivar un debat ben
interessant. En aquell debat ja vam constatar tots junts la
falta de relacions estables a nivell cultural i artístic entre les
illes, és una constatació que ningú no pot negar perquè és
així, a pesar que hi hagi qüestions esporàdiques que puguin
ser d'interès, però que no són, ni molt manco, ni regulars ni
permanents, i fins i tot hi vam constatar que les relacions
que s'estableixen, culturals i artístiques, entre les illes, són
més per iniciativa particular, ja sigui per entitats d'estalvi, ja
sigui per empreses d'altre tipus, pels propis grups de teatre,
de música, s'stableixen més a títol particular, i amb el risc
que açò suposa, que no a títol institucional entre les
institucions (...) constatacions. Ben igual que hi vam
constatar que les relacions culturals i artístiques entre les
illes podrien afavorir i ajudar a una major coneixença entre
els pobles de cada una de les illes. Nosaltres hi vam
expressar un dubte, no sé si vostè se'n recordarà, ala
interpel•lació, que si la finalitat última d'aquesta moció,
d'aqueta interpel•lació, era crear aquest clima d'únic país
pluriinsular, si era massa determinar quina n'era la finalitat
o si l'objectiu final era contribuir que sortís el que hagi de
sortir, perquè no sabem tampoc si el resultat d'açò serà un o
d'altre; per açò, hi posàvem un dubte, i (..) problemes de
política cultural, n'hi ha d'altres, importants, a les nostres
illes, no únicament els de les relacions, però aquest n'és un
molt particular, i també constatàvem, amb açò estaríem molt
d'acord, l'interès per crear un mercat més ample i suficient
perquè moltes indústries culturals puguin consolidar-se
mínimament, perquè no hi ha dubte que en els actuals
mercats insulars és gairebé impossible que una producció
cultural o artística feta amb un mínim de rigor i d'interès
pugui esdevenir sòlida, es pugui consolidar, parlant ja de
qüestions d'espectacles culturals, més que de produccions
culturals.

Als quatre punts de la seva moció, lògicament, donarem
suport. Nosaltres, tal vegada per la inexperiència en el
Parlament, no sabem fins quin punt el Parlament pot instar
els consells insulars, nosaltres trobam que sí, que els pot
instar, com a institució, als consells insulars; de fet, li he de
dir, que com que compartim completament aquesta
preocupació, nosaltres, com a grup en el Consell Insular de
Menorca, ja hi hem dut iniciatives molt germanes a la que
presenten en el Parlament, i que aquesta preocupació, en els
consells insulars, s'hi ha debatut, se n'hi ha parlat, també hi
existeix, insularment, aquesta preocupació.
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Nosaltres, tal vegada, no hi hem presentat cap esmena
perquè no hi hem presentat cap esmena, però sí que hi ha dues
qüestions que a la millor s'hi haurien pogut introduir, que era la
possibilitat que a partir del Govern balear i dels consells
insulars es finançassin aquelles produccions que ja tenen no un
caràcter itinerant, sinó un caràcter pluriinsular, i li'n posaré un
exemple. A Menorca, sempre, tothom ho sap, hi ha hagut la
discussió entre Maó i Ciutadella, a vegades folklòrica, a
vegades més seriosa, i hi va haver una experiència fa uns anys
d'un grup de teatre de Ciutadella i un grup de teatre de Maó, la
Clota, a Maó, i Groc, a  Ciutadella, que es van juntar i formaren
un grup que és de Maó i de Ciutadella a la vegada, i fan
produccions que són menorquines, i tenen aquest caràcter
global; que tal vegada també un tipus de finançament
particularment beneficiós per a produccions, ja de caràcter
insular o interinsular on intervenguin les quatre illes a la vegada
en una producció cultural, podria ser un element que no es
contempla a la moció, però bastant interessant per promoure.

I una altra qüestió, jo pensava que hi seria, però també és
una qüestió que es pot plantejar més endavant, el fet que
servissin aquesta promoció des de les institució servís per donar
garanties a l'accés a les produccions culturals de les illes o
interinsular o de cada illa en aquest mercat, o en aquest espai
català i més ample, que és una segona passa, però que s'hi
podria connectar perfectament.

Compartim del tot la preocupació, la constatació de la
realitat i el contingut d'aquesta moció, els quatre punts són
totalment correctes, no té altra cosa que la nostra satisfacció per
poder donar-hi suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a aquesta
moció perquè coincidim amb el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, com ja es va veure en el debat de la
interpel•lació, i a més perquè coincidim, sobretot, en aquest
punt tercer, ja ho vàrem dir en aquella sessió parlamentària, que
creim que el Govern, amb una lleialtat institucional, és qui ha
d'agafar la bandera de la funció coordinadora, lleialment
coordinadora, deixar que els consells insulars facin les seves
propostes però crear els mecanismes, crear els mecanismes vol
dir no només des de l'aparell legislatiu, sinó també des del
suport econòmic, que facem país, i fer país vol dir conèixer
aquelles coses que a una i altra illa es fan per a la promoció de
la nostra cultura.

I és evident, com deia un polític, ho traduiré, que a vegades
és convenient fer normal allò que a nivell de carrer és normal,
i, per tant, si des del Govern no es promou això, aquestes
relacions, tanmateix, es crearan,perquè és evident que entre els
grups més preocupats per la cultura de cada una de les illes ja
hi ha aquestes comunicacions i, per tant, correspon a
l'Administració posar els mitjans perquè això es normalitzi.

Jo crec que donaríem un mal exemple als ciutadans si,
existint els camins perquè això es produeixi, aquí es creàs
una espècie de coordinadora de consells insulars per fer
intercanvis culturals. Jo crec que aquesta tasca, per llei,
correspon al Govern, i jo crec que aquesta proposició del
Grup Nacionalista vol que això vagi en aquesta direcció, i
per tant, supòs que ell ja ho ha dit, ara no ho record, però
que hauria de comptar amb el suport de tots els grups
d'aquesta cambra, perquè només és una declaració
d'intencions que llavors, amb el dia a dia, s'haurà de
substanciar en mesures concretes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
cert, senyor portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista,
que si volem fer país, diguem-ne país balear en general o,
més en concret, país balear i pitiús, hem seguir per aquest
camí que avi vostè proposa, un camí que no ha iniciat vostè
sol, sinó que està en l'esperit de tots, crec, de tots els grups
polítics d'aquesta cambra, i si li he de ser sincer, quan
preparava aquesta modesta intervenció d'avui, d'ara, ho vaig
fer una nit eivissenca, tenint per fons la catedral il•luminada
i tenint a la finestreta de la televisió l'immillorable programa
de  Maria del Mar Bonet, dut a terme a Barcelona. Va ser
realment llavors quan vaig pensar que era millor sortir aquí
sense cap paper ni un i que fóssim capaços, nosaltres, de
transmetre aquest sentiment polític, al mateix temps que ella
era capaç de transmetre'ns aquest sentiment de poesia.
Realment quan jo sentia la cantant mallorquina parlar de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i
endemés, quan va pujar a l'escenari aquell grup africà o
aquella cantant grega o aquells cantants catalans o aquell
altre cantant mallorquí o va esmentar algun grup eivissenc,
vaig pensar que realment ens havíem de comprometre cada
vegada més a fer entre tots aquest país balear.

Jo crec que podrem donar la solució a aquestes quatre
qüestions que vostè ens proposa aquí. Vostè ja sap que és
propòsit del Govern portar endavant una reunió a Eivissa
dia 30 de maig, presidida pel conseller del Govern Sr.
Flaquer i a la qual ha estat vostè convidat com a conseller
de Mallorca, també hi ha estat convidat el conseller de
Menorca i també el conseller d'Eivissa. Jo crec que
d'aquesta reunió que tendrem a Eivissa podrà sortir gran part
de la solució a algun dels problemes que totes i cada una de
les illes tenim.

Jo voldria agrair-li també, Sr. Pons, el seu to de
cordialitat, que crec que és el millor camí perquè almanco,
en un tema que ens ha de fer més germans, hi puguem
arribar tots a paregudes conclusions, perquè en el tema de
la cultura, si tenim el poble i les institucions junts,
difícilment podrà haver-hi desavinences.
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El preàmbul que vostè ha fet, el comparteix el nostre grup
absolutament. La declaració de principis, jo la subscric de dalt
a baix. I també crec que serà bo que el Govern, a través del seu
conseller, faci la coordinació que estimi adient.

Jo crec que seria bo que recordéssim alguna de les
possibilitats que tenim entre tots,perquè tampoc no descobrim
el món avui amb aquesta moció. Aquelles jornades de cultura
popular poden ser, degudament organitzades i degudament
participades, un bon lloc per debatre els temes de cultura
popular. La presència a les illes de l'orquestra simfònica també
pot ser un bon altre camí; jo voldria agrair i anunciar la
presència del cor del conservatori d'Eivissa i d'un pianista
eivissenc properament a la ciutat d'Inca, a l'església de Santa
Maria la Major, allà on es podrà veure que des de les illes
petites ja no hem de sentir a les nostres orelles aquells insults
que fa uns anys havíem de sentir en aquesta cambra,
sortosament ja és un temps passat i ara estam en una millor
situació. Exposicions de pintura, també poden ser un bon remei
a aquesta coordinació. Però jo m'atreviria a fer una nova
proposta, la qual a la reunió d'Eivissa poguéssim dur endavant,
és cert que només fan falta sous per fer-ho realitat, seria: Per
què no es fan els tràmits adients amb Televisió Espanyola, que
és la que arriba a totes les illes, amb la seva sucursal, per dir-ne
així, a Balears, i no es proposa que hi hagi temes de debat?, això
sí que seria un tema que s'hi podria unir, hi podria haver cada
mes un debat sobre la història de les Illes, o un debat sobre la
literatura de les Illes, o un altre sobre els costums, o un altre
sobre les festes, o un altre sobre els llibres, i endemés això
podria ser una finestra oberta perquè els ciutadans coneguessin
quins són els grups de teatre d'Eivissa, els de Mallorca, els de
Menorca, els de Formentera, de manera que jo crec que aquesta
sí que seria una bona eina per arribar a tota la societat balear.
Per tant, com a novetat d'aquesta modesta intervenció meva, jo
apuntaria aquesta reunió a Eivissa dia 30, a la qual, com sap hi
ha estat convidat pel conseller de Cultura, i sobretot, apart de
les altres activitats que poguéssim dur endavant, m'agradaria
molt que prenguéssim en consideració, tal vegada podrà ser el
Govern, aquesta possibilitat de fer aquestos debats mensuals,
quinzenals o setmanals, no sé què pot costar, que sempre és el
mateix problema.

Jo, Sr. Pons, li podria explicar per què votam que si al
primer punt, al segon punt i al tercer punt, però com que els
votam que sí, crec que no és necessari haver-li de donar cap
explicació, vostè, supòs, n'està content.

Quant al quart punt, hi hem de votar que no, no perquè no
creiem interessant que el Govern podria fer això que vostè
demana, sinó perquè creiem que hem de tenir un gran respecte
als consells insulars, i des del Parlament no els podem demanar
ni instar què han de fer. Aquest problema que vostè presenta, o
aquesta moció, al punt quart quedarà solucionada totalment
quan tenguem aquestes reunions, i jo proposaria que es fessin
cada tres mesos a una illa diferent, i llavors, quan es vagi allí
amb propostes concretes de teatre, de música, d'exposicions, del
que sigui, s'hi veurà què costen, què hi pot posar el Govern i què
és el que hi podem posar els consells insulars.

En definitiva, li votam quasi tot que sí, i votam que no
l'últim punt, ja li he explicat els motius, però crec que ni
vostè ni jo ni cap dels qui som aquí, especialment aquells
que tenim una responsabilitat o tota la responsabilitat en
matèria de cultura... Crec que avui pot ser un dia de joia per
a les nostres illes, malgrat que aquest parlament no estigui
del tot ple, perquè hem encetat el camí per conèixer-nos
més, per estimar-nos més, per defensar-nos més i per
promoure dins el nostre poble allò que sentim més nostre, el
patrimoni i la llengua. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Damià Pons, vol tornar a intervenir? Té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d'agrair als dos
grups que donen suport a la moció en la seva totalitat el seu
suport, perquè jo crec que l'únic sentit realment positiu que
podria tenir aquesta moció era si s'aprovava en la seva
globalitat, a posta, m'ha decebut la intervenció del Sr. Marí.

És evident que els tres primers punts formen part una
mica de la literatura de les bones intencions i el quart punt
formava part ja de la literatura dels compromisos
mínimament sòlids i ferms. Per tant, a mi, que es pugui
donar suport als tres primers punts, a nivell de valoració
personal, no em sembla cap avanç, cap guany, cap passa
endavant, sinó que continuam mantenint-nos en aquella
filosofia de bones paraules que propugnen la germanor, els
intercanvis, etc., però gens ni mica concretat en obligacions
pressupostàries. Jo, una mica agafant el retret de la Sra.
Vidal, hauria acceptat que s'hi pogués introduir una menció,
que tot això fes referència al possible any pressupostari
següent, tenint  en compte que enguany, m'imagin, les
partides pressupostàries de les diferents administracions ja
estan prou col•locades; ara, repetesc, que la intervenció del
Sr. Marí m'ha decebut, el Grup Popular m'ha decebut,
perquè crec que era una magnífica ocasió perquè el Govern
balear, d'una vegada per totes, assumeixi no tan sols el seu
paper de coordinador i cooperador, sinó també el seu
compromís a donar suport econòmic a iniciatives pactades
entre els diversos consells insulars, uns consells insulars que
no tenen per què haver-se de veure gens ni mica molestats
en les seves competències, en la mesura que el Parlament
els pugui instar a prendre alguna iniciativa, perquè aquestes
iniciatives són el resultat d'un pacte, d'un acord entre els
consells insulars i, per tant, es poden ajustar perfectament a
les conveniències que cada consells insular tengui en cada
cas per promoure la pròpia producció cultural.
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D'altra banda, una de les raons que ha donat el Sr. Marí per
fer innecessari donar suport a aquest quart punt, que és aquesta
reunió de dia 30, jo crec que això és mesclar dues realitats de
naturalesa diferent, aquí estam a una cambra legislativa que se
suposa que té facultats, d'acord amb tot l'ordneament legal, per
prendre decisions i per suggerir i per instar les administracions
d'aqueta comunitat autònoma que emprenguin determinades
actuacions, i després dia 30 hi haurà una reunió d'àmbit, en
diríem executiu, en la qual se suposava, em pareixia a mi, que
es podia perfilar i es podia concretar amb el màxim de detall
possible aquesta espècie de plantejament global que a nivell de
cambra legislativa avui s'hauria pogut acordar.

