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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Deman que ocupin
els seus llocs.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3217/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a construcció
d'un hospital públic a Inca.

Abans d'iniciar aquest plenari, jo deman a la Cambra si està
d'acord que hi hagi la modificació de l'ordre del dia, de tal
manera que quedi ajornada la Proposició no de llei RGE núm.
3217/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i que el punt
3 referit a proposicions no de llei, passi immediatament després
de les preguntes, i en darrer lloc veure les interpel•lacions. Hi ha
cap inconvenient que sigui així? Moltes gràcies, per tant, queda
modificat l'ordre del dia en aquest sentit.

I.1) Pregunta RGE núm. 5192/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures que ha pres el Govern de la Comunitat
Autònoma per tal de regular les activitats dels vehicles tot
terreny.

I passam al primer punt que fa referència a preguntes. La
primera la formula el diputat Sr. Antoni Diéguez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha pres el Govern
de la Comunitat Autònoma per tal de regular les activitats de
vehicles tot terreny. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Corría el ya lejano 23 de abril de
1996, todavía era presidente el Sr. Soler, se presentó una
proposición no de ley para regular la actividad de vehículos todo
terreno en áreas naturales. Este diputado intervino en el debate
y concluyó su intervención diciéndole al entonces presidente Sr.
Soler que su grupo no apoyaba sus aparentes buenas intenciones
medioambientales. A todos los presentes nos pareció que los
diputados del Partido Popular se rieron al concluir mi
intervención, porque sí pensaban votar a favor. Pasado el tiempo
hemos podido comprobar que en aquella sesión los diputados del
Partido Popular no se reían, solamente estaban enseñando los
dientes, se los estaban enseñando al Sr. Soler, con quien la
emprendieron a dentelladas políticas unos días después, el 28 de
mayo. Ya sabemos lo que sucedió con el senyor president, ahora
queremos saber qué sucedió con la proposición no de ley. Ya se
hizo una pregunta al respecto en el anterior período de sesiones
y resultó que todavía no se había aprobado, vamos a ver, Sr.
Conseller, qué medidas se han tomado sobre la regulación de las
actividades de los vehículos todo terreno en áreas naturales.

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 (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Li he de dir que el nostre grup no
només sí donava suport al seu president, sinó que de llavors
ençà sí s'han pres mesures al respecte, de les quals el supòs
a vostè informat. De totes maneres no tenc cap inconvenient
a refrescar-li la memòria. Dins la Llei 6/97, de sòl rústic, es
va incorporar la disposició addicional primera, modificant
la Llei 10/90, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística, allà
on s'incloïa la utilització de vehicles a motor com infracció
en matèria mediambiental, mitjançant aquesta inclusió, i
una vegada redactada aquesta disposició addicional, d'acord
amb el que disposa el règim sancionador, s'ha elaborat un
esborrany de decret, que ja està elaborat i en aquests
moments es troba en informacions a distintes institucions
que han d'informar al respecte per establir aquest règim
sancionador, per tant, aquesta norma que el Grup Popular va
donar suport al seu president a un moment donat, avui és
una realitat que és en tràmit.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Un borrador es un borrador,
evidentemente. Un borrador no es una realidad, es una
realidad de borrador, y en esa realidad es en la que se están
desenvolviendo en estos momentos, si un día u otro llega a
aprobarse, después de 525 días de haber aprobado la
proposición no de ley, pues nos alegraremos mucho de que
sea así. Pero ya le digo, llevamos 525 días, han pasado
cuatro gobiernos más y uno non nato, y todavía estamos con
borradores por medio. Creemos que la actividad ha sido más
bien reducida. Comprendemos que ha estado bastante
ocupado el Govern últimamente acudiendo a cuantas ferias
se han estado haciendo, presentándose como un objeto
curioso, quinto gobierno del tercer presidente, pero ahora,
cuando vuelve a comenzar el período parlamentario ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... todavía tienen los deberes por hacer y están con un
borrador, 525 días y un borrador. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Vol contestar, Sr. Conseller? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. M'haurà de disculpar si no m'he sabut
explicar, però li repetiré el que li he dit. Existeix aprovada una
disposició addicional, la primera de la Llei de sòl rústic, que és
dret positiu en aquests moments, no estic parlant d'esborranys, on
es recull la utilització de vehicles a motor com a cosa prohibida
dins els espais naturals, dins les zones de sòl rústic, això no és un
esborrany, és una realitat, és dret positiu directament aplicable,
i a més un decret en fase d'esborrany que desenvolupa aquesta
disposició addicional. Em pens que el dret normatiu, la Llei de
sòl rústic, avui, és d'aplicació a aquesta comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5188/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la dessaladora de la badia de Palma.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació de la dessaladora de la badia de Palma.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Medi Ambient, la dessaladora de la badia de Palma
du, com a mínim, onze mesos de retard en la seva construcció,
segons el programa, es va adjudicar provisionalment el març del
96, fins a l'1 d'agost del 97, el Consell de Ministres no ha fet
l'adjudicació definitiva, no sabem quan començaran les obres i
molt manco quan acabaran, però sembla que sí que sabem que
l'emplaçament serà a la carretera de Manacor, a tres quilòmetres
i mig de la vorera de la mar, és una dessaladora d'aigua de mar,
i, per tant, la pregunta que li faig és si aquest és l'emplaçament
definitiu de la planta, a tres quilòmetres i mig de la mar, i quines
són les raons d'aquest emplaçament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. He de dir d'entrada que
compartim amb vostès la preocupació pel retard que ha
sofert la planta dessaladora de la badia de Palma, no obstant
açò també he d'aprofitar l'ocasió per dir-lo que aquest és un
tema que pràcticament està tancat, està pressupostat dins el
98, amb unes quantitats que fan possible que l'execució
d'aquesta planta dessaladora sigui, si és la previsió d'acord
amb l'empresa concessionària, una realitat a principis de
l'any 99. Efectivament, la ubicació d'aquesta planta
dessaladora definitiva, jo no en conec d'altra, a cap moment
el conseller que li parla ha manejat altra alternativa, és
aquesta situació devora la carretera de Palma a Manacor, a
uns 300 metres d'aquesta carretera, i en aquests moments,
aquests terrenys ja són a disposició de la construcció de la
dessaladora en tant que han estat adquirits per Ibagua.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies. Sr. Conseller, esper que puguin firmar prest
el Ministeri de Medi Ambient i la Unió temporal d'empreses
puguin firmar prest el contracte, i que aquests retards no
suposin pèrdua de fons de cohesió, com va amenaçar el
comissari Sr. Verstrynge de la Comissió Europea. I respecte
de l'emplaçament, que és l'objecte de la pregunta, dir-li que
ho lament, ho lament francament perquè és un mal
emplaçament, és un mal emplaçament perquè és lluny de la
mar, açò suposa un encariment de les obres, suposa un
encariment del funcionament, perquè hi ha un cost d'energia
suplementari d'impulsió des de la vorera de la mar fins a la
planta dessaladora, suposa, a més, pèrdues al llarg de tres
quilòmetres i mig inevitables a tota conducció llarga, i açò
suposarà, naturalment, un sobrepreu que els ciutadans
hauran de pagar a la seva tarifa per aigua dessalada. Crec
que és un emplaçament que diu molt poc a favor d'un
govern que fa bandera del concepte de sostenibilitat, és un
emplaçament no sostenible, és un emplaçament que
consumeix energia inútilment, simplement per no haver
resolt a temps i adequadament, prop del punt de presa
d'aigua de mar, l'emplaçament de la planta dessaladora.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):
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Gràcies, Sr. President. Jo li he de dir que, en principi, el
criteri que sigui un bon o un mal emplaçament, lògicament és a
causa d'arguments tècnics, arguments tècnics que des de la
Conselleria de Medi Ambient s'han valorat, s'han sopesat i s'ha
arribat a la conclusió que el millor emplaçament possible en
aquests moments és precisament aquest, són els terrenys, uns
terrenys que es varen adquirir mitjançant un concurs públic i que,
per tant, entre els que eren possibles a adquirir, es varen
considerar els més adequats. Lògicament li he de dir que els
serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient no
comparteixen amb vostè el criteri que aquest sigui un mal
emplaçament, nosaltres pensam que és un bon emplaçament, un
emplaçament idoni. Si no fos així, no haguéssim procedit a la
seva adquisició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4915/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a modificació del Pla de residus
sòlids urbans.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM;
relativa a modificació del Pla de residus sòlids urbans. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè deu conèixer que
el nostre grup, periòdicament, s'ha de dedicar a demanar al
Govern per quan fa comptes modificar el Pla director de residus
sòlids urbans de l'illa de Mallorca. Ho hem fet en distintes
ocasions i amb fortuna diversa, perquè tan bon punt era
imminent i urgent, com era un tema complicat que s'havia
d'ajornar. Vàrem esperar, amb el canvi de conseller, un temps,
diguem-ne prudencial, de bona voluntat, i confiant que aviat es
modificaria, però veim que haurem de tornar a demanar, a
prendre el llis de fer aquesta mena de preguntes. Li repetim, per
tant, una cosa que vostè ja sap, i és que per tres vegades
consecutives, des de l'any 94, per unanimitat, el Consell de
Mallorca ha demanat la modificació d'aquest pla de residus,
malgrat només fos per això, creim que el Govern ja l'hauria
d'haver modificat, creim que no és de rebut que per una
competència d'ordenació del territori, menorquins i eivissencs
hagin de dir com és que ha de gestionar el Consell de Mallorca
els seus residus, si tots, a més, coincidim que la gestió dels
residus ha d'estar insularitzada, creim que és de molt poc gust.
Però és que, a més a més, tots ja coincidim també que és obsolet
i anacrònic aquest pla que exigeix el cent per cent d'iuncineració;
nosaltres deim que ja hi va néixer obsolet i anacrònic, en tot cas
el mateix sentiment ecologista ha arribat fins i tot a nivell legals,
desmentint l'opció que havia pres aquest pla director, i en vista
que el mateix govern se n'omple la boca i en fa elogis, del
reciclatge i de la reutilització, no entenem com el manté a
l'al•legalitat a l'illa de Mallorca.

És per això que li demanam com així o per a quan, perdó, fa
comptes modificar aquest pla director de residus sòlids urbans,
de l'illa de Mallorca. Moltes 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 (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Òbviament li he de contestar que
per a nosaltres també és un tema important, un tema urgent
i és un tema en el qual s'hi fa feina d'una manera important,
d'una manera intensa en els tres consells insulars. És obvi,
o almanco ho és per a qui li parla, que hi d'haver una
coordinació entre les actuacions que es duguin a terme en
els distintes consells insulars per tractar l'eliminació, el
tractament de residus sòlids a la nostra Comunitat
Autònoma. Jo supòs que és per desconeixement de la
qüestió del diputat que es planteja la possibilitat o
impossibilitat que els consells insulars de les altres illes ens
diguin a Mallorca com s'ha de fer el nostre consell insular.
Miri, amb el sistema integrat de gestió, no queda més remei
que coordinar actuacions dins la Comunitat Autònoma, i
això, algú que entengui de la implantació d'aquest sistema,
és una cosa meridiana, clara. Per tant, li he de dir que no
queda més remei que fer feina coordinadament amb els tres
consells insulars.

Per una altra banda, s'han fet esborranys, existeixen, els
distints consells insulars, inclòs el de Mallorca, el tenen per
al seu estudi, crec que feim feina amb el tercer esborrany i,
per tant, no estam aturats. Nosaltres també desitjam que
aquesta modificació del Pla de residus sòlids sigui una
realitat molt prest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. D'entrada recordar-li que és
urgent. Efectivament, nosaltres creim que el Govern ha de
coordinar per poder-hi fer aquest pla de gestió integrada,
recordem que efectivament la Llei d'envasos posa terminis,
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que hi ha recursos econòmics que es posen, en aquest moment,
en perill per una actuació lenta, amb molts d'esborranys i amb
moltes coses que s'esborren durant massa temps. Creim que és,
en aquest moment, ja perillós. Es tira per un vent que, a més, el
nostre grup en distintes ocasions ha dit que no era el més adequat
probablement, que és a través d'Ordenació del Territori, això
significa aprovació inicial, dos mesos, aprovació definitiva, la
qual cosa també complica el procediment, i més tenint en compte
que la norma reglamentària difícilment podrà abastar tots els
aspectes del tractament de residus que nosaltres creim que hauria
de ser a través d'una norma legislativa.

Però sigui com sigui, el que no entenem és com es va ajornant
i ajornant, tan bon punt quan havíem d'esperar la Llei d'envasos
i embalatges, era imminent, la Llei d'envasos fa mesos que
existeix, quan ja la coneixíem de mesos abans que havia entrat
en el Congrés, resulta que no hi ha hagut aquesta possibilitat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo ho lament molt, però hauré de tornar a cridar
l'atenció de tots els diputats i dels membres del Govern, que som
al torn de preguntes, ja sé que aquest tema és molt interessant,
però vostè n'és plenament conscient que fa una intervenció
pròpia d'una interpel•lació i no d'una pregunta, que és formular
la pregunta i contestar-la tan concretament com sigui possible. Li
demanaria, per favor ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President. Tan sols denunciar el cinisme del Govern
en el tema del residus i demanar que, com més aviat millor,
modifiquin aquest pla director.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, és el seu torn.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Bé, es coneix que tenc problemes de
comunicació, perquè crec que en cap moment no s'ha demostrat
una actitud cínica per part del Govern, compartim amb vostès la
necessitat que surti endavant. Nosaltres el que pensam que és
molt perillós no és que puguin quedar recursos econòmics
pendents, que ens preocupa, que és un tema que ens ocupa, però
el perillós de ver seria que ens precipitàssim, i que per fer via
traguéssim una modificació que no fos la necessària per a la
nostra comunitat autònoma. Per tant, en aquest sentit, li he de dir
que continuarem fent les reunions i les passes necessàries perquè
es faci la modificació del Pla de residus urbans que necessita la
nostra comunitat autònoma i no deixarem que el factor temps ens
faci equivocar, o ho intentarem, almanco.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies

I.4) Pregunta RGE núm. 5095/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a inici d'activitat a l'Hospital de Manacor
(tractament d'hemodiàlisi).