Per tant, repetesc que crec que, amb aquest plantejament de
rebutjar la quarta proposta de la moció, difícilment anirem més
enllà de puntuals, esporàdices, relacions culturals, moltes
vegades sense una base de planificació suficient i, sobretot, ens
podem trobar amb una inhibició pressupostària del Govern
balear, que jo crec que seria absolutament rebutjable perquè a
mi em pareix ben evident que el Govern balear, com qualsevol
administració de rang superior, sobreterritorial, per entendre'ns,
té deures també de suport econòmic a aquesta tasca que és la
coordinació, així ho fa la comunitat Econòmica Europea
respecte dels estats i així ho hauria de fer l'Estat espanyol, que
no ho fa, i ho hauria de fer, respecte de les cultures de les
diferents nacions que integren l'Estat espanyol. Jo creia que el
Govern balear, a partir d'ara, estaria disposat a fer-ho, però si no
s'aprova aquest quart punt, he de pensar que no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí, vol tornar a fer ús de
la paraula?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Ara continuarà la mateixa cordialitat,
vull dir que... Sr. Pons, vostè no ho vol entendre o no ho ha
entès, quin impediment hi haurà perquè vostè vengui a aquesta
reunió amb una planificació cultural i, a més, amb una
quantificació econòmica. Vostè vendrà a Eivissa, anirem a
Menorca, anirem a Formentera, vendrem a Mallorca, cada tres
mesos, i a cada una d'aquestes reunions vostè, com a conseller
de Mallorca, hi dirà "des de Mallorca oferim un grup de teatre,
una orquestra, un llibre, una conferència, etc., i això val un
milió de pessetes, el conseller de Menorca hi pot dir el mateix,
i el d'Eivissa també hi pot presentar la seva oferta, i allí el
Govern, amb el seu conseller, dirà "jo, per a aquestes activitats,
dispòs de tant", i vostè dirà "i jo hi posaré quant", vull dir que
això està en la voluntat, vull dir que la seva teoria queda
totalment desbancada, i vostè demostrarà el seu interès en
aquesta propera reunió, que, per cert, i ja per acabar, són més
les activitats eivissenques que vénen a Mallorca subvencionades
pel consell que no les que ens envia Mallorca a Eivissa, també
subvencionades pel Consell de Mallorca. Si en vol algun
exemple de la setmana vinent, li'n puc dir un, i si en vol més,
també els hi puc dir. En aquest cas, el que toca tirar endavant és
Mallorca, perquè Eivissa, en aquest punt concret, ja ens hi hem
lamentat una mica.

Siguin aquestes paraules tan sols perquè vostè col•labori
també amb els grups de Mallorca per venir cap a
Eivissa.Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò a la votació, votarem primer
els punts 1, 2 i 3.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels punts
1, 2 i 3 de la moció presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per unanimitat.

Passam a votar el punt 4 de la moció.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjat aquest punt 4.

III.1) Interpel•lació RGE  núm. 579/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
del Govern respecte de la reforma de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears.

Passam, seguidament a debatre la Interpel•lació
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a criteris del Govern respecte de la reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Què hem de
fer amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears? Aquesta interpel•lació és tan senzilla com intentar
trobar resposta a aquesta pregunta, només pretenem que ens
contestin a aquetsa pregunta: què hem de fer?, què pensa el
Govern de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, n'és partidari?, considera que no és urgent i que, per
tant, podem esperar la propera legislatura, o bé n'hauríem de
començar a parlar ara mateix? O tal vegada, que ja en tenim
prou amb les competències que hem rebut que al cap i a la
fi, com deia algun president del Govern, algunes
competències només són maldecaps i problemes?
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La realitat és que després de mesos, d'anys de declaracions
institucionals a favor de la reforma, d'articles d'opinió d'alts
dirigents del Partit Popular, de silencis també clamorosos de
l'actual president del Govern, podrem aclarir avui què pensa el
Govern de la reforma de l'Estatut?

Per part nostra, per part del Grup Nacionalista-PSM, confés
que ja hem perdut la confiança que el Govern pugui impulsar ni
tan sols coordinar una reforma del nostre estatut, i és que el
nostre procés no pot haver estat més desgraciat fins ara. És
obligat fer una miqueta d'història. Primer, les Balears
pràcticament varen ser la darrera comunitat a tenir autonomia,
i això per la via lenta, per la via menor de la Constitució, i amb
un nivell competencial esquifit; després, transcorreguts, no els
cinc anys que preveu la Constitució després de la primera
reforma, sinó més de vuit anys, el gener del 1991,
concretament, poc abans de les eleccions autonòmiques, el
Parlament aprova una proposició de llei a tramitar davant el
Congrés dels Diputats; però la tramitació d'aquesta iniciativa ha
estat un dels episodis més penosos de la nostra història, primer,
perquè aquesta proposició de llei va estar condemnada a
acumular pols i teranyines dins un calaix de la Mesa del
Congrés dels Diputats durant quatre anys; mentrestant, mentre
aquesta reforma era dins el calaix, li passava al davant una
reforma posterior, buida de contingut polític, fruit de los
acuerdos autonómicos, pactats entre el Partit Popular i el PSOE.
És també aquesta tramitació un segon motiu de merèixer aquest
qualificatiu de penós perquè es va produir una renúncia
vergonyant del Partit Popular i el vot contrari a la presa en
consideració del PSOE. Les excuses?, moltes, sabudes: els
interessos d'estat, la necessitat d'homogeneïtzar el procés
autonòmic, però la veritat només és una, el Congrés dels
Diputats es negà a prendre en consideració una iniciativa que
neixia de la voluntat del poble de les Illes Balears expressada a
través d'aquesta cambra.

Des d'aleshores, des del nostre grup, hem intentat sense èxit
promoure una iniciativa consensuada, més ben dit, més que
promoure una iniciativa, hem intentat promoure un primer
contacte entre els partits polítics per parlar de la possibilitat
d'aprovar una nova reforma, i ni això, ni això. No hem
aconseguit ni asseure a una taula els portaveus dels grups amb
representació parlamentària. El resultat no pot ser més frustrant,
bones paraules, però ni parlar-ne, i el "ni parlar-ne" en el seu
sentit estrictament literal.

Mentrestant, però, què ha passat, què ha passat a altres
comunitats autònomes? A Aragó, per exemple, també
funcionà el pacto autonómico de l'any 1992, i dia 24 de març
del 1994, el Congrés dels Diputats aprovava la reforma
pactada entre el Partit Popular i el PSOE, però només tres
mesos més tard de l'aprovació al Congrés dels Diputats de
la reforma filla del pacto autonómico, les Corts d'Aragó
aprovaren per unanimitat una ambiciosa reforma del seu
estatut, que va ser presa en consideració pel Congrés dels
Diputats dia 21 de novembre del 1995, el mateix dia, també,
per cert, que el Congrés va prendre en consideració la
reforma de l'Estatut d'Autonomia de Canàries. És ben cert,
també, ho hem de reconèixer que després, en la tramitació
parlamentària, especialment l'Estatut d'Aragó es va veure
considerablement mutilat, però, com a mínim, les forces
polítiques representades al Parlament d'Aragó i al de
Canàries ens han donat una sobirana lliçó, varen ser capaces
de superar, no sé si les consignes, les directrius, els criteris
emanats de les centrals dels partits, i aconseguiren pactar
una reforma d'estatut adequada als seus problemes, d'acord
amb la sensibilitat existent a cadascun dels seus territoris.

Tot el contrari del que ha passat aquí, a Balears. Després
de ser rebutjada la reforma de l'Estatut de les Illes Balears
de l'any 1991, l'any 1995 el Grup Nacionalista-PSM
intentàrem encetar un nou procés de reforma per la via de la
recerca del consens, intentant defugir de protagonismes
partidistes. I hem de recordar que fruit d'una proposta del
nostre grup, d'una proposta totalment descafeÏnada, el
novembre del 1995, es va acordar en aquest parlament crear
una comissió d'estudi de l'abast competencial de les
comunitats autònomes. He de dir que per vergonya d'aquest
parlament, aquesta comissió es va constituir i no s'ha tornat
a reunir mai més, el que havia de ser el marc institucional
per estudiar el marc competencial i debatre tranquil•lament,
sense pressions electoralistes, una possible reforma, no ha
interessat que funcionàs. Hem denunciat reiteradament, tres,
quatre, cinc, sis vegades, deu constar en acta a la Junta de
Portaveus, hem denunciat aquest incompliment
reiteradament, sense cap resultat. I tampoc no serví de res
que el poble, que el nostre poble, parlàs al carrer. El mes de
maig de l'any passat, prest farà un any, es va produir la
concentració més gran de la nostra història, més nombrosa,
30.000 ciutadans, entre els quals hi era el president del
Govern, ompliren la Plaça Major amb el crit de "Som
comunitat històrica". Amb aquest lema es reclamava una
reforma de l'Estatut que elevàs el nostre nivell d'autogovern
fins a equiparar-nos a les nacionalitats considerades
històriques, però tampoc no serví de res aquell vertader
clam, maldament aquesta vegada, sí sortissin a la foto
alguns dels seus, és a dir, alguns votants del PP, perquè se
suposa que el Sr. Soler i alguns dels consellers del govern
en aquell moment, havien votat el PP, o no.
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Davant tanta passivitat, dia 9 de gener d'enguany el Grup
Parlamentari Nacionalista va proposar la creació d'una ponència
parlamentària encarregada de redactar una nova reforma, i
proposàrem un calendari, advertint de la urgència d'iniciar la
tramitació si volíem que la reforma tengués conseqüències en
aquesta legislatura, és a dir, si volem que algunes de les
propostes que ja distints grups han formulat, per exemple, la
separació de càrrecs de diputats i consellers, si és que prospera,
si volem que entri en vigor a la propera legislatura, l'Estatut
d'Autonomia, la reforma, s'ha d'aprovar en aquesta legislatura
per tenir temps de tramitar les reformes legislatives que
s'ocasionin, com per exemple la reforma de la Llei electoral, i
si no s'inicia aquest procediment ja per la via d'urgència, no hi
serem a temps, i haurem d'esperar quatre anys més a iniciar
aquestes reformes legislatives derivades de la possible reforma
de l'Estatut.

En definitiva, tampoc cap resposta. Demanàrem al president
del Parlament que assumís una figura d'arbitratge, que convocàs
als portaveus parlamentaris per començar a parlar-ne, tampoc
no ens ha donat resultat. Això sí, grans declaracions el Dia de
Balears, grans declaracions als discursos institucionals, fins i tot
articles d'opinió, hem vist alguna ponència de partit polític, del
Partit Popular que acordaven impulsar la reforma i liderar la
reforma de l'estatut, però realitat, cap ni una.

I la pregunta és òbvia: per què el Partit Popular i el PSOE
d'Aragó i de Canàries han pogut aprovar unes reformes que
superen el pacto autonómico i a Balears no? Només se'ns acuden
dues possibles respostes, o bé el PP i el PSOE de Balears són
dues sucursals totalment submises a les centrals dels partits de
Madrid, o bé a Aragó i a Canàries, el Partit Popular i el PSOE
s'han vist obligats a caminar, a avançar, obligats per forces
nacionalistes que eren necessàries per formar majoria
parlamentària i que condicionaven el seu suport a impulsar un
procés de reforma de l'estatut.

Segurament les dues possibilitats són certes, per desgràcia
nostra, que veim com a Balears amb més història que cap altra
comunitat, amb una cultura diferenciada, amb un fet geogràfic
específic, en definitiva, un país mereixedor d'autonomia plena,
està condemnat a patir o a compartir nivell competencial amb
regions espanyoles que no tenen vocació ni necessitat
d'autogovernar-se. 

Per això, senyores i senyors diputats i senyors del Govern,
per això aquesta interpel•lació és tan simple com la pregunta:
què hem de fer? I la pregunta l'hauria de contestar el Govern,
Sr. President del Govern, que no hi és, davant un tema
institucional d'aquesta envergadura, no hi és, què hem de fer?
Es conformen amb l'autonomia que tenim?, pensen que els
ciutadans de Balears són més immadurs que els d'Aragó i els de
Canàries i no podem tenir la mateixa autonomia perquè no la
sabrem gestionar? I ja no parlam dels ciutadans de Catalunya i
del País Basc. Creuen que mereixem esser ciutadans de segona,
no volen més autonomia que ens ajudi a resoldre els problemes
específics del nostre fet diferencial? Si no és així, si creuen que
mereixem més autonomia, més competències, si hem de
dignificar el nostre parlament, augmentar el període de sessions,
què pensen fer? I quan pensen fer-ho?

Mirin, i acab, Sr. President, mirin, bàsicament senyors del
Partit Popular que són el grup majoritari, per al nostre grup,
per al Grup Nacionalista-PSM aquest és un tema prioritari,
fonamental, la reforma de l'Estatut, l'augment del sostre
competencial, la millora del finançament, l'aprofundiment,
en definitiva, en el nostre autogovern, per a nosaltres són
temes d'estat, temes que hauríem d'abordar des del punt de
vista institucional, i si avui hem presentat aquesta
interpel•lació és perquè fins ara ni el PP, ni el Govern, ni el
PSOE, segon partit a aquesta cambra, han donat cap passa.
Una vegada, a Balears, estam a punt de quedar a la cua, i
hem de fer qualque cosa per reaccionar. No pretenem, amb
aquesta interpel•lació cap tipus de protagonisme, però
esperam que aquesta interpel•lació actuï com a detonant per
tornar a obrir un procés que hauria de culminar en una
reforma profunda de l'Estatut que elevi la nostra autonomia.
Amb això, per a aquest objectiu, sempre ens hi trobaran.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per part del
Govern, la consellera de Presidència Sra. Rosa Estaràs.

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Donarem
resposta a aquesta interpel•lació plantejada pel Sr. Sampol.
Vull dir en primer lloc que jo no he vist en el discurs del Sr.
Sampol cap contingut que entràs a saco a parlar amb el
contingut del que serà aquesta reforma de l'Estatut
d'Autonomia. Vostè ha parlat del passat, ha parlat d'història,
ha fet preguntes que vostè mateix s'ha contestat, però
realment vostè aquí no ha parlat, en cap cas, del que serà i
del contingut que pot tenir la reforma de l'Estatut
d'Autonomia. I jo venia aquí com a consellera d'aquest
govern i representant del govern, i crec que tots els
consellers el representam molt bé, i representam el president
de la Comunitat molt bé, venia aquí a fer un debat en
profunditat, venia aquí a fer un debat de reflexió del que
poden ser aquests continguts, però en base a les seves
paraules, que han estat bàsicament de passat, primer
contestaré les seves al•lusions i després sí que entraré a fer
un plantejament seriós del que ha de ser aquesta futura
reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Pretenem autonomia?, és clar que sí. Ciutadans de
segona?, en cap cas, ciutadans de segona, tots els ciutadans
de l'estat espanyol tenen els mateixos drets i llibertats.
Mereixem més autonomia?, és clar que la mereixem i la
reivindicam. Quan i què pensam fer? Ara ho diré, i diré de
quina manera i com.
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Vostè diu que per al PSM és un tema prioritari, per al Partit
Popular també és un tema prioritari, i jo crec que ho és per a
totes les forces polítiques d'aquesta cambra. Vostè diu que per
al PSM és una qüestió d'estat, no només per al PSM, qualsevol
reforma de l'estatut d'autonomia de qualsevol comunitat
autònoma significa canviar els pressuposts organitzatius i
significa que, per tant, són temes d'estat, no només per a una
força política, per a tots són temes d'estat. Vostè diu que el
Govern i el Partit Popular no han donat cap passa, i tant que
n'hem donades, perquè feim feina amb aquesta reforma que
pretendrem que suposi el consens de totes les forces polítiques
d'aquesta cambra.