Passam a la següent pregunta que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inici de l'activitat de l'Hospital de Manacor, referit
a hemodiàlisi. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Sanitat, la nostra pregunta és en relació a
l'Hospital de Manacor i en concret ens interessa saber quan
comptarà aquest hospital amb servei d'hemodiàlisi, a no ser
que ja en aquests moments el tengui, atès que la pregunta fa
un parell de mesos que es va fer, i si pensen en aquests
moments que hi compti, si no té encara aquest servei.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, el servei
d'hemodiàlisi funciona a Manacor, des de dia 1 d'octubre.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens temíem que
això pogués passar, perquè en aquest parlament les
preguntes es contesten amb un cert retard, però ens alegram
molt que ja compti amb el servei.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo li vull fer esment que en aquest
parlament les preguntes, precisament, orals no es contesten
mai amb retard, perquè es contesten al cap de dos dies o tres
d'haver estat presentades, no estan acumulades. Moltes
gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5008/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cost de l'atribució de competències en
matèria de menors per als consells insulars.

Passam a la pregunta següent, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
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PSM, relativa a cost d'atribució de competències en matèria de
menors per als consells insulars. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Govern i senyora. Mirin,
aquest diputat que els parla -i senyora-, aquest diputat que els
parla està temptat de tornar a parlar de Sant Agustí i de l'exemple
del fillet que feia un pou a la platja i la conversió amb el misteri
de la Santíssima Trinitat, però no ho faré, que es tranquil•litzi el
president, no ho faré atesa la proverbial incomprensió que el
president del Parlament m'ha mostrat sempre que he introduÏt un
tema relacionat amb els sants pares de l'Església. Però m'han de
reconèixer que quan parlam de la dotació econòmica de la
transferència de menors als consells insulars, estam davant un
misteri quasi comparable al de la Santíssima Trinitat. Escoltin,
si no, la consellera de la Funció Pública afirma, en declaracions
a Menorca, avui mateix en aquest parlament i a la Comissió
Tècnica Interinsular, de forma taxativa, la seva oposició que
s'incrementi la dotació per damunt dels càlculs del Govern. El
conseller Rami em diu que els càlculs estan ben elaborats, però
si el Parlament opina el contrari, sense tenir en compte que la
majoria del Parlament és del seu color polític, com que és sobirà
..., i el vicepresident del Consell Insular de Menorca jura i
perjura que es modificarà substancialment. És a dir, tres
opinions, tres postures, trinitas santa unus deus, trinitas santa un
sol PP, ara ja no sé com demanar-los-ho per intentar saber què
succeirà, quina serà l'opinió final o què succeirà al final amb la
llei. Però intentem-ho.

Pensa el Govern que és convenient que en el tràmit
parlamentari es modifiquin, a salsa, les quantitats contingudes en
el càlcul del cost efectiu de la proposta d'atribució de
competències als consells insulars, en matèria de menors,
aprovada per la Comissió Tècnica Interinsular?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Li va contestar efectivament el
conseller d'Economia la setmana passada, avui matí la consellera
de Funció Pública, però com diuen no hay peor sordo que el que
no quiere escuchar, ho provaré jo a veure si tenc més sort,
aquesta consellera de Presidència li ho tornarà a explicar per
veure si aquesta consellera el pot convèncer.

La Comissió Tècnica Interinsular, organisme creat per
l'Estatut d'Autonomia, aprova una proposta d'atribució de
competències als consells insulars, en aquest cas, en matèria de
menors. Allà es presenten una sèrie de propostes, en aquest cas,
via esmena, es varen aprovar tota una sèrie de costos econòmics,
materials i humans, tota una sèrie d'annexos i seguint les
fórmules que marca l'Estat per aquest tema, tal com li va dir el
conseller d'Econoia. Això no vol dir que després això no pugui

ser sotmès a esmena, i que es puguin estudiar en fase de
ponència o comissió totes les esmenes que presentin els
senyors i les senyores diputats, perquè si això no fos així,
Sr. Orfila, un cop sortida de la Comissió Tècnica
Interinsular, sortiria aprovada i no importaria que en
parlàssim més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment una esmena que va
presentar el Govern, i és important recordar-ho. Bé, som
majorets d'edat o no?, qui integra la majoria d'aquest
parlament?, és el mateix grup que dóna suport al Govern o
jo ho duc mal entès? Idò, amb què quedam? L'opinió del
Govern serà l'opinió del grup que li dóna suport o si aquest
la modifica és que no li dóna suport?, és que no rallen entre
ells?, és que no arriben a acords abans de dur els temes al
Parlament? Saben vostès en aquest moment si es canviarà
o no la dotació que hi ha prevista segons l'aprovació, el
document que es va aprovar a la Comissió Tècnica
Interinsular? Quina és l'opinió del Govern? Pensa el Govern
que és convenient que s'incrementin les quantitats i, per
tant, donaran suport o estaran d'acord amb el plantejament
que va fer el vicepresident del Consell Insular de Mallorca,
o pensen que en aquest tràmit sí que seria convenient que es
modifiqués aquesta quantitat a l'alça, o bé ens donarem una
sorpresa i la baixaran?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Per ventura ho entendríem molt
bé en un cas com el del Consell Insular de Mallorca, on un
dels grups governants pot presentar una proposta i després
sofrir esmenes de grups que governen amb ell, en aquest
cas, Sr. Orfila, segur que ho entendria. Aquí potser que
vostè pensi, que intenti pensar, com si pensàs en aquest cas,
i potser que el Govern presenti una proposta i el Grup
Popular li faci esmenes, com no podria ser d'altra manera a
tot l'Estat espanyol. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 5096/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inici d'activitat a l'Hospital
de Manacor (servei de rehabilitació).
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Passam a la següent pregunta que formula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inici de l'activitat de l'Hospital de Manacor pel que fa referència
al servei de rehabilitació. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, esper que em pugui
contestar com en el cas anterior. Compta l'Hospital de Manacor
amb servei de rehabilitació o si fan comptes que, en el cas
contrari, que no existeixi en aquest moment, es pugui posar en
marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar. l'Hospital de Manacor
compta amb un servei de rehabilitació que funciona des del mes
de juny d'enguany.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que he de donar
l'enhorabona al conseller perquè es veu que fa cas de totes les
propostes de l'oposició i realment tot el que es venia proposant
es va fent. Així que ens satisfà profundament i esperam que les
altres preguntes, també referents a l'Hospital de Manacor i les
incidències que tenia, s'hagin anat solucionant d'una manera tan
eficient. Així que, enhorabona, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència es veu amb l'obligació d'almanco,
defensar la feina feta pels membres de la Mesa i de tots els
membres de la Mesa, la pregunta data de dia 30 de setembre,
entrada a Registre dia 3 d'octubre, qualificada a la següent Mesa,
per tant, el temps és aquest i en cap cas no hi ha hagut retard ni
en la qualificació ni en la presentació d'aquesta pregunta.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sí, per donar-li les gràcies de l'enhorabona, però també per
fer-li veure que dissortadament la fundació Hospital de Manacor
no depèn de la Conselleria de Sanitat sinó de l'Insalud, qui els
parla no és més que un modest patró de la fundació i intervenc
d'una forma limitada dins les decisions del que és el conjunt de
la fundació, que està presidida pel president de l'Insalud com,

anticip, podrem veure en alguna de les altres preguntes que
vénen més endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4063/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris per a les aportacions per a la
normalització lingüística.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Damià
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris per a les aportacions a la normalització lingüística.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Fa un temps, un mes llarg, va
sortir a la premsa que la Conselleria d'Educació i Cultura,
d'acord amb el seu pressupost de normalització lingüística
havia distribuït una mateixa quantitat de doblers a gairebé
la totalitat de municipis de les Illes, exceptuant-ne aquells
que s'havien acollit als plans pilot vigents. Aleshores,
voldríem saber en base a quins criteris es decidiren aquestes
quantitats, quantitats que ens va sorprendre que fossin totes
idèntiques, tenint en compte que les realitats demogràfiques
i sociolingüístiques dels municipis de les Illes són prou
heterogènies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Pons, a la convocatòria
d'enguany, de l'any 97, sí s'ha tengut en compte la realitat
demogràfica, de fet, un dels criteris que va valorar la Mesa
va ser el de nombre d'habitants de cada municipi, sempre en
el cas dels municipis que havien demanat acollir-se a
aquestes ajudes. Quant a la realitat sociolingüística,
nosaltres ja sabem que aquesta realitat no és la mateixa als
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municipis d'interior de l'illa de Mallorca que als municipis
costaners, però també és cert, i com vostè sap, als municipis
costaners, la realitat de la llengua és més feble que als municipis
de l'interior, però també és cert que amb aquest decret d'ajudes,
nosaltres preteníem que s'implicàs financerament també el
municipi amb una part del finançament dels plans que s'havien
d'acometre, i és cert que els municipis d'interior tenen molta
manco capacitat financera que els costaners, per tant també
vàrem valorar aquesta altra consideració, perquè creim que no
podem deixar aquests municipis que han tengut aquest segle el
desavantatge de no tenir costa, també donar-los manco aportació
que als que han tengut aquesta oportunitat financera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en qualsevol cas tornam
a trobar-nos en una situació a la qual la Conselleria d'Educació
i Cultura, la seva Direcció General de Política Lingüística va a
remolc de les peticions, no té iniciatives pròpies, avui matí ja ho
hem dit i ens ha semblat que aquest fet no era un fet positiu, en
segon lloc, ens va sorprendre veure com unes quantitats en
concepte de subvenció que es varen distribuir entre els diferents
municipis, val a dir que eren unes quantitats molt baixes, per les
notícies que vàrem llegir a la premsa, resultava que eren
coincidents, tant si es tractava de municipis de 400 habitants com
de 4.000, i la qüestió aquesta de costaners o de l'interior, no en
tots els casos, era així, jo ara no record els llistats, però hi havia
casos de municipis de l'interior que tenien una diferència
demogràfica molt notable i no era així, per tant, creim tenir dret
a deduir de totes aquestes respostes seves i de la d'avui matí, que
no acaba d'haver-hi una planificació adient de les inversions que
es fan a través dels municipis en matèria de normalització
lingüística. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Bé, Sr. Pons, jo crec que això és una opinió que vostè té,
nosaltres, com és la nostra obligació, cada any milloram els
criteris de concessió d'ajudes i així ho pensam continuar fent en
el futur, però n'estam prou satisfets de com ha anat enguany la
concessió d'ajudes, i també coneixem que havent mancances hem
d'anar a corregir-les en els propers anys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5355/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a imatge a la campanya publicitària sobre les DOT.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a imatge

de la campanya publicitària sobre les Directrius d'Ordenació
Territorial. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquestes darreres setmanes ha
començat una campanya publicitària intensa per presentar
unes illes idíl•liques, unes illes paradisíaques que no sé,
deuen existir segurament a la realitat virtual, tal vegada a
l'ordinador del Sr. Conseller de Medi Ambient, jo no les he
vist mai, i m'agradaria, perquè crec que la realitat no és
virtual, la realitat real és ben diferent i, per tant, el que
preguntam i el que volem saber és si considera el Govern
que la imatge que ofereix aquesta campanya publicitària
destinada a la promoció de les Directrius d'Ordenació
Territorial es correspon a la realitat de les Illes Balears.
Gràcies, Sr. President.

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 (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Home, jo li he de dir, Sr.
Balanzat, que l'objecte de la publicitat no és donar la imatge
real de les Illes, sinó intentar crear uns canvis d'actitud dins
les persones. L'objectiu de la campanya de "Les Illes que
volem" és el canvi d'actituds respecte del futur a les nostres
illes. Jo crec que és obvi que el futur a les nostres illes es
presenta a través de les Directrius amb una modificació
important, qualitativa de quina és la realitat, el model que
tenim en aquests moments. S'idealitzen les illes que volem,
això és el que pretenia la campanya, no comunicar una
realitat, sinó una possible opció de futur indubtablement
idealitzada. En aquest sentit, el que li he de dir és que la
campanya publicitària destinada a la promoció de les DOT
correspon a les propostes de les DOT en un estat d'avanç, a
les quals, lògicament, esperam que s'hi facin aportacions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé encara em deixa més
preocupat, és a dir, l'objectiu no és donar la imatge real sinó
idealitzar les Illes. Bé, alerta amb això, alerta perquè si
fóssim una empresa, si el Govern balear fos una empresa,
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possiblement ja hi hauria hagut molts de particulars o col•lectius
de ciutadans que l'haurien denunciat per publicitat enganyosa,
per frau als ciutadans, i estaria en els tribunals. Jo crec que s'ha
de ser seriosos. La gent percep a través de la publicitat que el
Govern balear vol "vendre" unes Balears fantàstiques i
meravelloses i fa la impressió, fins i tot, que el Govern vol
canviar-les, cosa que ve en el dia a dia de la gestió del Govern
balear. Es veu que el PP no va precisament en aquesta direcció.
És per aquí que jo estic parlant de publicitat enganyosa i de frau.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socias):

Efectivament, Sr. Balanzat. L'objectiu de la publicitat és
vendre unes illes ideals, magnífiques, meravelloses, que no són
les que tenim en aquest moment, però que pretenem en un futur
tenir-les, i d'aquí que facem aquesta campanya de publicitat
encaminada a motivar la nostra gent a aconseguir aquestes illes
meravelloses que volem vendre a tothom, als nostres ciutadans
i als nostres visitants. Això no és en absolut publicitat enganyosa,
això és el desig que des del Govern s'expresa que, partint de la
realitat que tenim avui, de la qual estam orgullosos però que no
és el nostre ideal, som capaços d'arribar-hi, i, per tant, li he de dir
que sí, que efectivament, són les illes que volem vendre, unes
illes meravelloses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5385/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a objectius de les DOT.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a objectius de les directrius d'ordenació del territori. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest diputat també ha anat a la
Llonja a veure l'avanç de les directrius d'ordenació del territori
perquè, com a representant de les Illes Balears, encara no ha
rebut cap document i, per tant, ha estat l'única manera de poder-
nos aproximar a veure com és que vol vendre aquest producte el
Govern, perquè sembla que no estam tractant de veure quina
ordenació del territori hem de fer, sinó com vendre un producte,

jo entenc que turístic, bàsicament. De totes maneres, crec
que és un error com s'ha plantejat. En tot cas, el que sí que
hem vist és que es valora en positiu el paisatge, ara ens deia
el conseller que cal corregir errors que en aquest moment es
produeixen, i nosaltres ens demanam si ha de ser a través
d'un increment de les places, o com; l'anterior conseller ja
ens havia dit que no hi hauria cap mena de desclassificació,
que si es multiplicava per quatre la capacitat de població, no
passava res, que ell no atropellaria mai un dret privat en
aquest sentit, i ara nosaltres el que ens demanam, en aquesta
pregunta concreta, és si el Govern considera que la imatge
que ofereix... Perdó, si considera el Govern que l'execució
efectiva de 10.000 noves places a Llucmajor -fa referència
a urbanitzacions de Son Antem, del Puig den Ros, de
Tolleric i de cap de Regana- contribuiran a assolir els
objectius de les directrius d'ordenació territorial. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Aquesta és concretament la
pregunta, Sr. Conseller. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. He d'agrair en qualsevol cas
l'acollida que estan tenint les DOT i les visites que vostès
fan a l'exposició que tenim muntada,i he de dir-li que no es
preocupi, que hem tengut un problema d'edició amb
impremta i que prest tots vostès rebran una edició de les
directrius d'ordenació.

És clar que hem de vendre un producte turístic, jo crec
que estam a una comunitat eminentment turística, no podem
menysprear els altres àmbits dels nostres industrials o del
nostre sector econòmic però, evidentment, hem de vendre
un producte turístic.

Miri, les directrius, en aquest moment, com li'n deia
abans, són un avanç, estan en fase d'aprovació. És obvi que
dins l'esperit de les directrius no hi ha recollit un creixement
quantitatiu de places turístiques, sinó un creixement
qualitatiu de places turístiques,el que no deixa de ser cert és
que aquí,  a les Illes, com a tot l'Estat espanyol, hi regeix un
principi de seguretat jurídica, un principi de legalitat, i, per
tant, les normes de les directrius estan en una fase en aquest
moment totalment transitòria, que no són de directa
aplicació, i sí que hi ha uns principis de seguretat jurídica
que permeten a l'ajuntament, en aquest cas, i a altres
institucions augmentar aquest nombre de places, si així ho
consideren oportú; el Govern, evidentment, serà respectuós
amb aquest principi de seguretat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Confiava que si un dels objectius
de la publicitat era convèncer que hi havia d'haver uns
canvis, qui primerament s'haurien de convèncer són els
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militants, diputats i regidors del Partit Popular, perquè veig que
no l'han entès encara, hauran d'intensificar la publicitat, aquest
44 milions no hauran bastat, perquè jo el que li deman és, a
Llucmajor, aquestes 10.000 places noves hi diuen, amb aquesta
imatge idíl•lica?, perquè alguna de les fotos que hi ha exposada
a la Llonja, quan hi torni, no hi serà, perquè no col•loca la foto
del que hi ha ara i del que hi haurà després de fer el que el Partit
Popular ha dissenyat damunt d'aquella foto?, i hi veurem
aquestes 10.000 places a Llucmajor i en veurem moltíssimes més
a d'altres bandes, ho col•loqui i digui al poble: "Vostè vol que
quedi com està ara a la foto o així com nosaltres hem predit que
quedi després?, aleshores hi haurà un debat, perquè hi hauria
d'haver sobre les directrius i sobre la publicitat de les directrius
un gran debat sobre quin país, sobre quina Mallorca, sobre quina
Menorca, sobre quines Pitiüses volem. Si el que diu vostè és que
no van cap a un creixement quantitatiu, sinó qualitatiu, però que
respectarà allò que vostè diu a les hipòtesis "créixer, multiplicar
per quatre la capacitat de població actual", ja em va bé que no
vulgui créixer més amb les directrius, em basta que conservi, que
permeti que s'implementin totes les places previstes, perquè ja no
hi cabrem, això serà un "Bombay", deia un procés de
"hongkonització" del territori, les seves hipòtesis. No l'hem vista
implementada. Per què no fa una realitat virtual amb la
"hongkonització", tal com quedarà després d'aquest multiplicar
per quatre?, per què no fan aquest projecte Mirall que ha fet
l'Ajuntament de Palma...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Però acabi, dos segons.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

Ens agradaria molt veure què ha fet el Sr. Fageda amb el Pla
Mirall, el que hi ha avui i el que hi haurà després d'implementar
el Pla Mirall. Ens agradaria veure què hi ha avui i què hi haurà
després de les directrius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Jo li ho repetiré, els militants del
PP i l'ajuntament de Llucmajor, amb independència que
comparteixin o no la filosofia de les directrius d'ordenació,
el que tenen és un gran respecte pel principi de legalitat, per
la legalitat vigent. Sr. Alorda, jo li he de dir una cosa, que
l'impediment de la construcció d'aquestes 10.000 places
podria ser un impediment polític, un impediment que no és
en aquest moment en mans del Govern, sinó en les seves
mans, en mans de la institució en la qual vostè està, que és
el Consell Insular de Mallorca. Faci-ho, a les seves mans és
fer-ho, el que passa és que vostè en forma part. Faci's vostè
aquesta pregunta, però hi vagi alerta, no es trobi amb dos
vots només, com fa poc, i després es trobin fermats per
coses no desitjades. Vostè la té, aquesta resposta, s'ho
demani vostè mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 5097/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a conveni entre l'Hospital de
Manacor i l'empresa Novomedic (termes del conveni).

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a conveni entre l'Hospital de Manacor i l'empresa...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Novomedic, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, i termes del conveni.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, accepti l'enhorabona, els tords, normalment, per
aquí volen baixos, i un dia que la hi donen, és interessant
que la rebi, i no tenc cap inconvenient en fer-la també
extensiva a l'Insalud, per totes les coses que en aquest
moment ja té l'Hospital de Manacor i que no tenia en el
moment de néixer.
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El que sí ens agradaria saber és, en primer lloc, si és cert que
hi ha un conveni entre l'Hospital de Manacor i una empresa que
es diu Novomedic i amb quins termes s'ha fet aquest acord.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, jo no li puc explicar amb
detall amb quins termes s'ha signat l'acord entre la Fundació
Hospital de Manacor i Novomedic, entre altres coses perquè no
l'he llegit. Aquesta és una competència del gerent de la Fundació
Hospital de Manacor, qui pot disposar fins 100 milions de
pessetes de qualsevol tipus d'operacions i que ha de retre
comptes quan es reuneix el patronat de la fundació, que se sol
reunir cada mes. Jo tenc notícia que s'ha signat aquest conveni.
Efectivament, aquest conveni existeix i m'imagin que al pròxim
patronat de la Fundació Hospital de Manacor el seu gerent, Sr.
Del Castillo, retrà compte, imagin que fins i tot amb una còpia,
d'aquest conveni i en podrem conèixer els detalls, però li puc
avançar, per les converses que he tengut amb el director de
l'Insalud sobre aquest tema que és un conveni tipus, dels que pot
signar qualsevol institució sanitària pública per a prestació de
serveis amb una asseguradora privada.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Estam convençuts que vostè el
coneixerà a la pròxima reunió d'aquest patronat, perquè és
interessants que els membres coneguin els termes amb què se
signen els convenis entre l'Hospital de Manacor i empreses
privades, i l'altra pregunta, si no la sap avui, m'agradaria que me
la contestàs en un futur, és saber si altres empreses privades
podran arribar a acords similars com hi ha arribat Novomedic o
si tan sols és exclusiu d'aquest.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sra. Munar, jo entenc que la Fundació Hospital de Manacor,
de la manera com s'ha creada, permet el conveni amb diverses

asseguradores privades, en termes generals. Per ventura,
això ens duria a un debat molt més complex, impropi d'una
pregunta, però jo sostenc que en principi és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 4795/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a protecció de la llengua
catalana i de la llengua castellana.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a protecció de la llengua catalana i de la llengua
castellana. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és molt concreta, es
demana al Govern si pensa que la llengua catalana no
mereix el mateix grau de protecció que la llengua castellana,
simplement, Amb aquests termes s'ha formulada i la formul.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo també seré concret, Sr. Pons,
és clar que pens que mereix el mateix grau de protecció.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, com que hi ha una pregunta posteriorment
que d'alguna manera incideix sobre aquest tema amb uns
altres matisos, em reserv la rèplica per a després.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5098/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a conveni entre l'Hospital de
Manacor i l'empresa Novomedic (condicions i tarifes).
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Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar, que diu: "S'aplicaran les mateixes
condicions i tarifes de l'Insalud a l'empresa Novomedic?" Té
vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La pregunta venia també referida al
tema Hospital de Manacor. Atesa la resposta que m'ha donat el
conseller, ha dit que no s'havia llegit el conveni, no sé si em
podrà donar resposta sobre les tarifes; de totes maneres, si la sap,
la hi agrairia i, si no, en una propera ocasió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, li puc contestar perquè és
obvi i evident que l'Insalud ni cap institució de l'Insalud pot
signar cap conveni amb una empresa privada que suposi una
pràctica dumping, que està no només prohibida, sinó que seria
criticable des de tots els punts de vista i, per tant, entenc que els
preus que ha d'aplicar a Novomedic han de ser els mateixos que
regeixen per a l'Insalud.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que ens resultava difícil
d'entendre, per al nostre partit, com una empresa privada podia
assumir un cost tan elevat com és el de l'Hospital de Manacor,
del qual avui al matí hem comentat que tenia una unitat
ponderada assistencial de 26.000 pessetes, front a les 12.000
d'altres hospitals i de 22.000, que és la quantitat en aquest
moment de Son Dureta. Realment, és el que no enteníem, que fos
possible que una empresa privada pogués pagar aquests costos.
Si realment és així, ho continuarem estudiant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

(...) d'una forma intencionada, Sra. Munar, ha dit una cosa
que jo he interpretat d'una forma perversa. Vostè sosté que el
preu de l'UPA que s'ha pactat per a la Fundació Hospital de
Manacor és elevat per poder, així, mantenir un finançament
d'empreses privades, perquè si és aquest..., o un pacte amb
empreses privades, perquè si és aquest el plantejament li he de
dir que això no és així, i la convit a un debat, que, evidentment,

no és aquest, ni avui és el tema, a parlar, quan vostè vulgui,
del tema com s'aplica el criteri de les UPA i com s'aplica,
complementàriament, el sistema del fons d'assistència
sanitària que complementa aquestes UPA i que faci que la
diferència no sigui tanta.

Sra. Munar, jo la convit que reflexioni sobre la necessitat
de renovar les persones que l'assessoren en temes sanitaris,
perquè crec que no estan encertant massa bé en el disseny
del que han de ser les preguntes que es fan en aquest
parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 4796/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a grau de protecció de la
llengua catalana.

Passam a la següent pregunta, que formula el Sr. Damià
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
grau de protecció de la llengua catalana. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com era d'esperar, el conseller ha
dit en la seva resposta anterior que, evidentment, el Govern
balear era partidari que el català i el castellà mereixessin el
mateix grau de protecció. Si tengués informació suficient de
mesures que afecten els usos lingüístics que s'estan
impulsant des del Govern de l'Estat, veuria que en
determinades ocasions s'imposen qüestions, per exemple,
l'etiquetatge obligatori en castellà, en canvi, l'etiquetatge en
català és objecte dels mils entrebancs imaginables. Ara bé,
aquesta pregunta, que és un desenvolupament de l'anterior,
ja la concreta a nivell constitucional i a nivell estatuari dins
el projecte, dins el procés de la reforma de l'Estatut que ara
s'està vivint. Tots sabem que a la Constitució s'assigna al
castellà la condició d'oficialitat i que, d'aquesta condició
d'oficialitat, se'nd desprèn un doble, per dir-ho d'alguna
manera, caràcter: d'una banda, el dret a conèixer el castellà,
i l'altra, el deure de conèixer-lo. Per tant, si estam d'acord
amb vostè, les dues llengües han de tenir el mateix grau de
respecte i de protecció, consideram, i demanam al Sr.
Conseller si ell no considera que hauria de ser així, que en
el nostre Estatut d'Autonomia, on també es regula la situació
legal que ha de tenir la llengua a l'àmbit de les Illes Balears,
no seria lògic que a la condició d'oficialitat de la llengua
catalana no correspongués aquest doble caràcter, d'una
banda, el dret al seu coneixement i, d'altra, el deure del seu
coneixement. Si no és així, francament, creim que té una
concepció de la igualtat molt discriminatòria respecte de la
llengua d'aquestes illes nostres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, vostè sap perfectament,
i ho sap tan bé com jo, que la Constitució Espanyola és fruit
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d'un consens i d'una època i que l'Estatut d'Autonomia, també.
Nosaltres creim que aquest consens no s'ha de trencar ara o no
s'han d'introduir modificacions en temes clau com aquest. També
vostè sap que el desenvolupament d'aquesta cambra de la idea
estatutària a través d'una llei de normalització lingüística, el
desenvolupament que ha fet el Govern a través d'un decret
d'ensenyament del català en el món educatiu, fa que nosaltres sí
que creguem en aquesta igualtat, i més enllà que aquesta igualtat,
que nosaltres impulsem l'ús i el coneixement de la nostra llengua.
Tot allò altre és voler entrar en una discussió, en la qual no
m'agradaria entrar, i, a més, fa referència a uns fets concrets i a
un consens que jo crec que s'haurien de mantenir.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és evident que vostè
parla de consensos, jo no crec que tengui res a veure la qüestió
que jo planteig amb els consensos, estic plantejat que de la
condició d'oficialitat es desprèn una doble condició per a la
llengua castellana, un doble caràcter, el dret al seu coneixement
i el deure del seu coneixement, en canvi, a l'Estatut d'Autonomia,
segons les previsions de la comissió que elabora el projecte de
reforma, es prescindeix d'aquesta condició de coneixement, en
diríem, obligat, del deure de coneixement que té el castellà. Si a
vostè no li sembla això un cas de tractament desigual de dues
llengües, que totes dues tenen la condició d'oficialitat, ja
m'explicarà què és la igualtat i la desigualtat. És evident que
qualsevol ciutadà entén que igualtat vol dir condicions iguals,
aquí s'estableix una igualtat fonamentada en condicions
desiguals.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la paraula? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, el que diu la Constitució, i
m'agradaria establir la distància, pels anys que han passat, em
pareix una redacció sobre la qual no m'agradaria discutir però ens

duu a una situació un tant absurda, com que s'hagi d'obligar
precisament una persona que està a un territori, per la via de
l'obligació, a conèixer una llengua; convé a una persona
conèixer la llengua d'un territori, i nosaltres estam fent la
majoria de la nostra feina no en condició d'igualtat en
promoure l'ús i el coneixement de la llengua pròpia de les
Balears, no del castellà; tot allò altre és entrar en un debat
que jo crec que no condueix a res, Sr. Pons, l'hi dic amb tota
sinceritat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 5099/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a serveis ofertats per l'Hospital
de Manacor (especialistes)