Un cop dit això, jo sí que vaig per feina, i sí que li faré
plantejaments de fons i seriosos entorn d'aquesta reforma de
l'estatut. Plantejava el Sr. Sampol en aquesta interpel•lació, la
pregunta exacta era quins eren els criteris del Govern balear en
relació a aquesta possible reforma de l'Estatut d'Autonomia.
Estarem tots d'acord que l'any 91 hi havia una situació política
d'una certa incertesa, diguem que hi havia un (...) autonòmic des
de l'any 83 en què va ser aprovat l'Estatut d'Autonomia, no hi
havia hagut transferències, i de cada dia es feien més grosses les
diferències entre les comunitats autònomes que varen accedir a
l'autonomia per la via del 151 i les del 143. Era necessària una
resposta contundent que respongués a aquestes aspiracions
legítimes que teníem d'obtenir més cotes d'autogovern. En
aquest sentit vàrem plantejar la reforma de l'any 91, no crec que
ens hi haguem d'aturar, però era una reforma plantejada en un
moment i en unes circumstàncies molt especials.

Posteriorment, com saben, arriben els pactes de l'any 92, són
els pactes autonòmics de febrer del 92, que expressaven en el
seu moment una sèrie de consens, concretament dels partits
polítics amb major representació a les Corts Generals, i també
en aquesta cambra, en resposta a les legítimes aspiracions de les
comunitats autònomes que havíem accedit a l'autonomia per la
via del 143, d'arribar a unes majors cotes d'autogovern. Es va
iniciar així una dinàmica important d'acords possibilistes que
varen avançar sens dubte en el camí de la progressiva
equiparació competencial entre les comunitats autònomes.
Posteriorment, com saben, després de l'aprovació d'aquesta llei
de l'any 92, va tenir lloc aquí, dia 31 de març de l'any 93, el
debat pel qual es va aprovar la modificació de l'estatut
d'Autonomia que recollia tots els criteris d'aquesta llei orgànica
de l'any 92.

Repassant el Diari de Sessions d'aquell 31 de març, crec
poder afirmar que en aquell debat hi havia dues postures
clarament diferenciades, una que creia en el que era possible en
aquell moment, i una altra que, al contrari, mantenia un
impossibilisme, apel•lar als continguts d'una proposició de llei
de reforma aprovada dos anys enrera, el 1991, era molt difícil
en aquell moment, perquè l'any 91 les circumstàncies eren
diferents.

Havent fet aquesta història, anem per feina i vegem quins
són els criteris que proposa el Govern balear sobre una eventual
reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Aquest nou procés de la reforma estatutària que es
posarà en marxa durant aquest any, té dos elements
essencials i d'importància essencial i que el Govern
d'aquesta comunitat de les Illes Balears pretén liderar
aquesta reforma amb el consens, per suposat, de les forces
polítiques d'aquesta cambra. En primer lloc, un element
important d'aquesta reforma serà abordar no tan sols
l'ampliació de noves competències a assumir, sinó també
importants modificacions institucionals. Crec que serà el
moment, no només d'ampliar competències, sinó també
d'entrar a debatre, a fer un debat de reflexió sobre temes
institucionals importants. Hi ha un altre factor que hem de
tenir en compte a l'hora d'afrontar aquesta reforma, i és que
no partim d'un pacte autonòmic o d'un acord previ subscrit
entre forces polítiques, entre les diferents forces polítiques,
sinó que no existeix tal pacte i, per tant, aquests dos factors
han de qüestionar inevitablement aquesta reforma. I a més,
aquests dos factors, que no hi hagi un pacte previ i que
haguem no tan sols d'augmentar el nivell competencial, sinó
a més a més entrar en modificacions institucionals
importants, justifiquen de per si la necessitat d'aconseguir i
que es respecti el principi del consens entre les forces
polítiques, donat que, com ja he dit abans, afectarà la
reforma l'estructura d'estat i qüestions essencials del seu
funcionament.

Per tant, vegem què plantejam entorn a aquests temes.
En primer lloc, dir que després de catorze anys de vigència
del nostre estatut veim que necessitam fer tota una sèrie de
modificacions competencials, necessitam evidentment i
volem més competències, però també necessitarem fer tota
una sèrie de modificacions entorn a l'àmbit institucional,
modificacions que han de garantir l'engranatge perfecte dels
instruments jurídicopolítics fonamentals a la nostra
comunitat. Per tant, es requerirà consens entre totes les
forces polítiques i una actuació molt més coordinada per
concretar el contingut de les iniciatives d'aquesta reforma.

Pel que es refereix als continguts d'aquesta reforma, que
és el motiu d'aquesta interpel•lació, dir en primer lloc que
ampliacions de competències, i dins aquest apartat
d'ampliació de competències, en podríem trobar tres,
primer, incorporació de nous títols competencials. En
relació als nous títols competencials podríem i ens haurem
de referir necessàriament a l'assistència sanitària de la
Seguretat Social, a l'ordenació del crèdit de banca i
assegurances, a ports i aeroports d'interès general de l'estat
quan l'Estat no s'hagi reservat la gestió directa, a temes de
comerç, a investigació científica i tècnica amb coordinació
amb la general de l'Estat, establiment i regulació de les
borses de valor i de centres de contractació de mercaderies
i de valors d'acord amb la legislació vigent mercantil,
participació en la gestió del sector públic estatal en els casos
i activitats que procedeixin, i quant al tema de la policia
autonòmica, haurem d'afrontar el tema que ja ha afrontat
l'Estatut d'Aragó, la vigilància dels seus edificis amb la
possibilitat de subscriure els convenis pertinents o els
instruments de col•laboració entre l'Estat per a l'adscripció
de la unitat de serveis superiors de policia que exerceixin tal
funció. En qualsevol cas, haurem d'estudiar aquestes i
moltes altres competències que suposaran un augment
competencial important.
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Però també hi haurà un altre tema, haurem d'afrontar
l'adequació entre els nivells competencials, què vol dir això?,
vol dir que no haurem de davallar cap competència en el sentit
que quan deim adequació dels nivells competencials, pensam en
el suport que figurin competències a un nivell inferior que
permetin la seva adequació a un altre nivell superior, ho haurem
de fer. Per exemple, hi haurà competències que estan a un nivell
inferior, i tot allò que puguem pujar ho haurem de pujar, i a això
em referesc quan dic adequació dels nivells competencials.

També haurem d'abordar l'adequació estatutària de les
definicions de les actuals competències, què vull dir amb això?
L'Estatut d'Autonomia avui defineix tota una sèrie de
submatèries i de conceptes, si entràssim ara a definir
submatèries, seria un retrocés, perquè els grans títols ja ho
inclouen tot, m'explicaré amb un exemple, si, per exemple, el
nostre estatut d'autonomia parla d'assistència social, entenem
que ja inclou tots els temes de menors, els temes de drogues, els
temes de marginació, especificar ara aquests apartats seria anar
a manco i seria un retrocés, per tant, haurem d'afrontar
l'adequació estatutària de les definicions de les actuals
competències.

Un cop dit això, parlem ara d'un tema important, d'un tema
que seria l'institucional i que, efectivament té molt a veure amb
el que és el model d'estat. Quant a aquest tema de les
modificacions sobre aquests altres aspectes de l'Estatut
d'Autonomia, voldria dir que tot allò que ara apuntarem, es
podrien possibilitar tots aquests conceptes a un futur debat de
reflexió, em referesc bàsicament a la necessitat d'acometre
determinades reformes en el que és aquest entramat polític
institucional de la nostra comunitat, cosa que exigiria, com ja he
dit, un ampli acord amb totes les forces i voluntats polítiques
d'aquesta cambra. Podem encetar, idò, aquest debat de reflexió,
amb els temes següents: en primer lloc, dissolució del
Parlament abans del termini natural de la legislatura, sempre hi
hauria, podem parlar d'aquest tema, un element essencial que
seria mantenir la necessària unitat de celebració dels processos
electorals autonòmics, i per mantenir això, evidentment, aquesta
unitat, faria que establissin unes clàusules que condicionassin
aquesta dissolució i aquest exercici. Com sabeu, aquesta facultat
no es reconeix al nostre estatut, recordem l'article 19.2, el
Parlament només pot ser dissolt amb el suport previst a aquest
apartat 5 de l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia. Però podem
parlar d'aquest tema, tal com han fet altres estatuts, record ara
el d'Aragó, i sí pareix una cosa bastant evident i és que,
reconeguda aquesta capacitat per a la resta de comunitats
autònomes, seria difícilment justificable no reconèixer-la a totes
les altres, és un dels temes de què podem parlar. 

Un altre dels temes de què podem parlar és l'ampliació
del període ordinari de sessions del Parlament, és evident
que de cada vegada més assumim noves competències i, per
tant, si volem ser una comunitat històrica, que ho som, amb
personalitat jurídica pròpia i amb els màxims sostres
competencials, és clar que també haurem d'iorganitzar les
nostres pròpies estructures organitzatives, i en aquest sentit
som conscients de l'augment del treball parlamentari i, per
tant, podrem obrir una reflexió sobre aquesta qüestió i
entorn a aquest tema.

Tercer tema del qual podem obrir un debat de reflexió:
la supressió de la votació per illes. Aquest fet va néixer a
l'estatut d'Autonomia quan en un principi hi havia una certa
desconfiança i era natural en aquell moment, entre les illes,
però avui està superada i pensam que aquesta supressió
podria ser també un dels temes a reflexionar.

Un altre tema podria ser la possibilitat de la separació o
de la incompatibilitat entre els càrrecs de conseller i de
diputat. Haurem de trobar precisament aquest punt
d'equilibri entre la necessària separació de poders i que doni
als consells insulars el protagonisme parlamentari que els
correspon. També és un tema del qual podrem parlar, la
manera com s'articuli crec que podria ser objecte d'una
reunió entre les forces polítiques, tenim des del Govern les
nostres idees i els nostres convenciments, però estam oberts
en qualsevol cas a un debat de reflexió.

El cinquè punt del qual podem parlar, en volem parlar i
a més, com a capdavanters en aquest reforma, i perquè el
Govern vol liderar aquesta reforma amb el consens de les
forces polítiques, volem parlar també de l'ajust necessari de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia. L'actuació més prudent
entorn a aquest tema serà l'orientada a configurar la nostra
autonomia com sabem a un doble nivell, el primer nivell de
l'autonomia i el segon nivell donant aquest autogovern als
consells insulars, i per això haurem de revisar aquest article
39 del nostre estatut fixant taxativament els títols
competencials que hauran d'assumir els consells insulars,
haurem de fer un llistat concret i acabar amb la indefinició
que tenim avui al nostre estatut. Efectivament aquest tema
l'haurem d'estudiar, l'haurem d'aprofundir i l'haurem
d'analitzar i saber de què parlam i què volem del nostre
model d'autonomia i al final decidirem el que creguem més
adient, si és necessari o no redefinir o acotar aquest article.
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En sisè lloc podem parlar del control parlamentari de les
competències atribuïdes com a pròpies als consells insulars,
crec que a cap diputat d'aquesta cambra se li escapa que,
diguéssim, l'èxit del sistema de les memòries ha estat escàs, i
seria aconsellable, des del nostre punt de vista, també en podem
fer un debat de reflexió, la creació d'una comissió específica de
consells insulars. Podria ser una solució que al Parlament es creï
una comissió estable i parlament sobre els consells insulars.
Podria ser molt semblant al que fa ..., i podríem tenir al final un
debat anual sobre consells insulars, al final de cada any, com fa
l'Estat en el debat de l'Estat sobre les autonomies, és un tema
també que podem afrontar i sobre el qual podem reflexionar.

El setè tema del qual podem parlar és la supressió de la
Comissió Tècnica Interinsular, no crec que sigui aquest el
moment per entrar a l'anàlisi de si ha estat o no és o ha deixat de
ser positiva la Comissió Tècnica Interinsular, el cert i segur és
que al llarg dels catorze anys s'ha demostrat que aquest sistema,
el de la Comissió Tècnica Interinsular, és un sistema lent, pesat
i ineficaç i que la Comissió Tècnica Interinsular no és tècnica,
ha esdevingut més política que no tècnica i que realment la seva
funció no era la creada inicialment. Per tant, catorze anys
després, haurem de fer i escometre aquesta necessària supressió
de la Comissió Tècnica Interinsular, però no sense deixar
d'establir tot el que seran els controls necessaris per a la
constitució de futur de les comissions mixtes, Govern-consells
insulars com fan al llarg de l'Estat, això no vol dir que no
haguem, després, d'arbitrar tots els controls necessaris per a
aquesta constitució d'aquestes comissions mixtes, i seria molt
semblant a com feim els traspassos de competències des de
l'Estat a les comunitats autònomes.

Altres temes sobre els quals podem reflexionar, donar rang
estatutari al Consell Consultiu de les Illes Balears; substituir
l'expressió a l'Estatut d'Autonomia en relació quan diu
"institucions similars a la del defensor del poble", que digui
"síndic de greuges"; facilitar estatutàriament el procés de
subscripció de convenis o d'acords entre d'altres comunitats
autònomes; introduir a la reforma el concepte de règim
econòmic i fiscal especial; podríem, fins i tot, estudiar la
possibilitat que el Govern pogués dictar normes amb rang de
lleis, semblants al que són els decrets-lleis estatals amb la
posterior convalidació del Parlament; etc., etc., etc.

En definitiva i per acabar, el Govern vol liderar aquesta
reforma, estam fent feina amb aquesta reforma, tot això és una
breu exposició de la feina que duim a terme, aquí sí que jo he
donat arguments concrets amb els quals podem encetar un debat
de reflexió i, per suposat, el compromís d'aquest govern que vol
liderar aquesta reforma però que, sens dubte, ho vol fer amb el
consens de les forces polítiques d'aquesta cambra. Moltes
gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui,
una vegada més, el PSM interpel•la el Govern respecte d'un
tema que ja hem tractat en moltes ocasions aquí, com és la
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Nosaltres classificaríem d'abstenció positiva la posició
del Partit Popular en relació a temes com la possible
reforma de l'Estatut d'Autonomia d'aquestes illes o a un altre
tema, que interessa a tots els ciutadans, com és el règim
econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears, sempre
abstenció positiva. I què significa abstenció positiva per al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?
L'experiència ens ha demostrat el que significa aquest
subterfugi lèxic en boca d'un diputat estatal del Partit
Popular i ens ho va demostrar en el debat de presa en
consideració de la proposició de llei de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears que defensàrem el 12 de
setembre del 1995. En aquell moment volia dir "no tendreu
reforma de l'Estatut aprovada per vosaltres", i actualment,
actualment, perquè això, avui per avui encara és vigent,
significa "en el procés autonòmic no hi ha voluntats
populars que es reformin, la reforma es farà des del Govern
de l'Estat, la farà el Ministeri d'Administracions Públiques
juntament amb la resta d'estatuts de via lenta", i el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que al nostre
entendre hauria de defensar els interessos de tots els
ciutadans de les Illes Balears, de tots els ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma i també la voluntat popular que
representa aquest parlament el que fa és callar i atorgar.