Passam a la darrera pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar, referida a quants especialistes hi
haurà en el servei d'urgències de l'Hospital de Manacor. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. He de dir al Sr. Conseller que em
sap greu que li sàpiga mal que li facem preguntes però
comprengui que és la nostra obligació, atès que l'Hospital de
Manacor és de recent creació, afecta una determinada
comarca molt important dins la nostra illa. I pel que fa a la
gent que em fa les preguntes i a les sectorials d'Unió
Mallorquina, en acabar, comptarem, com va dir aquell. Miri,
jo no sé si són ineficients o innocents a l'hora de fer les
preguntes, el que tenc clar és que, com a mínim, hi ha coses
fosques entre costos, pagaments, i és lògic que els partits de
l'oposició intentem saber i descobrir, i l'únic sistema que
tenim és fer preguntes, com la que li faig en aquest moment:
Quants especialistes hi ha en aquest moment en el servei
d'urgències de l'Hospital de Manacor?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, no em sap cap greu
que em faci preguntes, en té el dret i jo, dins la meva
obligació, les intent contestar o el millor que puc, i per
descomptat intent que no hi hagi cap casta d'obscurantisme
ni de cosa estranya, com vostè insinua, dins el tema de la
Fundació Hospital de Manacor, fins on m'arriba la
responsabilitat. Però jo he fet un comentari abans que no li
ha agradat, és evident, però que he de repetir. La pròpia
pregunta és una demostració que, qui l'ha feta, no sap molt
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bé el que escriu, perquè, és clar, quants especialistes hi haurà en
el servei d'urgències, implica, com sap tothom, que en el servei
d'urgències no hi ha especialistes, en el servei d'urgències hi ha
metges que atenen les urgències que es produeixen, amb
independència, que, contestant la pregunta que vostè em feia, hi
ha vuit metges a temps complet a l'Hospital de Manacor.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat, aquesta no
seria la mateixa resposta si es fes la mateixa pregunta pel que fa
a Son Dureta, perquè hi ha especialistes també en el servei
d'urgències.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 748/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a conveni de col•laboració amb RTVE per a la
implantació del tercer canal a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que s'ha canviat, com
vostès saben, que fa referència a proposicions no de llei, i hi
veurem la proposició presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears relativa a conveni de
col•laboració amb RTVE per a la implantació del tercer canal a
les Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Josep Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. No ens hauria
de ser dificultós fer un exercici de futur ara mateix, és un futur
que tenim molt a prop, el tenim al cap de cantó i fins i tot ja és
present. Imaginem per un moment els sistemes de distribució de
televisió per cable, que ja s'estan desplegant a les Illes, ja s'ha
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat les bases per al segon
operador a l'illa de Menorca, serà immediat i l'any 2000 hi haurà
un segon operador, per cable, a Menorca; que s'ha completat
també la distribució dels senyals de televisió per via satèl•lit.
Dins poc anys, a cada casa es podrà rebre una oferta televisiva de
dotzenes de canals de televisió, més de cent canals podrem rebre
o veure dins pocs anys. Com que els operadors i els productors
de programes són, en la gran majoria, d'Estats Units, un
percentatge molt alt d'aquesta producció televisiva que arribarà
a les Illes Balears serà nordamericana, un altre percentatge és
europeu, per llei, però bàsicament serà aquesta. la televisió que
rebrem en català llavors podrà representar un 2, un 3% del
conjunt d'oferta televisiva que rebrem, i la programació pròpia
d'aquesta oferta també serà igualment esquifida. Quina
repercussió pot tenir, en aquest futur, dins la nostra cultura, per
la nostra llengua, en la nostra cohesió com a poble, la televisió?
És mal de preveure, és bo de fer caure en un catastrofisme,
perquè tots els indicis ens hi duen, encara que sabem que les
noves tecnologies ens permetrien, amb el seu bon ús,
possibilitats infinites.

Ningú no dubta que aquests anys són els de la imposició del
pensament únic, de l'única manera de veure el món a les nostres
societats més desenvolupades. La televisió no és només un mitjà
de transmissió d'una realitat manipulada en un altre sentit, tots
manipulam realitats quan passen per les nostres mans, açò és
normal, també és una finalitat en si mateixa. I davant aquesta
ofensiva inaturable, les comunitats culturals minoritàries, i la
nostra comunitat és minoritària, culturalment, han de pensar què
poden fer, quins instruments poden fer servir per assegurar la
seva supervivència, per assegurar que el contacte amb altres
cultures no suposarà la seva desaparició. Sempre, tota la vida,
s'han donat aquestes relacions interculturals, i ja en podem veure

i viure les conseqüències avui, la nostra societat
experimenta un procés real d'aculturització. Les condicions
amb què fins ara s'havia establert el contacte de les nostres
cultures insulars amb altres cultures no se sembla gens ni
mica al procés amb què s'estableixen ara, i el risc de
desaparició de tota diversitat cultural és ben real, tan real
com que d'aquí a uns anys es podria convocar una Cimera
de Rio de Janeiro, com la que es va convocar fa uns anys,
per rallar de la diversitat biològica.

Des d'Esquerra Unida sempre hem dit que no s'ha de
plantejar la relació cultural de les Illes des de la inferioritat
o des de la por. Sabem que no podem argumentar les
decisions que prenem des d'una òptica de resistència
cultural, perquè la resistència no és mai creativa, la
resistència sol ser sempre el capítol que ve abans de l'epíleg,
abans del final; per tant, no podem plantejar aquesta qüestió,
aquesta iniciativa, des d'una resistència cultural.

Però així com no hem de caure en actituds negativistes,
tampoc no hem de perdre de vista el món en què s'ha de
desenvolupar la nostra cultura, en un procés de mestissatge
en el qual siguem capaços no només de rebre i adaptar, sinó
també de donar i influir.

Els mitjans televisius seran els escenaris en els quals es
plantejarà aquesta relació multifocal però monodirigida, no
debades, el gran debat polític de l'Espanya d'avui, el gran
debat que hi ha avui damunt la taula, no és la qüestió social,
no són les 35 hores que hi ha per Europa, no és el
repartiment del treball, no és el de la centralitat de
l'educació en els debats polítics, no és res d'açò, el gran
debat plantejat avui a Espanya és qui controla, qui domina
els poders de comunicació, aquest és el gran debat plantejat
a Espanya, vist des del punt de vista del negoci econòmic
com des del punt de vista d'influència cultural, mediàtica, de
pensament, sobre la societat.
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És raonable que en aquest àmbit en què ens movem i ens
mourem plantegem una vegada més la possibilitat d'impulsar la
creació d'una oferta televisiva pública a la nostra comunitat que
ampliï l'actual oferta basada en curtes desconnexions de RTVE
i en experiències privades de més o manco abast.

Plantejam aquest debat com una necessitat i com una
possibilitat, i sabem que, dins aquest debat, hi són presents
elements històrics que vénen d'enrera i elements polítics que no
podem deixar de banda. Primer de tot, l'oposició tradicional del
Govern balear a la implantació d'un canal de televisió autonòmic;
en segon lloc, una certa indiferència del Govern balear per
aprofitar per a interès social i públic alguna sèrie de mecanismes
de competències que té, es desaprofita la Llei de televisions
locals per ones terrestres, què passa amb l'aplicació d'aquesta
llei?, i amb les llicències que s'han de concedir?, quina actitud té
el Govern balear davant les televisions locals d'un o altre tipus?
Callat, silenci. Es desaprofiten les competències que tenim
d'emissores de radiodifusió per ones mètriques en freqüència
modulada, ara ha d'aconsegir nou llicències a les Illes Balears,
fins ara que les competències per obligar la programació tenguin
presència a la programació local en aquestes emissores de
freqüència modulada, silenci, no actuació, i també una inhibició
en tot el que és el desplegament de les televisions, o
telecomunicacions, més ben dit, per cable a les Illes Balears, que
també la Llei de telecomunicacions per cable atorga a les
comunitats autònomes capacitat d'intervenir, capacitat d'afavorir
la implantació d'uns programadors que tenguin en compte els fets
insulars, interinsulars, culturals, locals. Tot açò està més o manco
en silenci i és un altre element a tenir en compte.

Per altra banda, també hem de tenir en compte una major
presència de les televisions locals de caràcter privat o semiprivat,
unes quaranta televisions a les Illes Balears, petites, municipals,
més grans, amb dues particularment més grans, com són
Telenova i el Canal 4, que fins i tot arriben a Menorca, i amb una
intenció d'esdevenir una espècie de televisions autonòmiques de
caràcter privat, ben lògica, ben legítima, i per altra banda també
les desconnexions o la programació local que fa una cadena com
Antena 3 o una altra com és Televisió Espanyola, i també s'ha de
tenir en compte l'alt nivell d'audiència que les emissions, que els
talls de programació pròpia, troben a les Illes Balears. 

Esquerra Unida argumenta la necessitat de comptar amb una
televisió pública a les Illes Balears amb una sèrie d'elements,
primerament per contribuir a la normalització cultural,
lingüística i de cohesió social; segon, per contribuir a combatre
les mancances d'una comunitat territorial discontínua. la falta de
comunicació entre elles, un element com és la televisió pot
ajudar molt a combatre; tercer, per obrir una veu pròpia en un
debat comunicacional cada vegada més global, més estandaritzat,
quan tenguem l'oportunitat d'accedir a cent canals de televisió,
els canals locals tendran força per la seva localitat però hauran
de competir en desigualtat amb aquests cent canals o amb
aquesta gran oferta televisiva que tendrem, i en últim lloc, per
ampliar una oferta de televisió pública educativa, formativa,

informativa, de caràcter cultural, assistencial i de promoció.
tot açò són arguments que nosaltres creim ben vàlids per
plantejar aquesta qüestió. Açò no obstant, ni els costos ni el
volum de producció necessària aconsellen l'inici d'una
etapa, d'una primera etapa, d'una televisió autonòmica com
concebem o com són les televisions autonòmiques, no és
aquesta la proposta, i queda ben clar.

Per açò Esquerra Unida fa una proposta intermèdia. És
una proposta que ha plantejat Esquerra Unida a altres
comunitats autònomes, que ha plantejat al Consell Assessor
de Ràdio Televisió Espanyola amb bastant bon resultat,
perquè sembla que la idea és anar cap aquí, i que ja compta
amb experiències concretes a Astúries, per exemple. La
proposta és d'arribar a un ampli conveni, un acord de
col•laboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma i
Televisió Espanyola per crear, per instrumentalitzar a través
del Centre Territorial de Ràdio Televisió Espanyola a
Balears una solució intermèdia òptima i fonamentada en la
capacitat de mitjans, de personal, de recursos i de baix cost,
de no tant cost com seria una televisió autonòmica.

Aquest acord hauria de basar-se en una sèrie d'aspectes.
Primer, l'ampliació de la programació pública amb
l'aprofitament dels seus mitjans tècnics i recursos humans,
així com en l'ampliació dels recursos necessaris. Segon,
amb la participació de la Comunitat Autònoma en la millora
de les condicions tècniques del Centre Territorial, i vincular
aquesta millora a la pròxima celebració de la Universiada a
Palma de Mallorca. D'aquí a dos anys aquí se celebrarà una
universiada i s'haurà d'emetre a tot el món; tenir-ho en
compte, aprofitar aquest moment per incloure aquesta
proposta. En tercer lloc, l'emissió d'aquesta nova
programació, d'àmbit autonòmic, a través d'un tercer canal
gestionat pel Govern de la Comunitat Autònoma, aprofitant
així la titularitat i gestió que la llei li atorga, amb el
pagament d'un cànon, que la llei també atorga, i també amb
la creació d'un consell assessor del control parlamentari
d'aquest tercer canal, cosa que no hi hauria fent només
convenis de subvenció d'una major programació. En quart
lloc, l'establiment d'un acord econòmic tendent a distribuir
els costos de producció originats per la implantació
d'aquesta nova programació entre aquestes dues parts. I per
últim el punt número 5, que pensam que es pot introduir de
manera provisional, transitòria, i fins que el tercer canal no
sigui operatiu, l'obertura de la finestra d'emissió de Ràdio
Televisió Espanyola perquè s'ampliï l'horari actual, s'ampliï
una major programació, però sempre de caràcter transitori
fins a l'adequació i obertura d'aquests tercer canal. Sembla
que aquest punt número 5, aquesta darrera oportunitat, és la
que el Govern ha anunciat. Ho hem vist a mitjans de
comunicació, de premsa, ràdio; hem vist que per aquí el
Govern té intenció d'actuar, amb una inversió per actuar per
ampliar l'horari de programacions de Balears. És una part,
és un element transitori, però no és el conjunt ni el global de
la proposta que feim.

Nosaltres creim que amb aquesta proposta es permetria
mantenir, gestionar, comercialitzar un arxiu importantíssim
que té el Centre Territorial de Televisió Espanyola, tant
històric com actual, la memòria audiovisual d'una comunitat
com la nostra, després de tants d'anys de fer memòria
audiovisual és fonamental, i si tenim en compte que
programadors a partir de televisions per cable hauran de
menester aquesta memòria audiovisual, donar rendiment no
només com a element públic, sinó com a element privat de
contribuir...

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

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sr. Portella, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President. ...per aprofitar aquesta memòria audiovisual.
També aprofitar la finestra al món que representen les emissions
de Ràdio Televisió Espanyola, aprofitar l'emissió via satèl•lit a
altres comunitats. Sabem que el Govern té un interès molt
especial en les comunitats balears a l'exterior; sabem que té
aquest interès. Un conveni d'aquest tipus, on es tengui en compte
la possibilitat d'emetre programes des de les Illes Balears a
l'exterior seria una altra passa endavant de contacte i de relació
amb aquestes comunitats. I per últim, també per adaptar-se a les
tecnologies emergents que necessiten com a matèria de treball tot
el que s'ha fet fins ara, tot aquest bagatge importantíssim de
memòria audiovisual. 

Nosaltres creim que aquesta proposta intermèdia entre allò de
què el Govern no vol sentir rallar, que és la televisió autonòmica,
i entre el que es ara una programació territorial que es pot
ampliar, però que sempre serà una programació territorial amb
una titularitat estatal, hi ha aquesta proposta que feim, i que és
una proposta que s'obre camí a moltes comunitats, i que esperam
que també a les Illes Balears s'obri camí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir? Per part
del Grup Mixt té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
iniciativa parlamentària que presenta Esquerra Unida, jo diria
que entre cometes arriba en un moment oportú, molt
especialment si tenim en compte que ara fa una setmana el
Govern del Partit Popular d'aquesta comunitat ha anunciat que ha
arribat a un acord econòmic amb Ràdio Televisió Espanyola de
Balears per ampliar la franja horària d'emissió de televisió a
Balears. Consideram que la iniciativa, que pot ser en principi

positiva pel que és el coneixement de la realitat de la
Comunitat i de l'idioma, pot ser també perillosa, si tenim en
compte que pot ser partidista.

No obstant això, entenem que la proposició d'Esquerra
Unida, que es va presentar ja fa temps, no és exactament
això el que pretenia, i que era més ambiciosa. Pel que fa a
l'ampliació de la programació de ràdio i televisió per part de
Televisió Espanyola, la televisió pública, creim que és una
proposta bastant coherent, si pensam que Televisió
Espanyola és un servei públic i que a altres comunitats com
és a Catalunya, que té una llengua pròpia, tenen una
programació pròpia a través de Televisió Espanyola. També
que la iniciativa contempla la possibilitat de crear un tercer
canal autonòmic, del qual el Govern avui per avui no en vol
sentir parlar, però que sens dubte és una estructura operativa
important.

Aquí crec que hauríem de tenir en compte, si tractéssim
aquest tema, la contradicció empresarial que pot haver-hi en
aquesta comunitat, tenint en compte que avui per avui hi ha
dues televisions locals que tenen una importància a dins la
nostra illa, que tenen una franja horària molt important, i
que creim que s'hauria de tenir en compte també a l'hora que
poguessin participar aquestes televisions locals en el que
seria aquest tercer canal.

Quant als punts tercer i quart, crec que és important per
a aquesta disminució de costos la participació de l'Estat, i
sobretot com s'ha fet a altres comunitats, és el cas de
Catalunya i el País Basc, que mentre no es tengui en
funcionament aquest tercer canal autonòmic, sigui el Centre
Territorial de Ràdio Televisió Espanyola el que es faci
càrrec d'aquestes emissions. 

També he de dir que un aspecte que no hem vist i que
trobam a faltar és el del control, el control que es tengui
sobre aquestes emissions per part de televisió. Crec que
hauríem d'aprofitar per establir mecanismes de control que
no facin de la televisió un instrument que estigui subjecte
als interessos del que governa en un moment determinat, i
sobretot del que paga.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El debat sobre les necessitats i mancances en
mitjans de comunicació audiovisual a les Illes Balears ha
estat un debat present en aquest parlament en múltiples
ocasions i al llarg de molts d'anys, jo diria que des de l'inici
de l'existència d'aquest parlament. En aquest parlament,
d'altra banda, s'han aprovat moltes resolucions que
demanaven més televisió en llengua catalana i més
programació feta des de les Balears. El nostre grup n'ha
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presentades una bona quantitat, i algunes d'elles varen ser
aprovades i també varen ser incomplertes. La veritat és que del
balanç després de tants d'anys ja de vigència de l'actual Estatut
d'Autonomia no podem sentir-nos satisfets. Els incompliments
dels acords han estat reiterats, hi ha hagut episodis llastimosos,
com va ser l'eliminació de Ràdio 4 en català fa uns anys, perquè
sembla que arruïnava l'ens públic de Ràdio i Televisió
Espanyola, com si el deute de 200.000 milions de pessetes fos
responsabilitat de les nostres illes.

És evident també que durant tots aquests anys hi ha hagut a
nivell social una demanda de més mitjans de comunicació en
llengua catalana, uns mitjans de comunicació que no tan sols
fossin en la llengua del país, sinó que també parlassin de les
coses del país, d'una manera més pròxima, que es tractassin les
realitats i les qüestions diríem d'actualitat, de vegades qüestions
i realitats polèmiques que eren objecte de debat a través de les
pantalles de televisió i permetien d'aquesta manera que la
ciutadania s'hi implicàs més. És evident que aquest tipus de
mitjans de comunicació, en llengua catalana i amb programació
feta des d'aquí són necessaris perquè ofereixen allò que mai no
podran oferir els canals estatals de televisió. Per això donam el
nostre suport a la proposició no de llei que ha presentat el grup
d'Esquerra Unida.

Pel que hem pogut llegir darrerament, sembla que el Govern
balear, el seu president, aquesta vegada estan decidits a
intervenir en el terreny de la comunicació audiovisual.
Afortunadament ja hem superat la fase en què el president del
Govern deia que no hi hauria televisió a les Balears ni en català
ni en hebreu. Ara tan sols sigui benvinguda aquesta notícia, i
evidentment constatant les mancances que l'anunci que ha
formulat el president del Govern té respecte de les demandes que
planteja la proposició no de llei del grup d'Esquerra Unida, ara
tan sols -dic- és necessari demanar al Govern balear que tengui
sentit institucional. Per desgràcia tenim dret a sentir-nos
escaldats davant els usos que el Govern acostuma a fer dels
recursos que destina a publicitat. Creim que el Govern està
obligat a fer un ús institucional dels mitjans de comunicació,
franges horàries noves que puguin sorgir a través dels possibles
convenis amb Ràdio Televisió Espanyola com perquè aquestes
noves franges horàries no siguin una finestreta publicitària, sinó
que siguin una finestra de veus plurals, que permeti als ciutadans
de les nostres illes accedir a les realitats i als problemes de les
nostres illes, i a més accedir-hi a través d'una audició en llengua
catalana.

Per tot això donarem suport a la proposició no de llei que ha
presentat i defensat el Sr. Portella. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el seu portaveu Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Creim que
és ben necessari que a les Illes Balears es dissenyi un projecte
global de ràdio i televisió públiques. Així ho vàrem proposar fa
uns pocs mesos a la comissió parlamentària, que el Consell
Assessor de Ràdio i Televisió elaboràs un estudi sobre la situació
actual i propostes de futur del Centre de Ràdio Televisió

Espanyola a les Illes Balears, i va ser lamentablement
rebutjada.

I quina és la problemàtica que ens trobam, i que
realment amb aquesta proposició no de llei i amb totes les
intervencions que s'han sentit, es tracta de donar una
solució? Jo crec que en primer lloc s'ha de destacar el gran
problema que suposa la insalvable distància entre el que són
les paraules altisonants i emfàtiques per part dels
administradors de Ràdio Televisió Espanyola, i els fets durs
i incontestables. El Partit Popular va prometre una dràstica
disminució del dèficit de l'ens públic Ràdio Televisió
Espanyola, ja ha aconseguit multiplicar-lo per tres. Va
prometre que el director general de televisió seria un
independent, i ja ha aconseguit que sigui un dirigent del
Partit Popular i diputat al Congrés; va fer bandera a les Illes
Balears que hi hauria una regionalització de Ràdio Televisió
Espanyola, que hi hauria una espècie d'informe setmanal,
que s'emetria aproximadament una hora i mitja cada dia, i
tot això ha quedat en no res.

Jo crec que el primer que s'ha de deixar ben clar abans
d'anunciar un vot favorable a aquesta proposició no de llei,
és que mantenir centres regionals de Televisió Espanyola és
una obligació de la televisió pública, és una obligació que
es correspon amb la conformació de l'Estat de les
autonomies, i que per tant aquesta obligació que l'Estat ha
de mantenir a través de la seva televisió, realment està
creant els dubtes que existeixen amb el plantejament
d'aquesta obligació, està creant una incertesa a tot el
personal i l'equip de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes
Balears, que no se sap molt bé cap a on va aquest centre,
quin és el seu futur. Realment el Govern central l'únic que
fa és demanar oxigen econòmic al Govern balear. El que vol
és que el Govern balear contribueixi a eixugar aquest
immens deute que ha anat acumulant Televisió Espanyola,
i que considera que els centres regionals han de ser en certa
manera, en l'econòmic, absorbits pels governs de les
comunitats autònomes. 

Per això insistesc que fa falta un projecte global. Fa falta
veure en el seu conjunt aquestes coses de la televisió
pública, i de la ràdio pública, que són inseparables. Fa falta
incloure els consells insulars dins aquest projecte. Jo voldria
dir, encara que pugui semblar a qualcú anècdota, que el
centre balear de Televisió Espanyola està acollit a una
dependència del Consell Insular de Mallorca, que hi està
acollit des de l'any 80; que des de l'any 91 estan caducats
tots els convenis, no estan ni prorrogats. Està en una
situació d'absoluta precarietat; que el Consell de Mallorca
ha ofert a Televisió Espanyola un solar, un trast per edificar
-però per edificar- un nou centre de ràdio i televisió,
precisament en previsió d'aquest gran esforç informatiu que
suposarà l'Universíada de l'any 99. Però de fet no hi ha res
de tot això, no hi ha respostes a aquestes qüestions, no hi ha
ni tan sols una invitació a formar part d'aquests convenis o
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d'aquests acords als consells, o al consell en concret que està en
aquesta situació.

Per tant, vull insistir, com han dit altres portaveus, el Sr. Pons
en concret, que m'ha precedit en l'ús de la paraula, que hi ha
hagut moltes proposicions aprovades aquí, demanant major
programació en la nostra llengua, però que hi ha d'haver
mecanismes de control, que garanteixin el pluralisme polític i
social de l'ús d'aquest mitjà de masses tan important, de la
imparcialitat de les informacions, un control sobre continguts i
programacions. I qui farà aquest control? Sabem que el Govern
està a punt, o que té elaborat o ja emparaulat un conveni amb
quantitats importants per l'any 1998, un any que casualment és
preelectoral. Quantitats importants, cents de milions de pessetes.
Qui controlarà l'ús d'aquestes quantitats? El Consell Assessor de
Ràdio i Televisió? Fa més de cinc mesos que no es reuneix;
realment no té cap notícia del que estam avui parlant aquí, ni que
el Govern hagi fet cap gestió amb Televisió per fer un conveni
o per fer un acord per incrementar la programació. I aquest
suposat tercer canal que proposa la proposició no de llei realment
de fet no existeix quant a mecanismes de control, quant al que es
correspon a un consell d'administració equivalent d'una televisió
pública, i aquesta és la qüestió que més ens preocupa, perquè
està clar que hem de tenir més televisió en la nostra llengua, no
tan sols perquè la televisió eixampla l'ús habitual i el fa present
a tots els àmbits, de la nostra llengua, sinó per cohesionar la
nostra comunitat, la nostra societat, per informar de les nostres
coses, polítiques però no polítiques moltíssimes, socials,
culturals, esportives i de tota classe.

Per tant, nosaltres reclamam des d'aquí la necessitat d'aquest
control real que garanteixi el pluralisme, per tal que les
aportacions econòmiques, que es preveuen importantíssimes per
l'any 98, del Govern balear destinades a televisió pública
s'utilitzin evitant el partidisme, evitant el sectarisme, i evitant per
tant que siguin un monopoli d'una presència massiva de càrrecs
i dirigents del Partit Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Ciñiéndome única y exclusivamente a lo que es la exposición de
motivos de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Izquierda Unida, ya le adelanto que no vamos a apoyarla, y lo
haremos por la sencilla razón de que va en contra de la política
que el Gobierno de esta comunidad tiene en esta materia. De los
argumentos que usted esgrime en su proposición no de ley, ya le
digo, exclusivamente su proposición no de ley, parece ser, se

puede deducir, quiero pensar que lo que les preocupa es el
alto nivel de audiencia que tiene la programación de
Televisión Española en nuestra comunidad, y por
consiguiente si se contase con un tercer canal se podría
contrarrestar esta audiencia.

Usted sabe que precisamente de centros emisores de
televisión no nos podemos quejar en nuestra comunidad,
pues si la información que obra en mi poder es cierta,
sobrepasa la veintena. El Gobierno de la Comunidad en lo
que sí está de acuerdo es en que se amplíe la programación
de televisión en Baleares con el objetivo claro de armonizar
una sosegada normalización lingüística, y una difusión y
realce de nuestra propia cultura, y para ello lógicamente
cuenta con los recursos propios del Centro Territorial de
Televisión Española en Baleares, optimizando los servicios,
y de esta forma poder ofrecer una buena calidad.

El Gobierno no puede entrar, ni debe entrar, ni puede
estar de acuerdo en crear un tercer canal de televisión por
varias razones; y no quiere entrar en competencia con
iniciativas de empresarios que se arriesgaron en su
momento y hacerles ahora un replanteo nuevo de nuevas
programaciones; no quiere entrar a competir con la
televisión pública; no desea que como consecuencia de la
implantación del tercer canal se vea obligado a la
desconexión de TV3 y Canal 9 por una simple cuestión de
frecuencias; no quiere crear una gran polémica o
problemática con los repetidores como consecuencia de la
implantación del tercer canal, que lógicamente, como
ustedes bien saben, habría que hacer un reparto por toda la
isla, y por supuesto habilitar una serie de sintonizadores, lo
cual encarecería un poquito más la bolsa de la compra de las
familias.

Nosotros sí compartimos igual que ustedes, y creo que
todos los grupos de esta cámara, en la infrautilización de los
medios que tiene Televisión Española en todas las
autonomías, no solamente en ésta. Y le puedo anticipar que
las conversaciones que se vienen desarrollando están
bastante avanzadas, por no decir casi ultimadas, con
Televisión para que el Centro regional de Baleares pueda
ampliar su programación de manera considerable. Creo,
como consecuencia de estas conversaciones, por primera
vez en la historia las tres islas quedarán unidas a través de
un enlace fijo que les permitirá una cobertura de tiempo
real, y no como ahora que se tiene que utilizar el avión para
trasladar el material.