Quina és la postura del Govern?, jo diria que la postura
menys compromesa possible, una postura maniquea que
intenta amagar la seva pròpia incoherència i la manca total
de respecte cap a les institucions ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra Munar, li vull recordar que la interpel•lació l'ha fet
el Sr. Sampol i vostè té l'ús de la paraula per fixar la seva
posició i no per interpel•lar el Govern. Gràcies.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El que passa és que el PSM es
refereix als criteris del Govern, el Govern ha expressat
quins són aquests criteris i no podem fer menys que, per
fixar la nostra postura, contrastar-la de qualque manera amb
la postura que ha tengut el Govern fins al dia d'avui, perquè
la resta també és un poc incoherent. De totes maneres,
intentaré cenyir-me ...
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És cert que la proposta de nova reforma de l'Estatut, avui per
avui, l'entenem pactada amb el PSOE i significa una alternativa
per compensar la insularitat, però novament també pactada amb
aquest altre partit estatal. I això ho fa, no perquè dins el Govern
hi hagi una clara voluntat de dur endavant aquesta reforma de
l'Estatut, implicant un altre partit, cosa que podria ser positiva,
si no fos perquè el que es pretén realment és aturar la reforma
a Madrid. Hem de pensar que avui per avui tendríem la sort de
tenir el mateix color polític en aquesta comunitat que a nivell
estatal, i això faria que seria suficient la majoria entre el Partit
Popular i els nacionalistes per a la reforma de l'Estatut, aquest
estatut aprovat ja per aquesta mateixa cambra, l'any 1991, amb
el suport de totes les forces polítiques. No obstant això, sembla
ser que des de la Comunitat i el Partit Popular de Balears tenen
molt clar que Madrid no veuria amb bons ulls una iniciativa
aprovada en aquest, el nostre parlament, i és per això, suposam,
que demanen la col•laboració del PSOE al•legant sentit de
l'estat, un altre, al nostre mode d'entendre, subterfugi, que es pot
traduir cap a un interès que això no es pugui aprovar a nivell
estatal, perquè realment tots sabem que tant el PP com el PSOE
són diferents en moltes coses, això sí, però comparteixen uns
punts i entre aquests punts hi ha la necessitat de ralentitzar el
desenvolupament d'un sistema autonòmic equilibrat i funcional,
el sistema que nosaltres, els d'Unió Mallorquina, defensam.

És ben clar que quan l'autonomia funciona, tal i com la
Constitució té previst que ha de funcionar i que quan es
demostren els avantatges que són moltíssims més que els
inconvenients per al ciutadà a l'estat centralista, deixa de tenir
aquesta força que avui per avui té i que uns determinats partits,
els partits estatalistes van perdent a poc a poc poder. Això no
interessa als partits que volen donar suport a aquesta reforma de
l'Estatut i, per tant, s'uneixen per anar, al nostre entendre, en
contra dels interessos de la nostra comunitat.

Per tant, al nostre entendre, el Govern ha d'aclarir quin és el
model de la reforma que propugna i ha d'explicar clarament a
aquesta cambra per què l'any 1991 si va defensar una reforma
d'Estatut, la reforma d'Estatut propugnada per Unió Mallorquina
i aprovada per tots els vots a favor del Partit Popular i d'Unió
Mallorquina i l'abstenció del PSOE, per què ara el PP ha de
defensar un nou model i s'ha de posar d'acord amb un altre partit
que té la força a nivell estatal.

Només ens resta dir que Unió Mallorquina defensarà sempre
la reforma de l'Estatut d'Autonomia, amb aquella reforma de
l'any 91, un text que és fruit d'un ample consens polític, on no
hi va haver cap vot en contra, i caldria recordar-ho, i que és una
reforma nascuda de la voluntat popular, expressada a través del
seu vot i, en definitiva, és un model d'estatut nascut aquí, a les
nostres illes i, per tant, reconeix les nostres necessitats, reconeix
el nostre rang autonòmic i la nostra voluntat de ser. I això no ho
pot substituir cap reforma que vengui de Madrid. Tenguin en
compte, senyores i senyors diputats, que el nostre no ha estat
mai un estatut que hagi nascut de la voluntat popular en el seu
moment i que hagi estat conquerit pels nostres ciutadans, va ser
un estatut atorgat i ara hauríem d'aconseguir entre tots que no
també la reforma ens vengués atorgada per Madrid. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. El grup interpel•lant ha començat la seva
intervenció dient "què pensa el Govern sobre la reforma
estatutària?", és una pregunta interessant, sobretot si tenim
en compte que la Sra. estaràs ha manifestat la voluntat del
Govern de liderar aquesta reforma, però no ens ha de dur a
pensar que aquesta qüestió de la reforma estatutària sigui
una qüestió fonamentalment del Govern. La reforma
estatutària és una qüestió de tot el Parlament, del conjunt de
les forces polítiques representatives de les Illes Balears i és
una qüestió, també, de la societat, del conjunt de la societat,
és una cosa massa important, massa d'estat, com deia el Sr.
Sampol, com per deixar-la en mans ni dels polítics i molt
manco en mans exclusives del Govern de la Comunitat.

En tot cas, d'aquesta interpel•lació sobre la posició del
Govern respecte d'aquest tema, i esper que de la proposició
no de llei sobre aquesta qüestió que presenta Esquerra
Unida i que es debatrà a continuació, surti fonamentalment
claredat. I això no ho dic debades ni com una figura
retòrica, sinó perquè la principal característica del procés
autonòmic de les Illes Balears des de l'aprovació de la
Constitució, és que ha estat un procés confús, un procés on
les paraules s'han dit amb abundància i amb generositat però
no hi havia res absolutament darrera i ha estat un procés
presidit per les traïcions més sagnants a la ciutadania de les
Illes Balears. I com ha estat un procés d'hipocresia i de
traïció, entre d'altres coses, jo crec que, com a mínim, un
valor irrenunciable és el de la claredat.

Aquí hem vist, ho recordaven els que m'han precedit en
l'ús de la paraula, hem vist com el Parlament de les Illes
Balears aprovava, l'any 1991, una proposta autònoma de
reforma de l'Estatut, és a dir, no una proposta dissenyada en
funció d'uns pactes estatals a les seus centrals de
determinats partits, un procés autònom de reforma
estatutària, sortia aprovat perquè tenia un suport majoritari,
i després allò que aquí s'havia aprovat era traït al conjunt de
l'Estat.

Aquí hem vist un president de la Comunitat Autònoma,
l'any passat, sortir a TV3, a tota casta de fotos dient que
"volem l'autogovern", "som una nació", etc., etc., una
manifestació multitudinària, què hi havia darrera d'això?,
exclusivament paraules. No es va traduir ni aleshores ni
posteriorment en cap acció institucional o de govern tendent
a l'assoliment d'aquells objectius, es tractava de fer-se la
foto, tothom es va fer aquella foto, però era una foto buida
absolutament de contingut.
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I ara, naturalment, el Govern parla que vol més autonomia,
que és una qüestió d'estat, que es fa feina en aquesta reforma,
però hem d'analitzar què hi ha darrera d'aquesta posició. Segons
es veu i se'ns ha explicat, aquella posició referida al 1991 no era
realment que es creguessin el que aquella reforma estatutària
contenia, no és que es reclamassin de ver aquelles
competències, aquell sistema de finançament, aquell entramat
institucional, no, no, allò era, s'ha dit fa cinc minuts des
d'aquesta tribuna, allò era una resposta conjuntural a una
determinada situació política, és a dir, aquí votam reformes de
l'Estatut d'Autonomia no perquè es cregui el seu contingut, sinó
perquè era un moment d'incertesa, era un moment polític
especial, no es feien transferències a la Comunitat Autònoma,
i calia una resposta contundent, no una resposta real, no, una
espècie de "mira que venc, però no arrib a anar-hi", això s'ha dit
en aquesta tribuna per part d'un membre del Govern.

I després s'ha defensat el pacte autonòmic del 92 que en
definitiva és la mare de la traïció, naturalment, a aquella
reforma del 91, i s'ha definit com un acord possibilista, allò que
en definitiva és subordinació a uns determinats esquemes de
concepció del desenvolupament del títol VIII i de l'estat de les
autonomies, es diu acord possibilista, no és un acord
possibilista, és la subordinació, insistesc, a una determinada
manera d'entendre com es desenvolupa l'estat de les
autonomies, que els dos partits majoritaris que s'han tornat a
l'acció de govern a nivell d'estat, han enfocat de la mateixa
manera, relacions, negociacions bilaterals a determinades
comunitats, en funció de necessitats de suport parlamentari,
sense cap tipus de criteri objectiu previ sobre com s'ha
desenvolupat l'estat, era una, és, perquè continua funcionant
encara, una negociació, això sí que molt conjuntural, molt en
funció d'ara necessit uns pressuposts, ara necessit una
investidura, i a la resta els feim sistemàticament, periòdicament
un traje, que tots s'han de posar, com jo a La Salle quan era
petit, el babero de les retxes amb el cinturó que no et deixaven
ni llevar el cinturó, idò això és el babero que ens posen
periòdicament el Partit Popular i el Partit Socialista.

No crec que sigui el moment en aquesta interpel•lació, ni tan
sols a la proposició no de llei posterior, d'entrar amb el
contingut de la reforma, és una cosa massa complexa, jo crec
que és una qüestió de determinar en aquest debat si estam
disposats a fer les coses fonamentalment que nosaltres
demanam i que jo crec que planegen en la intervenció del grup
interpel•lant, del Grup Parlamentari Nacionalista. Però en
qualsevol cas es diu, ampliació de competències i es comencen
a anomenar coses i tal, unes genèricament, unes altres més
concretament, hauríem de parlar de ..., d'acord, però, tema de
competències, nosaltres ho tenim treballat, tenim, ja, una
ponència on ratificarem properament els òrgans de direcció de
reforma de l'Estatut, però, una sola pregunta, s'està disposat a
aprovar una ampliació de competències que ens equipari, fil per
randa, a les comunitats autònomes més desenvolupades de
l'Estat espanyol?, sense cap tipus de matís?, exactament el
mateix que ells a nivell de dret competencial?, sí o no?

Reformes institucionals. Han dit moltes coses, però, i
algunes positives, però jo crec que hi ha diverses
assignatures per resoldre, com són el paper dels consells
insulars, la seva naturalesa jurídica, la seva potestat
reglamentària, el procediment de transferències, garantir la
suficiència financera d'aquestes transferències, la capacitat
financera dels consells insulars, és una vergonya que una
institució autonòmica del calat dels consells insulars, tengui
manco marge de maniobra financera que un ajuntament,
això no té ni cap ni peus, i moltes altres qüestions on,
insistesc, no és el moment d'entrar-hi.

Però, com nosaltres plantejam a la proposició, jo crec
que les preguntes claus a respondre avui, en aquest debat i
en el següent, són les següents: temps, hi haurà una reforma
d'Estatut a aquest parlament, capaç de ser tramitada al
Congrés dels Diputats favorablement durant la present
legislatura?, temps. Serà un procés autònom o serà un
procés de disseny com el posterior al pacte autonòmic del
1994? Efectivament, estam disposats a arribar al sostre
competencial del 91, de la reforma del 91 o de les
comunitats més desenvolupades de l'Estat? Tema
institucional, costos d'insularitat i lògicament si estam
disposats a posar-nos a fer feina ja, perquè d'altres
comunitats del 143 ja han presentat reformes estatutàries, ja
tenen ponències constituïdes, i nosaltres estan absolutament
al pairo en aquesta comunitat autònoma amb tanta història
i amb tanta llengua. Per tant, equiparació a les comunitats
autònomes més desenvolupades de l'Estat, acabar amb la
situació de discriminació que pateixen les Illes Balears,
sortir o no sortir del furgó de cua de l'estat autonòmic,
aquestes són les qüestions que avui hem de respondre.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Què es
proposa amb aquesta interpel•lació, a part de donar un poc
de canya als partits d'àmbit de tot l'Estat, excepte a Esquerra
Unida, que és un partit que no rep mai instruccions ni
directrius, segons es dedueix de la intervenció del seu
portaveu, jo crec que aquesta interpel•lació el que es
proposa és exigir o demanar que ja ens posem a treballar
institucionalment, dins el Parlament, en la reforma de
l'Estatut d'Autonomia.
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He de dir que això ho compartim, creim que ja és el
moment, que l'any 1997 avança, que és necessari que enguany
li donem l'envestida principal a aquesta reforma de l'Estatut, si
realment volem fer realitat que l'any 1999, en el primer
trimestre de l'any 1999, no tan sols estigui en vigor aquesta
reforma estatutària que han d'aprovar les Corts Generals, sinó
que, a més, estiguin en vigor les modificacions de les lleis
pròpies de les Illes Balears que siguin conseqüència d'aquesta
reforma de l'Estatut.

El Govern ens diu que vol liderar aquest procés, bé, si el
Govern vol liderar aquest procés, no hi ha dubte que hauria de
presentar aquí un projecte de reforma de l'Estatut, si no és així,
no serà el Govern qui lideri aquest procés, seran els grups
parlamentaris, i potser ha volgut dir que el Partit Popular vol
liderar aquest procés, seran els grups parlamentaris els que
vertaderament hauran d'assumir aquesta redacció conjunta de la
reforma de l'Estatut d'Autonomia tal com preveu per a aquests
casos, el mateix Reglament del Parlament. Jo crec que aquesta
és la fórmula per la qual hem d'optar, jo no he vist a les paraules
del Govern avui aquí, ni a les declaracions prèvies d'aquests
darrers temps la voluntat, ho he llegit, però no ho he cregut, la
voluntat de dur aquí un projecte de llei, sinó que més bé crec
que s'estan plantejant aquí qüestions perquè siguin debatudes
entre tots i perquè siguin posades en comú a tots els grups
parlamentaris, que crec que aquests sí són els interlocutors,
aquests són els que han de fer aquest treball conjunt d'arribar a
un ampli acord o a un majoritari consens per tal que aquesta
sigui una reforma amb futur. El Grup Parlamentari Popular, per
si mateix, donada la composició aritmètica del Parlament,
podria aprovar una reforma de l'Estatut en aquest parlament,
fins i tot amb el vot en contra de tots els altres grups, no hi ha
dubte que no crec que aquesta sigui la seva intenció, i si es fes
així, i aquesta és la motivació que hi hagi aquest gran consens,
aquest gran acord, no seria una reforma estable, seria una
reforma dèbil, seria una reforma que tendria una vocació molt
conjuntural.

És clar que si s'entra, i s'hi ha d'entrar, en aquesta reforma de
l'Estatut, a reformar el règim de les nostres pròpies institucions,
hem de pensar que aquestes institucions han estat vigents, igual
que l'actual estatut, i ho hauran estat l'any 99, durant setze anys,
i que, per tant, la reforma s'ha de fer amb la perspectiva que
com a mínim han d'estar en vigor setze anys més i, per tant, ha
de tenir una voluntat d'estabilitat i no de mera conjuntura i per
tant aquestes modificacions s'han d'avaluar adequadament i han
de ser objecte d'un debat i d'una reflexió de totes les seves
conseqüències.