Con este planteamiento el Gobierno de la Comunidad
está trabajando para lograr ampliar la emisión de Televisión
Española, bajo la responsabilización de Televisión
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Española, que es la empresa que tiene los profesionales y los
medios y la estructura capaz de cubrir estas emisiones.
Lógicamente de todo lo dicho el coste, con las soluciones que
decimos son muchísimo menores que el coste que podría
representar la propuesta que nos ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida. Y el Gobierno, desde luego, lo que no quiere ni
desea es hipotecarse en una aventura televisiva con el costo
añadido que representaría para los ciudadanos, y con toda
seguridad que ustedes, por la forma de proceder como hasta
ahora, serían los primeros en criticar. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he d'agrair el suport
parlamentari que han expressat els portaveus dels grups que han
intervingut, i comentar un parell de coses que s'han dit; si puc
tenir el silenci necessari per concentrar-me en el que vull dir, Sr.
President.

La portaveu d'Unió Mallorquina, Sra. Maria Antònia Munar,
posava en dubte la possibilitat que la implantació d'un tercer
canal impedís el control parlamentari, i dubtava que el Govern
balear, en aquest cas en aquests dos anys que li queden al Partit
Popular, després seria una altra força política, pogués aprofitar
el tercer canal per fer la seva propaganda. És una por que tothom
té, però és que la Llei 46/1983, de creació del tercer canal, en
què nosaltres ens basam, obliga les comunitats autònomes que
creïn aquest tercer canal, per llei, establir el control parlamentari
de la programació del tercer canal. És a dir, que no se'n podrien
sortir, del control parlamentari. Per açò convé més donar 100
milions en subvencions per ampliar la franja horària, sortir del
control parlamentari, i tenir una actitud que queda fora d'aquest
control, que vostè tenia por que a la nostra proposta quedés
estrany. 

Després vostè també ha exposat una altra qüestió, que és la
possible competència amb les televisions locals. Amb açò vull
ser molt sincer, perquè és un tema que frega un poc, i que sempre
hi ha susceptibilitats, i la gent pot pensar "i ara què volen dir?, i
ara què no volen dir, quan parlen d'una televisió pública?"
Televisions locals, n'hi ha que són locals molt locals, municipals;
després n'hi ha dues: Telenova i Canal 4 -noms i llinatges-, que
tenen una opció d'esdevenir televisions autonòmiques de caràcter
privat, obertament, clarament, i no hi ha problema. Si d'aquí a
tres anys tindrem cent canals de fora, nosaltres hem de renunciar
que de Balears n'hi hagi tres o quatre que funcionin? No, no hi
cap problema. Una televisió pública complementa el que fan
unes televisions privades, comercials, que fan un sobreesforç.
Una televisió pública no ha d'anar a competir comercialment
amb televisions privades, sinó que ha d'oferir un servei públic,
cultural, informatiu, de cohesió entre les illes. Açò és el que ha

de fer una televisió pública; mai no pot entrar, sinó que ha
de complementar l'oferta, que ja és prou poca, prou minsa,
prou esquifida, que tenim ara de televisió a les Illes Balears.
Cap por.

Fins i tot un tercer canal pot ajudar les televisions locals,
municipals i privades, a partir de la memòria històrica que
ja hi ha feta, audiovisual. A partir d'aquesta memòria
històrica i a partir de col•laboració tècnica; pot ajudar. El
que farà el Govern comprant minuts d'emissió, en aquest
període transitori serà una altra cosa. El Govern envia
videos promocionals a televisions locals municipals en
aquests moments, i programen allò que el Govern els envia,
sense control parlamentari ni cap altre control. Açò és el que
passa.

La nostra proposta és diferent. Per açò d'una banda
m'estranya la posició del Partit Popular, perquè contradiu
algunes posicions del Partit Popular a altres comunitats
autònomes, que tenen una altra visió, més oberta, més
arriscada del tema, i aquí es posa a la defensiva, intentant
dir el portaveu del Partit Popular que com que el Govern ja
abocarà milions al Centre Territorial per fer el que ha dit el
portaveu del Grup Socialista, eixugar un poc el dèficit que
presenta en aquests moments, ja s'està complint aquesta
funció; i no és aquesta la idea de la proposició. La idea de
la proposició no és tampoc el que ha dit el Sr. Damià Pons
de crear una televisió autonòmica. Jo no sé si s'entén molt
bé, Jo ho he explicat, és una cosa intermèdia. La necessitat
que té el Govern central, Televisió Espanyola central, una
necessitat; la necessitat que té aquesta comunitat de tenir
una televisió pública més o manco digna. I d'aquestes dues
necessitats hi ha la possibilitat de convenir una acció
conjunta, aprofitant tots els mecanismes, recursos materials
que es té. Açò és la idea, i amb aquesta idea nosaltres hem
presentat aquesta proposta, perquè no és que al Consell
Assessor no volguessin fer un pla general de la situació de
la televisió pública a les Illes Balears, és que nosaltres ens
hem de demanar -i açò serà motiu d'interpel•lació pròxima
que presentarà Esquerra Unida- què passa amb el
desplegament de les telecomunicacions a les Illes Balears?,
què passa amb el desplegament de les telecomunicacions
per cable a les Illes Balears?, hi haurà una demarcació de
Palma de Mallorca, única? Seran diverses demarcacions a
l'illa de Mallorca? Quina participació ha tingut el Govern
balear a l'hora d'establir les bases del concurs que ha
publicat el BOE fa dues setmanes per la llicència del segon
operador a l'illa de Menorca? Quina idea té el Govern balear
d'aplicar la Llei de telecomunicacions, la Llei de televisions
locals per ones terrestres, quina idea té? Concedirà
llicències? Quan? Com? A partir de quina idea? Què han
d'esperar les televisions locals que en aquests moments
emeten no sé com?, fins quan?, quin opció té? Quin paper
té el Govern en la Llei de radiodifusió per ones mètriques en
modulació de freqüència? Quina paper juga en les actuals
emissores de freqüència modulada a les Illes Balears per fer
complir la Llei? Com actuarà amb les nou llicències que ha
de donar d'aquí a pocs mesos?

Açò no ho sabem, açò és matèria reservada. I tenim una
Direcció General de Telecomunicacions, des de fa poc, i no
en sabem res. Jo estic segur que sí que hi ha idees que
funcionen, idees que s'elaboren, projectes, plans, idees. Sí
que n'hi ha, però no arriben aquí. Arribaran aquí a través del
BOCAIB, açò és el que passarà.

Vostès diuen que no a aquesta proposta, que és una
proposta en positiu, ben vista al Consell de Ràdio Televisió
Espanyola estatal, ben vista pel director de Televisió
Espanyola, estatal, i que s'ha posat en marxa a moltes
comunitats, i aquí nosaltres feim cama de conill.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente quiero zanjar el tema y
decirle que yo no voy a entrar en análisis de la situación
económica de las televisiones públicas en otras comunidades,
porque lógicamente sería un poco bochornoso. Del déficit del
ente Televisión Española tampoco quiero hace alusión, porque
desde luego entonces ya no sería bochornoso, sería para reír un
ratito. Y la fórmula intermedia que decía el proponente de la
proposición no de ley, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, yo
lo único que le pediría era que vamos a ver los frutos de las
conversaciones que se están manteniendo con Televisión
Española, vamos a ver si efectivamente la emisión de esa
programación propia en base a la desconexión que se hará, y
lógicamente una vez que ya puesto en práctica tengamos
elementos de juicio, por lo menos para poder hacer una
composición de lugar. Y dejemos trabajar a la dirección, que ya
sabe la ley cómo está, y una vez que se sepa... Yo creo que no
hay intención en el Gobierno ningún oscurantismo a la hora de
conceder licencia o no concederla. Simplemente le diría que un
poquito de paciencia, nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, gràcies

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 4418/97, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a assumpció de
competències en matèria d'educació.

II.2) Interpel•lació RGE núm. 4506/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en
matèria d'educació i el seu finançament.

II.3) Interpel•lació RGE núm. 4694/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
del Govern en relació amb els traspassos de les
competències d'educació.

I passam, tot seguit, a debatre les interpel•lacions de
manera conjunta, les números 4418, 4506 i 4694, referides
a matèria educativa. 

En primer lloc veurem la interpel•lació 4418, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a assumpció de
competències en matèria d'educació. Té la paraula el seu
portaveu Sr. Balanzat.

Per aclarir aquest debat, primer intervendran els
portaveus dels grups parlamentaris que hagin presentat
interpel•lació; després donarem la paraula al membre del
Govern, intervendran els altres grups parlamentaris i s'obrirà
el torn de rèplica i contrarèplica entre els presentants i el
Govern.

Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, lògicament aquesta interpel•lació és deguda a la
preocupació que tenim Els Verds sobre com es du endavant
l'assumpció de competències en matèria d'educació; hi ha
moltes coses que ens preocupen de com es fan les coses i en
quines condicions tendrem aquestes competències tan
importants per a la nostra comunitat autònoma.

En primer lloc hi ha una cosa que ens preocupa, i és que
nosaltres pensam que en un tema tan important com
l'educació és obvi que la responsabilitat de gestionar i de
prendre les grans decisions és, òbviament, del Govern
balear, això no ho discutim, però és important, en un tema
tan delicat com aquest, que s'obri un diàleg, que s'asseguin
a una mateixa taula tots els agents protagonistes del sector
de l'educació, com són pares, com són mestres, sindicats,
representants de centres públics, de centres privats, etc.
Aquesta participació, per tal d'elaborar i decidir entre tots
quin model educatiu és el que volem per a les nostres illes,
és molt important. El conseller de Cultura d'aquesta
comunitat no pot ser l'únic que decideixi com, quan i per
què s'han de dur endavant aquestes competències, sinó que
s'ha d'obrir aquest diàleg, i aquest diàleg s'ha de denunciar
que fins ara no ha existit. Em comenten que hi ha hagut,
darrerament, dues reunions unilaterals entre el conseller de
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Cultura i el sector educatiu, únicament i exclusivament per
explicar a la comunitat educativa què és el que es fa, però no per
escoltar, no per demanar l'opinió, no per demanar: què us sembla
el que feim?, què us sembla si entre tots definim quin model
educatiu, quines competències educatives hem de tenir per a la
nostra comunitat? No existeix ni ha existit, fins ara, aquest
diàleg, i això és vital. No pot ser una decisió exclusiva del
Govern balear. Òbviament -repetesc, ho he dit fa un moment- la
principal responsabilitat és del Govern i és el que ha de dur la
iniciativa.

Record, a més, que en el debat sobre l'estat de la Comunitat
es va aprovar una proposta de resolució proposada per Els Verds
que deia exactament així: "El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a definir i intentar consensuar amb tots els sectors
implicats de la comunitat educativa el model educatiu de les Illes
Balears", és a dir, amb tots els sectors implicats de la comunitat
educativa un compromís per consensuar; això s'ha aprovat per
unanimitat en aquesta cambra; per tant, és de desitjar que el
conseller obri les portes d'aquesta negociació, assegui a una taula
aquests sectors i comencin a parlar de com es podrien fer les
coses per tal que aquesta gestió educativa sigui un èxit perquè
tothom s'hi senti implicat, i que no sigui una cosa que és
imposada des de l'Administració autonòmica cap als sectors
educatius perquè aleshores, probablement, el fracàs està garantit.

Ens preocupa veure com algunes coses ja es comencen a fer
malament. Ara mateix ja sé que depèn del MEC, en aquests
moments, però veient com el Partit Popular a Madrid gestiona i
"l'interés" que té per l'escola pública, ens fa pensar que tal
vegada la tendència i el testimoni que reculli el Govern balear
vagi en el mateix sentit, és a dir, d'anar poc a poc improvisant i
fent les coses de mala manera. Vull recordar, a tall d'anècdota,
què ha passat en aquest principi de curs a les nostres escoles:
centres que feia ja 10 dies, 15 dies, que havia començat el curs
i encara estaven sense professors, centres massificats, etc., etc.
Per tant jo crec que a la pràctica es veu, a nivell de Govern
central, que hi ha un retall de pressuposts important que té unes
conseqüències; quines?, idò que, ara mateix, en aquests
moments, els professors han de fer més hores lectives, hi ha més
alumnes per aula, desapareixen activitats que fins ara existien,
com pràctiques de laboratori, etc., s'estan reduint les assignatures
optatives alternatives que estava previst oferir i no es poden
oferir..., per tant, aquesta tendència de fer cada vegada manco
professors, cada vegada manco activitats, em fa por que sigui
recollida pel Govern balear i continuï així.

Per altra costat, el finançament. Bé, segurament això és un
tema en el qual no ens posarem d'acord. El conseller diu que amb
el que s'ha aconseguit hi ha més que suficient i està molt satisfet.
Nosaltres creim que no n'hi ha prou per dur endavant una
educació digna, una educació de qualitat i com Déu mana; en
aquests moments pensam que aquests 38.500 milions de pessetes
no garanteixen una escola pública de qualitat, pensam que
manquen, com a mínim, uns 10.000 milions de pessetes més que
garanteixin que la LOGSE, la reforma educativa es pot dur
endavant amb èxit, tal i com està previst, i també s'ha de recordar
una dada i és que, en aquests moments, els alumnes de les Illes
Balears tenen una despesa de 80.000 manco que els de la resta
del territori MEC; per què?, per què aquesta discriminació?, per
què els nostres alumnes, per què el nostre sistema educatiu de
Balears ha de tenir manco inversió, manco despesa que el de les
altres comunitats? Jo lament que el Govern se senti satisfet

d'aquesta fita perquè crec que amb aquestes quantitats,
sincerament, poca cosa es podrà fer.

En qualsevol cas, bé, la feina comença ara, és a dir,
esperam, suposam -no sabem- que l'1 de gener s'haurà de
firmar aquesta transferència i que s'haurà de començar, però
mentrestant hi ha moltes feines que encara no s'han fet, o no
sabem si s'han fet, després ens ho explicarà el Sr. Conseller,
però què passarà, per exemple, amb l'equiparació de sous
entre funcionaris de vénen del MEC i funcionaris de la
Comunitat Autònoma? Què passarà amb les plantilles de
professors? Què passarà, per exemple, amb els concursos de
trasllats?, en aquest intermedi continuarà fent Madrid els
concursos de trasllats del curs que estam ara? És a dir, hi ha
tota una sèrie de coses que no es pot esperar a fer-les d'aquí
a un parell de mesos, sinó que s'han de començar a preveure
ja.

Després hi ha un altre tema que ens preocupa, que és el
de la descentralització. Vivim, com tots vostès saben,
òbviament, en una comunitat pluriinsular i crec que en
aquestes competències s'hauria de notar, i s'hauria de notar
una descentralització també en les competències educatives,
permetre que els consells insulars, poc a poc, vagin tenint
competències o una gestió delegada, com li vulguin dir,
inicialment en temes d'educació perquè finalment, ja, cada
consell insular, cada illa, pugui gestionar, d'una manera el
més autònoma possible, tota la tasca i la gestió educativa.

Òbviament també hem de parlar del fet que el Govern
balear haurà d'adaptar els llibres de text, que en aquests
moments no estan adaptats, la majoria d'ells, a la nostra
realitat socioeconòmica, geogràfica, ambiental, etc. Per tant,
què passa en aquest tema?, com es faran aquestes
adaptacions?, quan es faran amb els llibres de text? Què
passarà amb aquest tema?

Després hi ha un tema que em preocupa especialment i
que hi vull fer incidència: són el famosos instituts, com a
mínim els instituts d'Eivissa, que són els que a mi em
preocupen més i que preocupen moltíssim tots els pares dels
al•lots d'Eivissa. He repassat les respostes que vostè, en el
Ple de la setmana passada, ens va fer, tant a una pregunta
feta pel diputat que els parla com a una pregunta feta pel Sr.
Crespí, per intentar esbrinar què passaria amb aquests
instituts, com es finançarien, i la veritat és que, després
d'haver-me llegit un parell de vegades aquestes respostes,
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continuu sense tenir clar què passarà. Vull llegir alguna de les
frases d'aquestes respostes del conseller i li agrairia que després,
en el seu torn de rèplica, ens pogués aclarir amb paraules
planeres i senzilles com i quan es faran aquests instituts a
Eivissa, perquè hi ha molta de gent que espera una resposta clara
i definitiva. Deia, per exemple, l'altre dia, en resposta a una
pregunta d'aquest tipus: "La finançació de les transferències
d'educació no serà en els propers anys, com vostè sap, l'ordinària
de les transferències de l'Estat, sinó que serà una mica superior,
precisament per anar enfrontant aquestes construccions derivades
d'aquestes mancances i del procés d'implantació de la LOGSE";
en una resposta que feia al Sr. Crespí deia alguna cosa similar:
"A l'augment que es produeix cada any per a la finançació de la
competència transferida, no serà l'augment que es produeix en la
resta de transferències que fa l'Estat, sinó l'augment que realitzi
el Ministeri d'Educació en els propers anys, que serà superior
l'any que ve, i això es farà, precisament, per finançar la
construcció d'aquests centres que vostè ha anomenat"; és a dir,
interpret -si m'equivoc, després, per favor, Sr. Conseller, m'ho
corregeixi- que n'hi ha per llarg, per tenir aquests instituts,
perquè en aquestes dues respostes es parla que "en els propers
anys anirà augmentant aquesta dotació", per tant vol dir que, com
a mínim, fins d'aquí a tres, quatre, cinc anys ens podem oblidar
d'aquests instituts. Com a mínim això em preocupa molt i voldria
que m'ho pogués aclarir.

En definitiva, i per acabar, pensam que queden moltes coses
a l'aire en el tema d'educació. Hi ha hagut, no diré secretisme,
però sí manca de diàleg i de convidar els sectors afectats a la
participació. Crec que les competències d'educació, la gestió
educativa o la feim entre tots o fracassarà. Tenim una oportunitat
històrica, una oportunitat d'or perquè aquest tema vagi bé i
voldríem respostes clares i contundents de les intencions que té
el Govern balear en aquest sentit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a veure la interpel•lació número 4506, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en matèria
d'educació i el seu finançament. Té la paraula el seu portaveu, Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el Sr. Conseller, en la seva
intervenció la setmana passada que citava el Sr. Balanzat, va ser
absolutament inexacte, que és una manera de dir molt inexacte.
Deia, a una resposta que em feia i que, com el Sr. Balanzat,
també reconec que no vaig entendre gens ni mica: "Jo li dic que

és a part, que hi hagi una dotació -vostè ho sap- petita en
matèria de capítol 6. L'augment que es produeix cada any
per a la finançació de la competència transferida no serà
l'augment que es produeix a la resta de transferències que fa
l'Estat, sinó l'augment que realitzi el Ministeri d'Educació
els propers anys". Jo crec, Sr. Conseller, que vostè
desconeix el sistema de finançament de comunitats
autònomes que ha fet el seu partit, el desconeix
absolutament. Què vol dir?, que ara les competències
vendran partida a partideta i en pujaran una i en pujaran una
altra? No senyor!, participació del 30% d'IRPF i un mínim
garantit, ni més ni pus, no hi ha possibilitat que el ministeri
desviï més fons per una línia que per una altra. O bé té raó
vostè, la qual cosa no neg, però llavors hauríem de
preguntar al Sr. Rato quin model de finançament de
comunitats autònomes ven. Les dues coses no són
compatibles. Això com a rèplica a aquelles preguntes de la
setmana passada.

Però anem a centrar-nos avui i aquí a l'objecte d'aquesta
interpel•lació. Bé, sembla que ens trobam en una situació
que és que hi ha un acord, supòs que un acord verbal, sobre
l'assumpció de competències: hi ha hagut unes converses
entre autoritats del ministeri i el conseller i sembla que s'han
posat d'acord. No s'ha produït cap acte administratiu,
comissió mixta de transferències, etc., etc. Per tant, hi ha
qualque cosa semblant al conveni de carreteres: vostès han
anat a Madrid i qualcú ha posat una xifra, han vengut aquí
i l'han amollada. Parlem una mica d'aquesta xifra. Nosaltres
hem aconseguit, a la fi, saber quin és el cost efectiu
d'aquesta comunitat; ens ha costat molt, perquè facilitats,
des d'aquí, ni una. La delegada del Govern fa vuit mesos -ja
en fa nou- que esperam una llista de documentació
sol•licitada de capítol 1 de despeses de concerts educatius,
d'obres, de despeses de funcionament de centres docents, de
Projecte Atenea, de Projecte Mercuri...; res de res, fosca
absoluta, de manera que no puguem saber, més que per unes
extrapolacions estranyes, quin era realment el cost efectiu:
36.356.450 milions de pessetes, 36.000 milions de pessetes,
356, 450. Aquest, segons xifres que finalment ens han
arribat oficialment, ho tenim, és a dir, formam una
participació del que avui en dia es diu el "territori MEC" del
4,49%; és una part important perquè, a pesar que es digui
això del cost per alumne, no hem d'oblidar que les
comunitats amb concentracions de població notables -
nosaltres no tenim una gran població dispersa- idò
evidentment tenim els alumnes més concentrats i, per tant,
les ratios alumne-professor són més altes; nosaltres no som
Castella-Lleó o Astúries i, per tant, el cost és més baix no
perquè es gasti menys, és que no es pot gastar més perquè
ja hi ha el nombre de professors que més o manco toca, a
pesar que a altres bandes està una mica sobredimensionat.

Per tant, coneixem quin era el cost efectiu a nivell
d'enguany però, clar, aquest cost efectiu garanteix avui -foto
fixa- el funcionament del sistema educatiu? No pare! No!,
ho veim. Encara la setmana que va o l'altra sembla que hi ha
accions previstes per part de la comunitat educativa per
protestar de les deficiències; vol dir que aquests 36.000
milions ni tan sols garanteixen el funcionament avui; hi ha
hagut destrucció sistemàtica dels centres de professors, hi ha
hagut destrucció sistemàtica d'unitats de la mateixa direcció
provincial; falten efectius respecte dels que hi havia
anteriorment i, per tant, s'han suprimit les colònies escolars,
cosa en la qual aquesta comunitat era pionera: l'inspector
Joan Capó, que té una escola dedicada a ell, va ser el
creador d'aquestes colònies escolars i figuram als anals de
la pedagogia com a element de cohesió, les colònies
escolars.
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Per tant rebem un sistema en el qual se li han anat llevant
coses. No oblidem que les inversions també aquests darrers
temps varen sofrir una baixada important. Miri, l'any 96 la
inversió prevista era de 1.919 milions de pessetes, capítol 6, més
325 milions procedents del Consell Superior d'Esports per a les
instal•lacions annexes, el Pla d'extensió d'instal•lacions
esportives. Molt bé. L'any 97 aquests 1.900 milions més 300
varen ser només 1.200, és a dir, que la suma seria pràcticament
1.000 milions menys. Des de que el Govern del Partit Popular és
a Madrid no s'ha posat la primera pedra a cap centre educatiu, i
li he de recordar que durant aquest període negre de l'educació
en aquestes illes es varen construir 39 centres educatius,
d'educació secundària parlam, inclosa l'Escola d'Idiomes i
l'Escola d'arts i oficis, 39 es varen posar en marxa, vol dir que un
mitjana de quasi 3 cada any. Si vostès duen un any i mig
governant ja haurien de tenir quasi els que falten que, a més,
estava programat fer-los aquests anys, el seu inici. Encara aquest
mes de setembre s'han posat en marxa -algun encara no perquè
pel que es veu hi falta qualque cosa- o es posaran en marxa
centres iniciats durant el període de govern socialista. Per tant jo
crec que hi ha hagut un retrocés important i, per tant, aquest
retrocés no es recupera avui, amb això que es fa, no es recupera.

A la programació que estava feta abans de les eleccions
figuraven una sèrie d'actuacions com Marratxí; d'aquest institut,
pel que es veu, ja no se'n parla, ni tan sols de convenis. Què
passa amb un institut de 12 unitats d'educació secundària i 8 de
batxiller a Marratxí?, a on és aquest institut? S'Arenal de
Llucmajor, un centre de 20 unitats d'educació secundària i 8 de
batxiller; a Eivissa tres instituts, un de 16 d'educació secundària
i 6 de batxiller, un altre de 8 de secundària i 4 de batxiller i un
altre de 8 de secundària i 4 de batxiller; Santanyí, que pel que es
veu hi ha un conveni: era un institut de 12 unitats de secundària
i 8 de batxiller, li vol demanar al batle quin institut li fan?, més
petit, han reduït, i a on aniran els al•lots de Cala d'Or?, i a on
aniran els al•lots de ses Salines?, a quin institut aniran?, perquè
l'institut de Felanitx està molt saturat, a on aniran? Un institut a
Sineu..., però, a més, havia altres actuacions petites que han
desaparegut ja de qualsevol previsió i planificació; a l'institut de
formació professional d'Inca s'havien d'ampliar les branques de
formació professional, l'institut Joan Tais de sa Pobla necessitava
ampliar dos tallers de formació professional, l'institut de Pollença
havia de sofrir una ampliació important per poder tenir el
batxiller suficients, a on són aquests doblers?

Aquests doblers són molts de doblers. Jo li diré quants de
doblers són exactament. Miri, estaven previstes 16 actuacions,
des de centres grans a ampliacions de formació professional.
Cost de la inversió en immobles: 5.600 milions de pessetes, cost
només d'immobles. Capítol 1, perquè dins aquests immobles hi
hagi professors que donin classe a nins perquè, clar, els edificis
buits realment són molt macos però no serveixen per a res;
professors per fer feina, cost del capítol 1 cada any: 2.048
milions de pessetes; cost de funcionament d'aquests edificis: 208
milions de pessetes; concerts educatius per ampliar l'educació
secundària obligatòria als centres concertats: 2.100 milions de
pessetes; capítol 1; no exactament capítol 1 perquè és un
pagament delegat, no figura dins capítol 1 -si no record
malament- però, en qualsevol cas, són sous a final de mes.
Extensió de la formació professional: 650 milions. Garantia
social: 300 milions. Sumem: cost efectiu, 36.000, i d'això llevi la
inversió i la plurianualitzi però no surten els 38.000, a mi me'n

surten un parellet més. Per tant malament anirem si no
tenim els doblers suficients, i no em val la seva resposta
perquè no és així, el finançament de les comunitats
autònomes. Però la seva resposta encara és molt més
complicada perquè diu que els doblers d'aquests convenis ja
estan dins la transferència, perquè llavors ja tendrem els
edificis fets i seran nostres, però clar, vostè mescla inversió,
que és una cosa ja feta i està pagada, amb el capítol 1 que ve
quan la cosa ja està pagada perquè mentre es fan les obres
no hi ha classes ni professors, naturalment. Per tant, aquest
sistema que vostè diu que emprarà el ministeri no existeix.

Jo li he de fer, com que això és una interpel•lació que és
una pregunta llarga -com diu molt bé el nostre president del
Parlament- li he de fer la pregunta, ara que en puc fer moltes
en cadena. Quina quantitat, exactament, té garantida (...) i
a què van dedicades cadascuna de les partides? Quins
instituts es pensen construir i com es pensen finançar?
Quina quantitat per anualitats i quan estaran acabats aquests
instituts? Quan s'acabarà la implantació de la formació
professional acordada en una comissió provincial de
formació professional a on, almanco quan governàvem
nosaltres, consellers o delegats d'aquests consellers, del
Govern de la Comunitat hi participaven?, a més dels
sindicats, de la CAEB i de la PIMEM. I quan, al final,
perquè sembla que això és un tema que no afecta la
transferència, però segons declaracions de la secretària
d'Estat fetes públiques va dir: "Por qué preguntan cuándo
vamos a catalogar las plazas de educación secundaria
bilíngües? Cuando tengan ustedes las transferencias"; per
tant, quan les places d'educació secundària es catalogaran
com a bilingües perquè puguin entrar en el pròxim concurs
de trasllat que serà d'aquí a molts poc mesos?, perquè els
concursos de trasllats se solen convocar el mes de
novembre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Veurem ara la interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la número 4694, relativa a
criteris del Govern en relació al traspàs de competències
d'educació. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la pregunta és
llarga però és molt concreta: Què ha de valer, què costa
l'educació a les Illes Balears? El Govern va encarregar un
estudi; l'hem sol•licitat, encara no l'hem rebut i supòs que
avui ens el podrà mostrar i, sobretot, saber a quines
conclusions ha arribat aquest estudi. Per tant la pregunta és,
a judici del Govern, quina dotació econòmica necessitam
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per gestionar correctament educació no universitària a les Illes
Balears? Per tant, la pregunta de preguntes que voltam gira
entorn a una quantitat econòmica. Per desgràcia, per tant, estam
en la fase prèvia i no podem parlar de model educatiu si no que
hem de parlar de pessetes perquè, en definitiva, en funció de les
pessetes podrem tenir més recursos econòmics o no per destinar
a l'educació.