És ver, i ho hem de reconèixer, que altres comunitats
autònomes, jo crec que quasi la majoria, ens van davant en les
seves reformes estatutàries, unes que ja les tenen aprovades i a
més amb importants modificacions, com Aragó, Canàries, altres
que les tenen, no sé si quasi aprovades ja, com Castella-La
Manxa, i les altres, la gran majoria treballen ja, des de fa alguns
mesos, en ponències parlamentàries que elaboren l'abast de les
seves reformes. Per tant, en aquest sentit crec que efectivament
hauríem de recuperar temps o, com a mínim, posar-nos en
aquesta feina amb la voluntat de complir un calendari, i aquest
calendari és el que ja he dit, és el que ha dit el Sr. Sampol, és el
que ha dit el Sr. Grosske, és el que ha dit la consellera de
Presidència.

Però no voldria tampoc deixar aquí sense aclarir alguns
punts que el Grup Parlamentari Socialista considera
principals en aquesta reforma d'Estatut i en el procés que
hem viscut fins ara. En primer lloc, la reforma de l'any
1991, una espècie de fetitxe per a alguns grups
parlamentaris, especialment els absents en aquesta cambra
durant aquesta part del debat, perquè la reforma del 91
realment va ser un procés mal començat, mal dut i que no
podia acabar bé de cap manera, va ser la suma de tots uns
excessos, i crec que ens hauria de servir d'exemple,
precisament per no caure en dinàmiques similars en aquesta
reforma que l'any 1997 volem empènyer, perquè crec que
seria trist repetir un procés que va donar, un tipus de
dinàmica parlamentària que va donar un resultat bastant
frustrant per a tota la col•lectivitat.

Per altra part, el pacte del 92, és costum en aquesta
cambra que els grups minoritaris venguin i critiquin el pacte
del 1992, és una tradició parlamentària i també és tradició
que el Grup Socialista surti i digui que no va estar tan
malament, que va estar bé, que ha donat lloc a una
ampliació competencial important i que encara no ha
complert tots els seus objectius perquè el Govern del Partit
Popular, tant de Balears com de Madrid encara han de donar
satisfacció a un punt clau d'aquest acord del 92, que és la
reforma estatutària del 94, que és la transferència
degudament dotada en l'aspecte econòmic de la matèria
educativa, tan important pel seu pes, pel que és
l'autogovern, com pel seu contingut i la seva importància
per la capacitat i la influència que té per al desplegament de
la nostra societat. I, per tant, la reforma del 94 va ser
limitada d'oibjectius, però de resultats indiscutiblement
favorables si es compleix aquest darrer compromís dins els
terminis que estan establerts.

I aquesta reforma del 97, de la qual aquí tornam a parlar,
avui, jo crec que hauria de tenir tres aspectes fonamentals,
una ampliació competencial, una ampliació competencial
que vagi equiparant els nivells d'autogovern de totes les
comunitats autònomes, i jo en aquest sentit crec que s'hauria
de tenir un cert igualitarisme competencial a una certa, ja,
perspectiva d'un estat federal en el qual les diferents
comunitats membres tenen un règim d'autogovern similar,
però simultàniament també hem d'incidir que és necessari
que es tenguin en compte, que es reconeixin els fets
diferencials de la nostra comunitat, igual que es tenen en
compte els fets diferencials de les altres i que aquest seria
l'element de singularitat i que a les Illes Balears, jo crec que
n'hi ha dos de perfectament identificats, de fets diferencials,
que és el fet diferencial lingüístic i el fet geogràfic,
d'important conseqüències sobre l'economia i la societat,
que és la insularitat. 
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I, per altra part, és imprescindible en aquesta reforma
abordar les institucions pròpies, se n'ha parlat suficientment, no
pot el Parlament fer el seguiment del Govern i el seu control en
uns períodes de sessions tan limitats, no poden els consells
insulars fer, a la vegada tenir un creixement institucional com
preveu l'Estatut d'Autonomia, si simultàniament els seus gestors
són, a la vegada, responsables de les activitats parlamentàries.
Això ha de tenir algun tipus de solució.

Hi ha altres qüestions, el Govern n'ha plantejat aquí un
parell, crec que no és el moment de comentar-les, però sí dir
que simultàniament que duguem endavant aquesta reforma de
l'Estatut, crec que estaríem practicant un doble llenguatge si
simultàniament no hi hagués un impuls autonòmic amb les
eines que avui tenim disponibles. I aquest impuls autonòmic, no
hi ha dubte que exigeix un increment de les transferències als
consells insulars, un increment substancial, i en això l'Estatut
actual no ens marca límits, puc compartir les crítiques que s'han
fet a la Comissió Tècnica Interinsular, crec que s'ha dit que era
lenta i feixuga, és especialment lenta i feixuga la Comissió
Tècnica Interinsular en treure proposicions de transferències als
consells insulars, quan no en té cap, quan no en té cap no en
treu cap, i la seva lentitud i pesadesa es demostren insuperables.
Per tant, aquest és el moment que vivim des de fa molts de
mesos i fa falta un impuls autonòmic perquè hi hagi voluntat
real d'incrementar, d'acord amb l'Estatut actual, que ens és
perfectament útil, aquestes competències insulars. S'han de fer
realitat les lleis que ja estan en vigor des de fa anys de la
Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges, s'han de fer
realitats voluntats que no són a l'Estatut, però crec que sí a la
societat, que hi hagi un consell econòmic i social que serveixi
d'òrgan d'arbitratge i de diàleg social permanent per a la ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay. Estam doblant el temps, quasi.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

I, com que ja he acabat, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Consumo el turno este para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular que habitualmente lo hacemos desde el
propio escaño, como suele pasar en las interpelaciones, pero por
cortesía parlamentaria al resto de los portavoces de los otros
grupos parlamentarios y por el interés del tema que estamos
debatiendo, he creído oportuno salir aquí, a la tribuna.

El orden del día del pleno de esta mañana contiene dos
puntos, uno de ellos el que debatimos ahora y a
continuación otro, que prácticamente van en la misma línea,
en el mismo sentido, sin perjuicio de que el grupo
parlamentario que interpela, pues haciendo uso de lo que el
Reglamento preceptúa, considere oportuno en su momento
de presentar la moción subsiguiente a esta interpelación, y
que yo quisiera ya pedir por adelantado que sopesara si el
camino este que estamos haciendo es el adecuado o
convendría demorar las cosas hasta el debate que tengamos
con posterioridad, y veremos qué es lo que podemos hacer.

Tengo la impresión, después de las intervenciones
anteriores, de que aquí hay una especie de competencia
entre los grupos parlamentarios para ver quién es el más
autonomista, a veces desde otros grupos parlamentarios se
acusa a partidos políticos de estatalistas, cuando el concepto
no tiene nada que ver con lo que aquí debatimos. Nosotros
no queremos ser los más autonomistas, no queremos ser los
abanderados de reformas que podemos compartir en asuntos
como éste de tanto interés, con todos los demás grupos
políticos. Lo que no quisiéramos es que esta discusión sobre
la reforma del Estatuto, debate importantísimo y crucial,
mientras discutimos, y algunos portavoces han hecho
referencia a ello, mientras discutimos -digo- si son galgos o
podencos, podíamos desaprovechar la ocasión, la coyuntura
importante y favorable en este momento para incrementar
las competencias y reformar aspectos que ya se han puesto
de manifiesto aquí por la portavoz del Gobierno, que
debieran ser perfeccionados.

Yo no creo, lo decía antes, que sea el camino más
acertado, éste que ahora hemos propiciado, aunque también
comprendo la impaciencia de algunos grupos parlamentarios
que bueno, que todavía, al no haber una definitiva iniciativa
por los agentes intervinientes que pueden hacerlo, hagan, al
amparo del Reglamento, las iniciativas que consideren
oportunas.

Dice el Estatuto, en el artículo 68 que "corresponde la
reforma, entre otros agentes, al Gobierno", a los grupos
parlamentarios también, evidentemente con unas ciertas
condiciones. El Gobierno ha manifestado su criterio, criterio
que nosotros compartimos, evidentemente, pero que
seguramente junto a otros aspectos que veamos en la
reforma, hemos de confrontar con lo que piensa cada grupo
político. No ha de extrañar, como es natural, que el Grupo
Parlamentario Popular coincida con los criterios del
Gobierno, no por la mera subordinación entrecomillada que
los grupos parlamentarios tienen al Gobierno en su apoyo
parlamentario a él, sino sencillamente y llanamente porque
en el Partido Popular, en el Grupo Parlamentario Popular
venimos trabajando desde hace tiempo, bien es cierto que
con discreción y sin lanzar nada a la opinión pública,
venimos trabajando -digo- en esta reforma del Estatuto,
hasta el punto que hay un borrador, un borrador que ya
podemos, en fin no adelantaré nada, pero un borrador donde
ya se contempla la posibilidad de la reforma en uno o en
otro sentido. Por tanto, esa coincidencia que el Gobierno ha
expresado en todos los aspectos y que yo no voy a entrar en
ellos, porque esos criterios -como digo- los compartimos
plenamente, les voy a ahorrar referirme a ninguno de ellos.
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Sí comparto el criterio que han expuesto algunos grupos
parlamentarios, es verdad que la reforma es necesaria, es verdad
que la reforma es conveniente en este momento por las
circunstancias que hemos de aprovechar, como antes decía,
cuanto antes, de acuerdo, porque podemos correr el peligro de
quedar a la cola de otras muchas comunidades autónomas de
régimen común que por la vía del artículo 143 ya han procedido
a esa reforma estatutaria y algunas, ya en su ámbito
parlamentario han acabado el trámite y han entrado en el
Congreso de los Diputados. Nosotros no queremos quedar a la
cola de este proceso y convendría, por tanto que esa urgencia
que se demanda, nosotros la compartimos plenamente y apoyo
le daremos a tal efecto.

Los pactos del año 92. Una cuestión que se ha sacado aquí,
a debate. Bien, hay posiciones distintas, yo lo comprendo
porque claro, cada grupo político, cada partido político tiene un
enmarque distinto y, por tanto, su visión puede ser dispar, pero
sí tengo que decir que en España, desde el año 81 los grupos
políticos mayoritarios en el Congreso de Diputados, en su
momento UCD y Partido Socialista, y a partir de ahí han tenido
unos contactos en lo que es el diseño general del Estado. Yo
respeto otras posturas de otros partidos políticos, que
seguramente no tienen esa visión de globalidad o defienden
otros extremos que nosotros no podemos compartir.

Por tanto, ahora, en este año, en el año 97, podemos dar un
paso, otro paso más, porque los pactos del 92 fueron tardíos en
su ejecución, hay que recordarlo, los traspasos de funciones y
servicios se hicieron seguramente no con la premura que todos
deseábamos, pero supusieron un paso adelante, y ahora, en este
año, hay la posibilidad de otro paso para avanzar en ese
quantum autonómico que hace falta. Y yo no quiero, como
diputado, ni nuestro grupo desea, como un grupo importante en
esta cámara, desaprovechar esa ocasión, y estamos por el
esfuerzo común, estamos por una reforma que vamos a abordar
con ilusión, con actitud completamente de apertura, sin
posicionamientos preconcebidos a ultranza e inamovibles y con
voluntad para aunar voluntades que son dispares. Estamos por
esa labor, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, y espero
que en un futuro próximo podamos confrontar cuáles son
nuestras posiciones para llegar a un acuerdo lo más amplio
posible. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo
pens que aquest debat era necessari, crec que era necessari
que els distints grups parlamentaris i el Govern
confrontassin postures i manifestassin la seva opinió. De
totes maneres, crec, Sra. Estaràs, que jo no he entès bé si
m'ha retret que no hagi entrat en continguts, el fet que el
Grup Parlamentari Nacionalista, el grup parlamentari
interpel•lant, no hagi entrar a definir com voldria la reforma
de l'Estatut, això no sé si m'ho ha retret o m'ho ha alabat,
perquè precisament tota la meva intervenció ha anat a
reclamar un consens, a demostrar la urgència del tema i, per
tant, veure si ja ens podem posar d'acord amb un calendari,
en definitiva, hem parlat de la necessitat d'iniciar un procés.
I clar, intencionadament no hem entrar en continguts,
precisament, per no retreure diferències precisament per no
marcar aquestes diferències abans d'iniciar el procés, jo crec
que no ha entès la meva intervenció.

És ben clar que el sistema utilitzat l'any 1991 no va
funcionar, va fracassar, com a mínim des del nostre punt de
vista, no és satisfactori el sistema del pacte autonòmic, no
és satisfactori perquè respon més a un disseny marcat des
del centre de l'Estat que no va permetre resoldre alguns dels
problemes específics del nostre país. I la pregunta és si aquí
estam en condicions d'encetar un procés similar a l'aragonès
o al canari, de les intervencions, jo deduesc que sí, ara, jo,
per part nostra, si vol, Sra. Estaràs, la setmana que ve, la
setmana vinent li podríem registrar una iniciativa
parlamentària, una proposició de llei de reforma d'Estatut,
perquè pràcticament la tenim redactada, però pensàvem que
no era el camí. I vostè, entrant en continguts, ja ha marcat
diferències, com a mínim respecte del nostre grup. Jo ja li
puc dir que he vist, als seus continguts, algunes rebaixes
respecte de la reforma que vàrem aprovar en aquesta cambra
l'any 1991, amb alguns aspectes competencials. I per a
nosaltres, el sistema és tan senzill com dir que volem totes
les competències que permet la Constitució, que l'Estat es
reservi les competències que li atribueix com a exclusives
la Constitució, i tota la resta cap a les Illes Balears. Però
intuïm que per aquest camí tornaríem a bloquejar el procés,
per tant no responc a cadascun dels punts de vostè ha
enumerat i que consider positius, però no responc,
precisament per no frustrar el procés. Tal vegada, jo
reconec, que entre la motivació de la interpel•lació i el
discurs d'avui hi ha una diferència segurament motivada
perquè l temps ha canviat un poquet les coses.
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En definitiva, insistesc, si haguéssim volgut un altre debat,
entrar en continguts, hauríem presentat una iniciativa legislativa
i debatríem ..., faríem, això sí, la carrera que deia el Sr. Jaén
Palacios, de veure qui és més autonomista.

La Sra. estaràs, en nom del Govern, ha compartir, permeti'm
que li faci un retret, ha compartit l'afirmació nostra que la
reforma de l'Estatut és una qüestió d'estat, però a continuació ha
desqualificat la reforma de l'any 91, aprovada amb els seus vots
perquè obeïa " a interessos conjunturals", una experiència que
no hem de repetir. No ens hem de deixar dur per interessos
conjunturals, sinó que hem d'intentar encetar un procés. 

És a dir, i ja per deixar les coses ben clares, la pregunta és,
en aquest moment, més que demanar-nos quin estatut volem, la
intenció de la interpel•lació és, volem promoure una reforma en
aquesta legislatura?, i si és així, com i quan?, com fer-ho i quan
ens hi posam? El Sr. Triay crec que també ha fet una
intervenció en positiu, s'ha demostrat partidari d'encetar el
procés en aquesta legislatura, per tant, també crec que ens hem
d'agafar la paraula, així mateix ha defensat, com és la seva
obligació, el pacto autonómico. Per a nosaltres, el pacto
autonómico és el café para todos, i gràcies a aquest café para
todos podem dir que el PSOE ha permès que a Balears
prenguem cafè, perquè, si no, no crec que haguéssim arribat ni
a atxicòria.

Bé, per part del Sr. Jaén s'ha demanat si aquesta
interpel•lació era el camino adecuado. Jo crec que precisament,
precisament la interpel•lació era l'única figura, l'únic
procediment parlamentari que permet un debat d'aquestes
característiques, que permet fer un debat genèric sense que el
grup proposant, el grup que ha tengut la iniciativa ja comenci la
carrera, comenci la competència de veure qui és més
autonomista, qualsevol altra figura hauria entrat ja a fer definir
continguts i era el que no volíem. Precisament, per tant, aquesta
interpel•lació creim que té la virtut, i no volem començar la
carrera i llavors mirar darrera i veure que els altres no vénen, té
la virtut d'encetar un debat i, com a mínim, d'haver tret uns
compromisos verbals de tots els portaveus parlamentaris i del
Govern.

Hi ha una pregunta, el Sr. Jaén, ...

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria, per favor, que hi hagués un poc d'ordre a la
Cambra.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El Sr. Jaén ens ha comminat que no presentàssim una moció
subsegüent. En definitiva, Sr. Jaén, aquí hem fet un debat on hi
ha hagut belles paraules, tots els portaveus i el Govern, ho
repetesc perquè vostè s'havia absentat un moment, segurament
deu haver tengut una necessitat imperiosa, tots els portaveus ens
hem manifestat partidaris d'iniciar el procés immediatament,
sense postures prèvies, cercant el consens, naturalment la moció
subsegüent l'haurem de presentar si abans de 48 hores no hi ha
hagut qualque passa concreta que ens demostri que s'inicia el
procés, i naturalment, d'acord amb aquest debat, per ser
coherents amb aquest debat, la moció subsegüent, sempre que
no s'aprovi la proposició que ve a continuació, ha d'anar a
reclamar una ponència parlamentària, jo no sé si això ja ho
debatrem i ho votarem a continuació, però, en definitiva,
d'aquesta interpel•lació n'ha de sortir qualque cosa més que
belles paraules. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, un segon.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. No por una alusión, porque tampoco
merece la pena, pero simplemente para decir que yo no he
conminado a nadie, porque no creo que sea mi carácter ni el
carácter parlamentario conminar, sino rogar, solicitar que se
pensase la posibilidad de no presentar la moción
subsiguiente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc, manifestar el meu agraïment i la meva disposició al
Partit Socialista Obrer Espanyol de Mallorca i al PSM, que
han estat receptius, aquests dos partits, als arguments que
avui hem explicat aquí i que jo crec que, efectivament,
d'acord amb el Sr. Sampol, era una interpel•lació necessària,
crec que és un tema del qual se n'ha de parlar. El PSM
demanava si volem promoure una reforma, la resposta és
que sí i ho volem fer amb el màxim consens de les forces
polítiques. Voldria fer únicament unes al•lusions.

En primer lloc, hi ha hagut al•lusions a la reforma del
91, és un desig de totes les forces polítiques d'aquesta
cambra, però no és una realitat, i tal com ha dit el Sr. Triay
ens hem de moure en acords reals i possibilistes. Estarem
d'acord tots que les circumstàncies de l'any 91 eren
diferents, hi havia un (...) autonòmic, no hi havia consolidat
com ara l'estat de les autonomies i cada dia es feien més
grosses les diferències entre les distintes comunitats
autònomes, i això va ser la resposta de l'Estatut del 91, com
una resposta contundent que responia precisament a
aquelles legítimes aspiracions d'obtenir majors cotes
d'autogovern. Per tant, hem exposat aquí tota una sèrie
d'arguments, de reformes quan a nivell competencial, de
sostres competències i quant a reformes en el que seria el
caire institucional, i hem plantejat aquí també que de totes
aquestes qüestions podríem encetar un debat de reflexió i
hem dit, reiterades vegades, que tota aquesta adaptació de
l'estructura institucional i organitzativa de la nostra
comunitat s'hauria de fer amb el màxim consens i intentant
aglutinar les voluntats, fent partícips totes les formacions
polítiques per a aquest necessari debat. Dels errors, n'hem
d'aprendre, el que va aprovar la reforma de l'any 91, va ser
una reforma que tots desitjàvem, però també va ser una
reforma que no va ser possible. Per tant, n'hem d'aprendre,
hem d'acometre la nova reforma, evidentment amb aquest
consens, ha de sortir aquí amb el màxim consens de les
forces polítiques, però ho hem de fer amb seny i de manera
racional.
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A més, aquest nou procés de reforma de l'Estatut
d'Autonomia tendrà dos elements, com he dit, importants, per
una banda abordarà, no tan sols l'ampliació de noves
competències, amb la qual ens posarem d'acord, sinó també
importants modificacions institucionals que jo no he fet més
que apuntar totes aquelles qüestions que podrem abordar o no
abordar després dels debats de reflexió, i, en segon lloc, que no
partim, com era l'any 92, d'un pacte autonòmic ni d'uns acords
previs, sinó que partim d'una coordinació que haurem de fer
entre totes les forces polítiques per poder arribar a una vertadera
reforma de l'Estatut d'Autonomia, la reforma que tots desitjam
per a l'any 2000.

Dir que, desgraciadament, sí he notat això en aquests partits
polítics, no he notat en altres partits polítics que a més lament
que no hi hagi hagut aquest acord, la postura de dir, jo la
reforma del 91, i d'aquí no em moc, significa no tenir el seny
suficient per saber fins on podem arribar en el que és possible
en aquesta comunitat, s'han fet crítiques que no crec que sigui
aquesta interpel•lació per fer crítiques de si un partit és
estatalista i l'altre no, si un és més autonomista, no crec que
aquesta sigui la demanda dels ciutadans d'aquestes illes, sinó
que el que demanen, al meu entendre, és asseure's a fer feina,
modificar l'Estatut d'Autonomia i arribar a aquestes cotes tan
desitjades per tots d'autogovern, escometre aquesta reforma
institucional necessària en tots els punts que he manifestat i en
tants d'altres, i intentar fer-ho amb el màxim consens possible.
No crec que hagi estat oportuna la intervenció de partits polítics
que han usat aquesta tribuna no per construir una autonomia
com la que tots desitjam, sinó per al•lusions al passat, crítiques
entre partits estatalistes i nacionalistes i per veure si un és més
nacionalista que els altres, aquesta tribuna no s'ha d'usar, des del
meu modest punt de vista, per interessos personal d'un partit o
d'un altre, quan tractam d'un tema com és la reforma de l'Estatut
d'Autonomia que, sense dubte, afecta el model d'estat i a
qüestions essencials del seu funcionament, sinó per defensar els
interessos de tots els ciutadans, i per defensar els interessos dels
ciutadans, si ho hem de fer amb consens, hi haurà d'haver un
sacrifici, perquè el consens sempre requereix sacrifici, de totes
les forces polítiques d'aquesta cambra. Avui hi ha hagut una
sèrie de forces polítiques que sí han volgut aquest sacrifici i que
estan disposades a fer-ho, estan disposades a parlar-ne, i d'altres
que no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

IV.1) Proposició no de llei RGE  núm. 742/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a ponència de reforma de l'Estatut.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia que fa referència
a la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ponència de
reforma de l'Estatut. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
Sr. Eberhard Grosske.

Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Les aspiracions d'Esquera Unida pel que fa a
l'autogovern de la nostra comunitat no s'esgoten en allò que
s'exposa en aquesta proposició no de llei, nosaltres partim
de la base que els pobles han de ser sobirans políticament
per decidir el seu destí, la seva política, l'ordenació de les
seves institucions i que, evidentment, a un món
progressivament interrelacionat aquesta sobirania no té
sentit ja plantejar-la com una cosa excloent, com una cosa
que t'ailla, sinó que ha de ser plantejada com una sobirania
que es comparteix amb altres pobles per construir polítiques
globals. Però que s'ha de compartir amb altres pobles a
partir d'un pacte que és el pacte federal que és el model, en
definitiva, federal que Esquerra Unida defensa per a l'Estat
espanyol i per a la construcció d'Europa, un model de
reconeixement, insistesc, de la sobirania dels pobles, i dos
de la necessitat imperiosa que aquests pobles s'associïn
solidàriament, col•laborin entre ells per construir un ordre
econòmic més just, un ordre social més just, unes
institucions més democràtiques.

En tot cas, aquest horitzó federal que tampoc no és ni tan
sols l'horitzó que es contempla a la Constitució del 1878, no
és, i això és bastant clar, el model ni la inspiració de la
política autonòmica que s'ha dut a terme a l'Estat espanyol
als darrers anys, un model que, com he explicat a l'anterior
punt de l'ordre del dia, està caracteritzat per una negociació
bilateral per tal d'assegurar necessitats de governabilitat i
per una visió uniformitzadora, una visió realment restrictiva
del que és el desenvolupament de l'autogovern del conjunt
de pobles de l'Estat espanyol que ja foren discriminats en el
seu dia a l'hora d'accedir a l'autonomia per una via inferior
com va ser la via prevista a l'article 143 de la Constitució.
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No obstant això, tenint clar l'objectiu i tenint l'obligació de
manifestar-lo en aquesta tribuna per claredat de tots, és evident
que la reforma del nostre estatut és una fita fonamental en
l'apropament cap uns nivells d'autogovern acceptables. És una
reforma d'estatut d'autonomia que s'ha d'intentar aconseguir
amb el major consens possible, tant des del punt de vista polític
com des del punt de vista social, però que també s'ha
d'aconseguir des de la claredat, des de les distintes posicions. 

He dit, també en la meva anterior intervenció, que la història
del nostre procés autonòmic era una història on hi havia hagut
excessius elements d'hipocresia i més d'una traïció. Això és la
trista realitat. La història del nostre procés autonòmic és una
història que comença, efectivament, amb l'accés per una via
inferior, la del 143 a l'autonomia, que segueix amb un retard
insultant pel que fa a l'aprovació de l'Estatut per part de les
Corts Generals. És un procés on fa bastant d'anys tenim en
exclusiva el fet de ser la comunitat autònoma amb llengua
pròpia que encara no té competències sobre educació, fa molts
d'anys que parlam d'això. Hi ha hagut la reforma de l'Estatut
d'Autonomia del 1991 que no va arribar a bon port i el pacte
autonòmic del 92, positiu?, depèn de com es miri, perquè,
efectivament, suposà unes millores objectives, però
extraordinàriament negatiu perquè ajornava sine die aquesta
aspiració fonamental que és l'equiparació a les comunitats
autònomes més desenvolupades de l'Estat. És una equiparació
que ve derivada no només de circumstàncies objectives, d'una
història, d'una llengua, d'una cultura, d'una situació geogràfica.
És un dret que tenim perquè respon a un sentiment generalitzat
de la població. Si es fes una bona enquesta sobre aquest tema,
jo estic segur que la immensa majoria dels ciutadans i
ciutadanes d'aquesta comunitat, com ho fan ja la immensa
majoria de les forces, es manifestaria a favor del màxim marge
d'autogovern a la nostra comunitat. És la instància política, en
les seves diferents vessants, la que no ha estat capaç de
respondre a aquestes expectatives.

Més recentment tenim una història que fa joc amb l'anterior.
És una història, per tant, trista, una història que comença durant
aquesta legislatura, el 12 de setembre del 95, quan el Congrés
dels Diputats rebutja la presa en consideració de la reforma del
1991. A partir d'aquí, Esquerra Unida va fer un esforç d'adreçar-
se a la societat, a la resta de forces polítiques, per intentar
reiniciar un procés de reforma estatutària. Efectivament, a
principis del 1996 ja es va veure en aquest parlament una
proposició no de llei signada pel diputat dels Verds, signada per
Unió Mallorquina, signada pel PSM i signada per Esquerra
Unida, on fèiem una valoració negativa d'aquell rebuig a la
reforma estatutària del 91 i una aposta clara per una ambiciosa
estatutària a la nostra comunitat. El 20 de març del 95 ens
vàrem adreçar al president, aleshores, de la Comunitat
Autònoma, demanant-li que fos conseqüent amb aquella
presència important pel contingut que tenia a la gran
manifestació del 18 de maig a la plaça Major o que això es
materialitzàs en una acció de govern tendent a la reforma del
nostre estatut. Dia 11 de desembre ens vàrem adreçar a totes les
forces polítiques d'aquesta cambra per tal de convidar-les a
mantenir un contacte multilateral i promoure, entre tots, una
reforma de l'Estatut. També vàrem fer una crida a les entitats
socials perquè érem absolutament conscients del fet que sense
una mobilització social no hi havia possibilitats que el nostre
estatut sortís endavant en condicions.

Això és, bàsicament, el nostre gran problema en aquesta
comunitat autònoma. Això és la trista causa per la qual no
anam darrera les Canàries o darrera Aragó, intentant sortir
del furgó de cua del 143, perquè una societat civil, que
teòricament es manifesta favorable a l'increment del nostre
autogovern, no és capaç de mobilitzar-se d'una manera
seriosa, d'una manera continuada, exercint una pressió
sensible i consistent sobre aquesta cambra, entre altres
instàncies, per tal de promoure aquesta reforma.

Hem intentat fer el que hem pogut perquè aquesta
reforma estatutària anàs endavant i avui plantejam aquesta
proposició no de llei on hi figuren els punts elementals, els
punts mínims que nosaltres pensam que l'han de presidir.
Un primer punt de caràcter temporal, naturalment, no
necessitam una reforma estatutària sine die, necessitam una
reforma estatutària capaç de ser aprovada durant la present
legislatura. Segon punt, necessitam una reforma estatutària
que respongui a un procés autònom de la nostra comunitat,
no, evidentment, al desenvolupament d'uns criteris existents
o dissenyats en un pacte estatal entre les forces majoritàries.
Tercer, una reforma que contempli un àmbit competencial
equiparable al de les comunitats més desenvolupades de
l'Estat, un reforçament institucional efectiu, de control del
Govern, de reforçament del Parlament, possibilitat
d'eleccions anticipades, uns mecanismes efectius de
correcció del cost d'insularitat, una valoració efectiva del
paper dels consells insulars, bàsic i fonamental, mai des de
Menorca i des d'Eivissa es tendrà una percepció correcta del
fenomen autonòmic si no corregim la calamitosa situació
com es troben els consells insulars a la nostra comunitat.
Lògicament, per acabar, hi ha un quart punt que és
l'instrument per dur endavant tot això. L'instrument és,
lògicament, que aquest parlament es posi a fer feina, faci el
que, -com explicava el Sr. Triay fa un minut-, han fet ja
pràcticament totes les autonomies del 143 i constitueixi una
ponència de feina que es posi a fer feina ràpid i bé per tal de
promoure aquesta reforma estatutària. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn
d'intervencions per part dels altres grups. Grup Parlamentari
Mixt, Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ja
avui al matí, i fa poca estona, hem tractat aquest tema en
una altra iniciativa. Era una interpel•lació referent a la
reforma també de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
El nostre grup ja ha aportat una sèrie d'arguments deixant
ben clar la necessitat de la reforma estatutària i que es faci
d'una manera immediata.
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Davant la proposició no de llei d'Esquerra Unida, vull tornar
a repetir alguns dels arguments exposats en el seu moment.
Intentaré, igualment, fer un poc d'història de l'anterior proposta
de reforma. Aquest parlament, el de les Illes Balears, ja va
tramitar una proposició de llei davant les Corts Generals durant
l'any 91, que va ser aprovada en aquesta parlament amb cap vot
en contra. No es va tractar en el Congrés dels Diputats fins al
setembre del 95. Quatre anys varen ser necessaris per tractar
aquesta iniciativa, aprovada per un parlament autònom sense
cap vot en contra, que no va tenir, -com he dit-, fins al cap de
quatre anys, el tractament necessari perquè pogués ser debatut
al Congrés de Diputats. Finalment, es va tractar en el Congrés
la presa en consideració del mateix i, oh, casualitat!, va ser
rebutjada pels vots del PSOE, -coherents, si tenim en compte
que aquí s'havien abstengut-, i el que es va entendre com
abstenció positiva del Partit Popular, una abstenció totalment
incomprensible si tenim en compte que aquí s'havia aprovat la
mateixa reforma de l'Estatut amb el seu vot favorable, i si tenim
en compte també que el PP havia fet bandera electoral de la
reforma de l'Estatut.

D'aquí la preocupació del nostre grup, que ara aquests dos
partits es puguin posar d'acord per una reforma estatutària.
Realment, ens preocupa i no per un sentit partidista sinó per un
sentit de la responsabilitat i de conèixer quins són els resultats
que es troben quan aquests dos partits s'ajunten.

La reforma del 91 venia motivada per unes raons,
bàsicament les que avui també recull Esquerra Unida, que en
aquells moments, -com he dit-, va comptar amb la majoria del
suport d'aquesta cambra. Per totes aquestes raons, suposam que
també avui tendran el mateix suport.

Quines eren aquestes raons? Es podrien resumir dient que hi
havia una demanda de la societat civil per aprovar una reforma
del nostre estatut que augmentés el sostre competencial davant
els greuges comparatius amb altres comunitats i dins l'Estat
espanyol. Podem dir que també avui es donen les mateixes
circumstàncies. També avui, la societat civil demana que hi
hagi una reforma perquè no siguem la darrera comunitat dins
l'Estat espanyol. Tots sabem que tenim llengua, història,
cultures pròpies, que som una comunitat històrica però que no
tenim els mateixos drets que les altres comunitats. Si ens
descuidam, ben aviat quedarem per darrera de comunitats com
la d'Extremadura o la de Madrid. En aquells moments, hi havia
una necessitat compartida per quasi totes les forces polítiques
d'augmentar el nostre rang d'autogovern dins del marc de les
autonomies. Tots volíem que el reconeixement d'aquesta realitat
de nacionalitat històrica. Esper i desig que aquest sentiment no
hagi canviat, sinó que hagi millorat i s'hagi avançat.

També era necessari trobar una nova formula de
relacions entre la nostra comunitat i l'Estat per tal que no es
produís una descapitalització de la nostra comunitat
autònoma, una descapitalització que s'està produint i que,
malgrat d'haver parlat molt i durant molts anys i vàries
legislatures, per diferents presidents de règims fiscals
diferenciats o, com diria Unió Mallorquina, d'acords
bilaterals econòmics, el que és cert és que no s'ha avançat en
aquest camí i no estam massa convençuts que aquest règim
fiscal diferenciat sigui, al dia de demà, una realitat a la
nostra comunitat.

També era necessari que la nostra comunitat prengués
sentit de la seva pluriinsularitat, que teníem que
desenvolupar l'autonomia de manera que els consells
insulars juguessin el paper que correspon a una comunitat
com la nostra, on el títol de Balears és inexistent i on el que
hi ha és una realitat de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. També s'atenia a l'obligació d'apropar les
institucions d'autogovern a tota la ciutadania, fent-les més
operatives, més funcionals. Així es recollia en aquella
reforma de l'Estatut que vàrem presentar i així desitjam i
esperam que es reculli també en aquesta reforma que, entre
tots, hem de dur endavant. Una reforma, -com he dit
abans-, que era ambiciosa i que podia contenir el suport de
tots i cadascun dels partits. Una reforma que no va prosperar
en aquells moments, com no n'ha prosperat cap altra a les
Corts Generals, si exceptuam la d'Aragó que, com tots
vostès saben, va quedar totalment reduïda a un
reconeixement de nacionalitat històrica, però sense cap
augment significatiu del seu sostre competencial.

És per tot això que Unió Mallorquina continuarà
defensant la reforma de l'Estatut d'Autonomia, d'aquella
reforma que es va presentar en el 91, que es va fer des del
consens de totes les forces polítiques, que es va fer amb la
participació de totes les forces polítiques d'aquestes illes.
Una reforma que, malgrat de situar-se dins el marc
constitucional, va ser rebutjada desgraciadament en el
Congrés de Diputats. Aquí sí que va ser per pures raons
partidistes, vulnerant d'una manera vergonyosa el que va ser
la voluntat popular de les Illes Balears representada per
aquest parlament. Això sí que era una vulneració total de la
sobirania del Parlament autònom.

Per les raons exposades i per la coincidència en els
motius i en l'objectiu d'impulsar la reforma del nostre
estatut, el nostre grup donarà suport a la proposta d'Esquerra
Unida, únic partit no present a l'any 91 en aquest parlament,
veim que també creu amb la necessitat d'aquesta reforma.
Una reforma que desitjam sigui positiva, amb la qual volem
participar d'una manera constructiva, però mai d'una manera
vergonyosa, amb excuses possibilistes. Nosaltres creim en
la defensa dels nostres interessos. Creim que dir que s'han
de modificar aquests o que hem d'anar reformes a la baixa
per ser possibilistes, nosaltres li donam un altre caire, creim
que més que possibilistes, és ser traïdor, traïdor al que
aquest parlament havia decidit ja. Nosaltres no volem mai
un estatut atorgat, no volem una reforma concedida. Volem
una reforma que hagin guanyat, en aquesta comunitat, totes
les forces polítiques aquí representades. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
calendari ha volgut que, a la pràctica, una interpel•lació i la
possible moció subsegüent, pràcticament, es debatessin, no el
mateix dia, sinó en la seqüència de primer la interpel•lació i
després la moció, que no és la moció del grup interpel•lant, sinó
que en forma d'una proposició no de llei recull el que hauria de
ser una conseqüència lògica del debat d'avui al matí, per tant, el
nostre grup està d'acord amb els plantejaments del grup
proposant, d'Esquerra Unida.

Quant al primer punt, recull el que ha estat l'esperit del debat
avui al matí. Pareix que tots els portaveus s'han manifestat
partidaris d'impulsar la reforma de l'Estatut, i aquest "tan prest
com sigui possible", seria a partir d'ara mateix.

El segon punt té una particular importància. Hi voldria
dedicar uns segons. Efectivament, crec que és necessari que la
reforma de l'Estatut neixi del Parlament de les Illes Balears. No
tornaré entrar en valoracions del que va ser la reforma que va
néixer del pacte autonòmic. Si hi ha una comunitat autònoma
que té un fet diferencial específic, aquesta és les Illes Balears.
Per tant, són les forces polítiques representades en el Parlament
de les Illes Balears les qui tenim coneixement de causa per
aprovar una reforma de l'Estatut que resolgui els problemes
específics que tenim plantejats.

El tercer punt no defineix exactament els continguts, sinó
que els emmarca. Hem de dir que estam perfectament d'acord,
volem un sostre competencial que ens equipari a les autonomies
plenes. Jo he parlat abans sobre fins on arribaríem. El nostre
grup arribaria fins al màxim que permet la Constitució
actualment. Efectivament, també és necessari resoldre uns
problemes institucionals, tant pel que fa referència als consells
insulars, com al control del Govern, al període de sessions, a la
duració del període de sessions, i un tema emblemàtic que és la
capacitat de dissoldre el Parlament. També aquí, a les Illes
Balears, en sabem molt d'això, de la necessitat que pot existir
d'haver de dissoldre el Parlament perquè es provoca una
situació de ingovernabilitat. Així mateix, afegiríem a aquest
tercer punt una referència al sistema de finançament, però som
conscients que, segurament, aquest és un dels problemes o és un
dels temes que tendran més dificultats en el futur Estatut
d'Autonomia. Segurament, aquest serà un dels problemes més
mal de resoldre, des de l'acordat a la reforma de l'any 1991,
defensar la quota o el sistema de concert econòmic fins a la
proposta que segurament ens faran altres grups, hi ha una
diferència abismal, possiblement serà mala de superar. Per tant,
no ho hem esmenat, ni ho esmenam, precisament, per no
introduir problemes d'entrada.

Finalment, respecte al quart punt que, en definitiva, és el
bessó. És el bessó del tema, com iniciar aquest procés. És a
dir, aquesta voluntat expressada avui per tots els portaveus
i pel Govern, com s'inicia?, efectivament, l'instrument més
adequat és el d'una ponència que comenci a elaborar la
proposta de reforma de l'Estatut, d'acord amb el previst a
l'article 116 del Reglament. Ara, jo aquí sí que afegiria la
necessitat d'habilitar un període extraordinari de sessions
perquè ja estam acabant aquest període, vénen els mesos de
"descans" estival i si arribam al mes d'octubre sense que la
ponència tengui enllestida la tasca, ens passarà el mes
d'octubre i el mes de novembre, entrarem en la tramitació
pressupostària i, al pròxim període de sessions, encara no
haurem aprovat la reforma. Per tant, jo al quart punt no he
presentat el redactat perquè sé que el portaveu del Grup
Popular també vol proposar una transacció, jo crec que seria
convenient que afegir al quart punt que, amb aquesta
finalitat, s'habilitarà període extraordinari.

En definitiva, compartim l'esperit i les intencions
d'aquesta proposició no de llei. Una petita discrepància amb
el Sr. Grosske és que el Sr. Grosske diu que "a diferència de
Canàries i d'Aragó, aquí no hem pogut encetat el procés de
reforma perquè la nostra societat no s'ha mobilitzat". Jo
entenc que sí, que la nostra societat s'ha mobilitzat. Crec
que la manifestació del mes de maig de l'any passat, que va
convocar 30.000 persones a la plaça Major, és una
mobilització molt important. Crec que veient les imatges de
televisió i sent present, -com ja hi varen ser a aquella
famosa manifestació del 27 d'octubre, no record de quin
any, fa molts anys-, vàrem superar aquella manifestació, la
concentració reclamant ser reconeguts comunitat històrica
va superar la gran manifestació dels espais naturals, la gran
manifestació per la protecció del Trenc i tantes altres
manifestacions històriques. Jo pens que la vegada que el
poble s'ha mobilitzat més massivament va ser, precisament,
per reclamar ser reconeguts com a comunitat històrica. El
problema és que per part del Govern no se'n va fer massa
cas. Tal vegada sigui necessària una presència més
permanent de gent al carrer, però aquest tema és difícil.
Esperem que enguany, que hi torna haver una mobilització
convocada a favor de la llengua i a favor de l'autogovern,
encara no sé amb quins termes, s'hi sumin totes les forces
polítiques i, si l'any passat vàrem ser 30.000, siguem uns
quants més que reclamem avançar, en definitiva, cap al ple
autogovern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Triay, té vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Amb la màxima brevetat,
efectivament, estam davant la moció que ja no ha pogut
presentar el PSM, perquè no haurà d'esperar 15 dies, perquè
aquest parlament ha agafat una dinàmica que ja es fa una
interpel•lació i immediatament es discuteix la moció que li ha
presentat un altre grup.

Efectivament, estam d'acord, no hi ha cap dubte, és una
continuació de l'anterior, s'ha d'impulsar ja el procés
d'elaboració de la reforma de l'Estatut. He sentit per part d'un
portaveu, absent, -sempre que jo intervenc està absent-, que li
preocupava que ens posem d'acord els dos partits principals. Jo
crec que és necessari aquest gran acord, ampliat a tots els grups
parlamentaris. Jo postul aquest gran acord, aquest gran consens.
És més, la veritat és que quan no hem estat d'acord, com en
aquesta tan citada reforma de l'any 1991, les coses no han anat
massa bé, el resultat no ha estat massa brillant. Per tant, aquesta
reforma que hem d'impulsar, esper que no sigui un constant cant
a la nostàlgia i que sigui realment un treball basat en la realitat
d'avui i en les possibilitats i el moment polític que vivim avui,
i no una recordança del procés que es va viure a l'any 1991, de
veure quin grup era més autonomista per acabar, finalment, en
un fracàs esplendorós al Congrés de Diputats per part d'un dels
grups que l'havien impulsada aquí amb més entusiasma, el Grup
Parlamentari Popular. Jo crec que tothom haurà tret les seves
lliçons d'aquells fets i d'aquell procés parlamentari d'elaborar un
document tan important com una reforma de l'Estatut. 

Està clar que el procés ha de ser autònom, entre altres coses
perquè, per moltes voltes que li vulguin donar, no existeix un
pacte autonòmic (...), no existeix. No hi ha en aquests moments
un ambient favorable per un acord d'aquest tipus i, per tant,
aquesta preocupació del Sr. Grosske, que no sigui una reforma
de disseny, jo crec que podria ser de disseny, de disseny propi,
de disseny local, perquè això no ha de ser negatiu, que estigui
ben dissenyada. Però, realment, no existeix en aquests
moments, per tant, el procés serà de reflexió, propi, autònom i
supos que no existiran limitacions perquè els grups
parlamentaris facin les consultes que trobin oportunes en els
seus diferents (...), no crec que això estigui prohibit o que hagin
d'estar incomunicats a una cel•la de càstig per poder redactar la
reforma de l'Estatut. Podrem, també, combinar els aspectes de
visió global de l'Estat en l'elaboració de la reforma des d'aquí.

Respecte al punt tercer, jo estic bàsicament d'acord, però
crec que no és el moment d'entrar en aquests tipus de detalls.
Aquesta ponència ja ho farà, ja establirà aquests criteris i, per
tant, no hauria de ser, en aquests moments, un compromís amb
cadascun dels termes com està plantejat, encara que ja dic que
no hi ha objeccions de fons. L'objectiu és que es faci una
ponència, que es constitueixi en la major brevetat. Voldria
recordar que aquest tipus d'elaboració conjunta per part dels
grups parlamentaris d'una proposició de llei té una
reglamentació específica en el Reglament del Parlament, que no
és l'article que se cita aquí, n'hi ha un altre específicament
pensat per quan els grups parlamentaris conjuntament, en forma
de ponència, elaboren una proposició, especialment una
proposició de caràcter fonamental quant a desplegament de
l'Estatut o com pot ser la pròpia reforma de l'Estatut
d'Autonomia. Per tant, dic que, en aquest sentit, compartim
aquesta proposta i, en certa manera, ens congratulam que amb
una sola sessió haguem pogut discutir com i, a la vegada,
aprovar resolucions coherents amb el plantejament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados, quiero, en
primer lugar, agradecer el tono y el contenido de todas las
intervenciones de los grupos parlamentarios porque creo
que la cuestión está muy centrada. Debatimos, después de
la interpelación que las circunstancias más la voluntad de la
Junta de Portavoces, más la voluntad del Presidente que ha
convocado el orden del día han querido que, bueno, que de
una vez por todas en este tema salgamos con algún acuerdo
al respecto.

La proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida plantea, entre otras cosas,
una que yo creo fundamental que es a la que todos nos
vamos a referir, que es la creación de una ponencia para
reformar el Estatuto; lo que sucede es que esa ponencia, en
otros apartados del texto de la proposición no de ley, pues
ya se orienta hacia unos determinados caminos porque hay
unos extremos que en ella se contienen y que nosotros
compartimos, algunos de ellos, y de otros evidentemente
discrepamos porque el Gobierno, que ha hecho la
interpelación anterior de portavoz del Gobierno la Sra.
Estarás y también en cierta medida ha hecho de portavoz, si
me permite, aunque yo he intervenido también, pues del
grupo parlamentario, porque la comunión de ideas en ese
particular ya existía porque habíamos discutido el asunto en
diversas ocasiones.

Yo reitero que la impresión que tenía de esa carrera
autonomista pues parece que no se va a confirmar y estoy
satisfecho de ello, porque ese tipo de carreras seguramente
nos llevan a otros sitios y nosotros no queremos acabar allí
donde no queremos; yo creo que lo fundamental es que la
reforma estatutaria se aborde desde la serenidad, se aborde
desde la reflexión, se aborde también desde el sentimiento
autonomista, pero sobre todo desde posturas que permitan
acuerdos, acuerdo amplios y si es posible el consenso y por
supuesto, por supuesto, nosotros como partido de
implantación de ámbito nacional debemos tener en cuenta
cuáles son los criterios, cuáles son las opiniones de nuestro
partido a nivel nacional porque además no se tiene que
olvidar que esto debe aprobarse en el Congreso de los
Diputados y en el Senado y es obvio que también una
iniciativa de la reforma del Estatuto también corresponde a
las Cortes: el artículo 68 del Estatuto así lo dice también.
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Haría otras referencias a temas de soberanía pero creo que
no vienen al caso; jurídicamente (...) que la soberanía es una,
madre no hay más que una y soberanía también, la soberanía es
indivisible; eso es un tema jurídico, la soberanía es indivisible,
es un tema jurídico altamente explicado pero, en fin, no vamos
a entrar por ese debate.

Yo quiero expresar, también, mi respeto y quiero hacerlo de
forma expresa a las minorías parlamentarias, para que no haya
duda al respecto de lo que después voy a decir, y quiero
expresar ese respeto porque una democracia, evidentemente, es
el gobierno de las mayorías pero, claro, teniendo en cuenta
también a las minorías. Pero en cuestión de tan capital
importancia yo creo que las cosas tendrían que hacerse de otra
manera como después al final podré exponer, y suele ser una
costumbre parlamentaria que no está escrita, que no figura en
ningún reglamento, pero es una costumbre que se viene
practicando que, en temas de esta naturaleza, en temas de
materia tan relevante, las actuaciones, las iniciativas
parlamentarias, sin perjuicio de las que cada uno pueda adoptar,
pues se hagan de una manera consensuada sin perjuicio de que
después se pueda discrepar del contenido de la iniciativa cuando
llegue a su fin. 

Y hecho el preámbulo, yo creo que me he de ceñir al texto
de la proposición no de ley. ¿Qué dice el punto primero? El
punto primero de su proposición no de ley prácticamente viene
a reafirmar lo que hemos comentado en nuestras intervenciones
en la interpelación: hay que impulsar la reforma del Estatuto,
reforma que debe contar, como antes decía, con el respaldo
mayoritario y eso debe hacerse con un cierto criterio de
urgencia. Esto yo creo que es claro y no voy a insistir más sobre
ello. ¿Por qué esa urgencia? También se ha explicado: para que
su vigencia sea efectiva, si es posible y debiera ser posible, en
este caso pues a finales del mandato de este parlamento y, en
todo caso, desde luego el próximo mandato parlamentario. No
está en nuestras manos tomar la decisión final, como antes
comentaba, pero sí remover los obstáculos que pueda haber en
esta cámara para que la proposición de ley de modificación de
ley orgánica pues entre en el trámite en el Congreso y en el
Senado para su aprobación cuanto antes. Por tanto, en esto
tenemos coincidencia.

Pero en cuanto a otros puntos, después en el cuarto también,
pero en cuanto a otros puntos, en concreto el segundo y el
tercero, el principal inconveniente, como antes ya citaba en el
preámbulo, es que desde el grupo parlamentario proponente se
orienta la reforma del Estatuto en unos extremos determinados
y yo creo que eso condiciona posturas; en consecuencia, si
nosotros hubiésemos hecho el derecho de enmendantes u otro
grupo parlamentario, también podría haber incluido otros
motivos, otras razones u otros extremos, como se denomina en
la proposición no de ley, que no hubiese sido posible llegar a un
acuerdo. No obstante, nosotros ¿cómo no vamos a estar de
acuerdo con la disolución anticipada?; claro que sí, es una
prerrogativa que obedece a unos acuerdos creo que del año 81
y nosotros, en este momento, esa prerrogativa, que no la tiene
el Presidente del Gobierno, pues debiera tener esa atribución
competencial, previa a la deliberación del Consejo de Gobierno
a imagen y semejanza de lo que figura como prerrogativa del
Presidente del Gobierno para disolver las Cortes Generales o,
mejor dicho, para disolver el Congreso o el Senado, porque
puede disolverse el Congreso y el Senado no; entonces aquí no
somos "picamiralistas", en esta comunidad, pero, en fin, esa
prerrogativa el Presidente debiera tenerla.

¿Cómo no vamos a compartir, también, lo que se dice
desde Izquierda Unida y ustedes han expuesto aquí, todos
los grupos parlamentarios, que se reconozca de forma
efectiva el hecho insular de nuestra comunidad? ¿Cómo no
vamos a estar interesados en este reconocimiento de
insularidad si el propio gobierno viene insistiendo en ese
tema ante todas las instancias que son posibles?, las últimas,
por ejemplo, la última instancia en Menorca la semana
pasada en la conferencia Ínsula el Presidente del Gobierno
tuvo la oportunidad de firmar, junto a otros gobiernos de las
islas que participaban, un documento en uno de cuyos
puntos se hacía referencia a esta materia y que yo creo que
para conocimiento de la Cámara pues convendría leer,
porque eso es una evidencia de que el Gobierno en esto no
está al pairo, sino que tiene una postura activa e importante.
Dice así, entre otras cosas, este documento firmado por el
Presidente Matas, que debe garantizarse la integración de
las regiones insulares en el mercado único europeo en
condiciones de igualdad; dice también -salto algunos
párrafos- que las acciones emprendidas a lograr que la
reforma del Tratado de la Unión Europea incorpore una
declaración anexa que reconozca las desventajas
estructurales derivadas de la condición insular; dice también
que por este motivo estiman necesario que esta declaración
establezca la necesidad de que el derecho comunitario tenga
en cuenta las especificidades de las islas y que se adopten
medidas singulares que permitan su integración en
condiciones equitativas en el mercado único. Yo creo que es
suficientemente significativo de esa voluntad del Gobierno
en este apartado.

En segundo lugar, no compartimos otros extremos que
figuran en la proposición no de ley porque son extremos,
son conceptos de mucha riqueza conceptual y seguramente
por los mismos términos a lo mejor no entendemos lo
mismo, habrá que hacer muchas matizaciones a este
respecto. 

Y yo creo que ya puedo decir que, en resumen, nosotros
estamos a favor de la creación de una ponencia con el
encargo que inicie sus trabajos con prontitud al objeto de
que ultime su informe en un plazo de tiempo razonable. No
estamos, por el contrario, por una ponencia orientada por
unos determinados criterios, ya sean unos que compartimos
u otros que no compartimos y, por lo tanto, disentimos de
ello. Un no también al procedimiento que se ha utilizado
aquí, como esa especie de regate parlamentario por la banda
izquierda para crear rápidamente esa ponencia por la vía de
la proposición no de ley, y yo propongo a sus señorías, a los
grupos parlamentarios, propongo una transacción que bien
si quieren podemos hacerla aquí en este momento si la
acepta el grupo proponente, o bien la Junta de Portavoces
que se reúne a continuación modifica el orden del día y al
amparo del Reglamento crea esa ponencia que nosotros,
muy gustosamente, nos sumaríamos a sus trabajos. Podría
decir así, no es un texto definitivo, pero podría decir así...



2964 DIARI DE SESSIONS / Núm. 72 / 29 d'abril del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li demanaria que fes la proposta concreta. Si
hi ha acceptació per part del grup proposant i no hi ha oposició
per part dels altres, ja donaríem per tancat aquest debat i si no,
després d'hauria de mantenir la proposició no de llei tal com ve
donada i ja, en tot cas, la definició futura la faríem en el marc
adequat i no ara.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Con mucho gusto hago la propuesta; digo que podría ser así
porque también estamos abiertos a que si hay modificación que
no sea substancial o adición de párrafo pues sin ningún
problema.

El punto primero de la misma transaccional, que sería
substitutoria de la proposición no de ley, del texto que se
presenta, sería el siguiente: "El Parlamento de las Islas Baleares
manifiesta la voluntad de impulsar, con carácter de urgencia la
reforma del Estatuto de Autonomía", cosa que aquí ya hemos
dicho. La número dos, el apartado número dos podría decir que
a los efectos precedentes, "el Parlamento de las Islas Baleares,
al amparo del artículo 129.2 del Reglamento -como bien (...) el
Sr. Triay y así me lo hacía saber en una nota- pues acuerda la
constitución de una ponencia cuyos trabajos finalizarán con la
antelación suficiente para que la iniciativa legislativa se tramite
y apruebe en el próximo período de sesiones". 

Y el número tres propuesto -lo tengo que decir así- por el
Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, dice "habilitar el
período extraordinario para su tramitación". Este seria el
contenido de la propuesta que nosotros formulamos aquí y nada
más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Donada la importància de la qüestió, jo demanaria a la
presidència un recés de cinc minuts per tal d'intercanviar
parers amb la resta de portaveus.

EL SR. PRESIDENT:

I jo demanaria a les senyores i senyors diputats que no
s'absentin perquè el text més o manco està redactat i, si
s'han de veure, que es vegin un moment els portaveus que
han intervengut per ja donar aquest text definitiu i deixar-ho
tancat, ja que sembla que les postures estan molt pròximes
unes de les altres. Se suspèn per cinc minuts, com a màxim.

Recomença la sessió. Té torn de paraula, en aquest
moment, el representant del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida per dir si hi ha hagut acord en aquesta transacció. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Escoltat el parer del conjunt de grups que estan presents
en aquesta cambra i que, com és evident, tenim diferents
punts de vista sobre la qüestió que ens ocupa, que és la
reforma estatutària, des del grup proposant, que és Esquerra
Unida, hem pensat que era operatiu, que era útil, acceptar
aquesta transaccional que se'ns proposava. 

Només vull fer dos incisos a la llum del debat que hi ha
hagut al marge d'agrair, naturalment, a aquells grups que
s'han manifestat disposats a votar íntegrament la proposició
inicialment plantejada; un és que nosaltres som conscients
que una iniciativa d'aquestes característiques és millor que
sorgeixi, com ha expressat el Sr. Jaén, d'un plantejament
prèviament consensuat entre les forces polítiques i que, per
això, el dia 11 de desembre del 96 ens vàrem adreçar a totes
les forces polítiques presents en el Parlament per demanar
un contacte multilateral, precisament per propiciar una
reflexió comuna sobre el procés de reforma estatutària i que
propiciàs la presentació d'iniciatives consensuades sobre
aquesta qüestió. Bilateralment hem pogut mantenir
contactes amb diverses forces polítiques, però la veritat és
que aquell marc multilateral de reflexió a nivell de força
política que hagués preparat aquesta iniciativa
parlamentària, la veritat és que no ha estat possible dur-lo a
terme.
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No entraré en el tema de la sobirania, que és un problema
doctrinal, però si teòricament és així, a la pràctica, Sr. Jaén, el
tema de la sobirania indivisible, única, etc., està absolutament
periclitat per la Història, les coses ja no funcionen així, els
estats deleguen part de la sobirania -els estats europeus- a
instàncies superiors que són de caràcter europeu i hi ha un
compartiment també de sobirania amb instàncies inferiors des
del punt de vista territorial que són les comunitats autònomes;
de cada vegada, en funció de la naturalesa de la competència o
de l'exercici de la política, hi ha unes instàncies que decideixen
de manera exclusiva o que decideixen de manera compartida.

En tercer lloc -i ja per acabar- vull celebrar que hi hagi
consens en l'aprovació d'aquesta constitució d'una ponència que,
a més, fixi uns límits per a la seva feina, habiliti uns períodes de
sessions..., jo crec que això ens ajuda objectivament a superar
una situació d'endarreriment lamentable respecte d'altres
comunitats 143; ho celebr molt sincerament i per això acceptam
aquesta transaccional, però faig constar una cosa davant el Diari
de Sessions i davant la Història: això no vol dir... -acceptin una
petita broma, no passa res- això no vol dir que hi hagi, realment,
un consens en la manera com afrontam la reforma estatutària,
hi ha molts diversos plantejaments, es notaran en el conjunt del
debat parlamentari, jo crec que fins i tot és bo que així sigui, i
això enllaça amb el que explicava el Sr. Sampol respecte a la
mobilització social, que la societat ha de participar en aquest
procés de debat que tendrà lloc en aquest parlament, ha de
participar, ens ha de fer arribar les seves propostes, les seves
iniciatives, i això realment ha de ser una cosa que superi l'àmbit
estrictament polític i l'àmbit estrictament parlamentari per ser
una cosa de tota la societat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, pot donar lectura
íntegra tal com ha quedat el text.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Queda tal cual lo había
dicho con anterioridad pero de forma expresa falta la firma del
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que yo
la pasaré a la Mesa...

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència considera que amb la manifestació que
ha fet el representant d'Esquerra Unida, hagi signat o no hagi
signat, queda recollit ja que accepta aquesta transacció.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Pues, Sr. Presidente, sólo me resta agradecer esa flexibilidad
que el Sr. Grosske ha manifestado porque yo, en principio, tenía
la preocupación que ese regate parlamentario intentase
atribuirse, de forma...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén, ha estat acceptada la transacció.

(Rialles)

Passam a votació. Serà presentat aquest escrit, aquí.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
transacció que ha estat donada a conèixer pel portaveu del
Grup Parlamentari Popular, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat. 

S'aixeca la sessió i comunicam que immediatament hi ha
Junta de Portaveus. Gràcies.
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