El Govern ha dit que els 38.500 milions de pessetes més un
finançament addicional d'uns 1.500 milions de pessetes per a
normalització lingüística és un bon finançament, perquè partíem
d'un pressupost, el curs 96-97, de 35.600 milions de pessetes que
era el pressupost que el ministeri destinava a les Illes Balears.
Per tant, de 35.600 a 38.500, un augment de 3.000 milions per a
funcionament ordinari més 1.500 per a normalització lingüística,
a judici del Govern és satisfactori o, com a mínim, ha anunciat
que amb aquesta partida econòmica estan disposats a firmar les
transferències. Per tant, 38.500 milions de pessetes més 1.500
per a normalització lingüística són suficients?, i a més de ser
suficients -la pregunta que introduïm- són justs?, és a dir, són
igualitaris respecte a allò que es gasta el ministeri a la resta de
l'Estat? Naturalment, si donam per bo que els 35.600 milions de
pessetes que destinava el ministeri al funcionament ordinari de
l'educació a les Illes Balears, és a dir, sense inversions de
manteniment dels centres, professorat, etc., si partim del fet que
aquesta quantitat era suficient, bé, un augment de 3.000 milionets
de pessetes, no arriba bé, pot semblar suficient. Però no són
3.000 milions de pessetes, perquè la Sra. Esperanza Aguirre, la
ministra d'Educació, ja ha dit que per al curs 97-98 el pressupost
d'Educació augmenta el 6,8%; per tant, si nosaltres sumam a
aquests 35.600 milions de pessetes el 6,8% ja anam a 37.500
milions de pessetes, que és el que hauria gastat el ministeri per
al curs 97-98 de les Illes Balears. Per tant, què és el que firmarà
el Govern balear? Firmarà 1.000 milions de pessetes més del que
el ministeri hauria gastat a les Illes Balears amb aquest 6'8%. I
la inversió nova?, tots aquests centres de què fa un moment
parlava el Sr. Crespí, són suficients aquests 1.000 milions de
pessetes? Creim que no, sobretot si nosaltres hem de qüestionar
la suficiència d'aquests 35.600 milions de pessetes. No és el que
deim nosaltres, és el caòtic començament del curs escolar que ja
diu ben clar que el que s'ha gastat el ministeri el curs 96-97 a les
Illes Balears, ha estat totalment insuficient, ha estat insuficient
en nombre de centres, en nombre de professors, en nombre de
recursos que s'han retallat i fruit d'això hem tengut el
començament de curs més caòtic de la història. Dic el més
caòtic, perquè caòtic també n'hi havia hagut algun, no és que
abans tot fossin roses, no és que abans la inversió fos suficient,
perquè arrossegam un dèficit importantíssim.

Com respondre a aquesta pregunta? Per tant, hem de tenir en
compte situació anterior, un dèficit d'inversions, aquest dèficit
d'inversions necessita una inversió nova més elevada que a altres
territoris de l'Estat que tradicionalment s'hi ha invertit més, hem
de tenir en compte l'aplicació de la Logse, l'aplicació de la
Logse, segons els càlculs que ha fet l'STEI necessitaria un
increment de plantilla, d'aplicar la reforma, un increment de
professorat de 1.456 persones, i de 233 persones de personal no
docent, per aplicar la Logse, bé el cost econòmic que això té ...,
necessitam normalització lingüística, necessitam escoles
d'idiomes, a una terra on és bàsica una escola d'idiomes, en tenim
una i dues extensions, aquí es necessitarien cinc escoles
d'idiomes, per tant, aquí és evident que els 35.000 milions de
pessetes eren totalment, són totalment insuficients.

Però què és el que gasta el ministeri al conjunt de l'Estat,
comparat amb el que gasta a les Illes Balears? El ministeri
gastava, fins al curs 96-97, 339.000 pessetes per alumne, a les

Illes Balears aquests 35.000 milions de pessetes suposen
255 pessetes per alumne, és a dir que ara, en aquest
moment, amb l'assignació econòmica cadascun dels nostres
alumnes rep 84.000 pessetes manco que la mitjana estatal,
és a dir, que els nostres 139.572 alumnes del curs 96-97 si
rebien els mateixos recursos que el ministeri destina a
cadascun dels alumnes de l'Estat, es convertirien en 47.000
milions de pessetes. Aquesta és la partida que hauríem de
reivindicar per al funcionament ordinari, perquè llavors hem
de menester la partida d'inversions, i llavors la partida de
normalització lingüística, que nosaltres l'estimam en uns
3.000 milions de pessetes anuals, i a més a més necessitam
les escoles d'idiomes.

Veu, Sr. Conseller, com no era tan disbarat parlar de més
de 50.000 milions de pessetes quan reivindicàvem una xifra
necessària per a Educació? Clar que sembla un desbarat,
què diuen aquests, de 35.000 milions de pessetes passar a
55.000, i demanen la lluna; però la lluna que tenen els altres
alumnes de la resta de l'Estat, que tenen aquesta dotació
econòmica de 339.000 pessetes per alumne.

I encara li podria parlar de l'augment de població, perquè
la Sra. Aguirre diu que enguany, al conjunt de l'Estat perden
176.000 alumnes. Jo no sé les xifres del curs actual, però el
que veig és com puja la població a les Illes Balears, la
població es dispara, l'any 2020 tendrem un milió d'habitants,
jo m'imagin que si continuam procreant al mateix ritme que
ho feim actualment, augmentarà el nombre d'alumnes en la
mateixa proporció. Per tant, hem de tenir en compte que
aquí hi ha un increment de població, hi ha una població
flotant que també va a les nostres escoles, en definitiva, hi
ha tot un conjunt de mesures que hauríem de tenir en
compte.
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Per tant, Sr. Conseller, esperam que justifiqui l'optimisme que
ha mostrat quan ha anunciat la firma de les competències amb
aquesta quantitat, i ja voldríem, també, ja que hi és, aprofitant
que és aquí, que la cosa no quedàs tan monetarista, per dir-ho
d'alguna manera, i ens parlàs de la planificació del curs 98-99. I
ens parlàs de la catalogació de places, quines accions pensen
emprendre perquè encara surten places bilingües que només són
catalogades com a monolingüisme, i estam fent esforços perquè
des de Madrid es cataloguin les places correctament, i no es fa,
i aquí places bilingües continuen essent cobertes per personal
que només coneix la llengua castellana, amb el problema que
això suposa per mor dels nostres alumnes. Per tant, esperam les
seves respostes, en el segon torn ja tendrem ocasió de començar
a aventurar per allà on haurien d'anar les transferències per estar
dotades correctament.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Arribats a aquest punt, toca el
torn al representant del Govern. Té la paraula el conseller
d'Educació, Cultura i Esports.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, el tema, tal vegada el tema que més els preocupa
a tots vostès, que és el tema del finançament de la construcció
dels centres que se deriven de la implantació de la Logse a la
nostra comunitat, jo els puc dir, i els explicaré més endavant, en
els propers pressuposts, que el Govern balear invertirà en els
pròxims quatre anys 6.000 milions de pessetes per a la
construcció i per a la millora de la xarxa pública de centres
necessaris per dur endavant la implantació de la Logse i per
resoldre una sèrie de mancances que efectivament té la nostra
comunitat, curiosament tenint en compte la seva estructura
econòmica i social, com per exemple, la formació professional
o l'ensenyament d'idiomes.

Em permetran de totes formes, abans que parlem del procés
concret de les transferències, abans que parlem de xifres, que faci
una reflexió, un poc a l'estil del que han apuntat portaveus dels
grups interpel•lants, en el sentit que en els darrers mesos, a les
darreres setmanes, hem assistit a un espectacle que jo no
m'atreviria a qualificar de vergonyós, però que crec que poca
gràcia fa als nostres ciutadans.  Aquí hem estat parlant de mils de
milions per amunt i per avall, ningú, ni tan sols aquest conseller
que era el màxim responsable ha aconseguit desviar el debat
públic cap al que de ver és preocupació del ciutadà, que no és
més que quina és l'educació que els donarem als seus fills. Quin
model pensam nosaltres que s'ha d'implantar per millorar la
qualitat de l'ensenyament a Balears. Assumesc la responsabilitat
que tenc amb aquest debat estèril, estèril tenint en compte la
meva confiança que dins el model de transferències, la dotació
que al final assolirem és més que suficient, i sabem vostès que
intentaré, les properes setmanes, tot d'una que la Mesa d'aquest
parlament ho tengui a bé, comparèixer per explicar quin és el
model que jo crec que seria l'adequat per a aquesta comunitat
autònoma.

Tornant al tema financer, al tema de les transferències,
els voldria aclarir quins eren els nostres objectius quan es va
encetar aquest procés de transferències. En primer terme,
havíem de comprovar quins eren els costs efectius,
especialment els liquidats, que són els que valora el Consell
de política fiscal i financera, i bé vàrem comprovar que
aquests costs l'any 96 s'atracaven i quasi eren de 34.000
milions de pessetes, no hi arribàvem però pràcticament ho
eren, l'any 97, efectivament, eren d'uns 35.500 milions de
pessetes, i la nostra estimació era que dins del nostre model
afrontar els reptes que teníem al futur, abans de parlar
naturalment del model lingüístic que necessitam al nostre
ensenyament, arribava als 37.500 milions de pessetes.
Havíem d'assegurar, naturalment, la implantació de la
Logse, quant a equipaments, quant a personal, havíem,
d'assegurar els nous concerts, havíem d'assegurar
l'increment de l'IPC en les despeses corrents i als concerts
nous. A la vegada teníem una sèrie de mancances que
encara tenim, en costs centrals, en establir una estructura
pròpia de les Illes Balears, una estructura naturalment
descentralitzada, havíem d'incrementar l'esforç que es
dedicava a l'educació especial, a l'educació de minories, a
l'educació d'adults.

I amb quins pressuposts negociàvem, amb quins
pressuposts s'havien produït en el tema de l'ensenyament, de
la competència d'ensenyament als darrers anys? L'any 1996
un pressupost total que quasi arribava a 34.000 milions de
pessetes, 24.300 de capítol 1; 9.200, per damunt de 9.200,
de capítols 2 i 4; i es varen destinar a obres per valor d'uns
527 milions de pessetes. El pressupost de l'any 97 no és un
pressupost liquidat, però amb una puja als corresponents
capítols, podem parlar efectivament d'una xifra de 35.500
milions de pessetes. Nosaltres, ja he dit, vàrem fer els
nostres càlculs, suposaven pujar dels 37.500 milions de
pessetes més l'ensenyament bilingüe i finalment partint del
darrer pressupost liquidat, el de l'any 96, que arribava a
dures penes als 34.000 milions de pessetes, i fruit de la
negociació i fruit d'un acord que efectivament encara no ha
estat signat amb Comissió Mixta, ens trobam amb un
pressupost per a l'any 98, que supera els 41.500 milions de
pessetes. 

Capítol 1 per damunt dels 26.400 milions; capítols 2 i 4
per damunt dels 12.800 milions; i capítol 6, lleugerament
per damunt dels 1.500 milions de pessetes.
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Jo crec que les opinions i les valoracions que es puguin tenir
i deixar de tenir damunt què costa financerament la implantació
de la Logse, què costa la despesa que se necessita per millorar la
qualitat de l'ensenyança, em diuen vostès, em diu d'una forma
que sembla convincent el Sr. Sampol, "ho veu, com no era cap
desbarat parlar de més de 50.000 milions de pessetes?", escolti
jo li puc dir les valoracions que vostè em fa, gaudeixen del
mateix transfons científic que vostè em diu que no té el que jo li
present. Jo almanco li present quin és el pressupost que si aquest
parlament l'aprova tendrem l'any que ve. Naturalment, la
implantació de la Logse suposa nous concerts, una millora i una
edificació de xarxa pública que nosaltres xifram en 6.000 milions
de pessetes, una implantació de serveis centrals que és més en els
casos, especialment en els casos d'Eivissa i de Menorca, hauran
de realitzar-se amb una millora de la infraestructura d'aquestes
illes, i, en definitiva, Sr. Crespí, vostè em diu també, de tot
aquest ball de xifres que hi havia, que no hi havia, que s'havia
pressupostat, que es va gastar, jo li dic que el darrer pressupost
liquidat, que va ser un que precisament varen fer vostès o varen
prorrogar d'un que havien fet vostès, té vostè raó, però va ser una
pròrroga d'un pressupost seu, no arribava a aquesta xifra de
34.000 milions de pessetes, i l'any que ve disposarem de 41.600
milions de pessetes. Jo crec que aquesta és una bona xifra per
millorar la qualitat de l'ensenyament a Balears.

Naturalment que si tenguéssim molt més la qualitat de
l'ensenyament seria molt superior, naturalment que en qüestions
concretes segurament en els propers anys també la Comunitat
Autònoma haurà d'aportar despesa financera per millorar aquesta
qualitat, però dins del sistema de transferències, jo crec que no
es podia arribar a un acord millor.

M'agradaria contestar una sèrie de qüestions concretes que
em fan els portaveus dels altres grups, el Sr. Balanzat està
preocupat pel tema del diàleg. Miri, el diàleg quant al procés
negociador de les transferències, crec que no és tal diàleg, crec
que es convertiria en una festa, en un folklore, el que vostè li
vulgui dir, crec que la nostra obligació com a Govern és
negociar, com l'obligació del Govern de l'Estat és negociar per
la seva banda. Altra cosa és, com vostè menciona, el model
educatiu. Jo estic totalment d'acord amb vostè que el model
educatiu hauria de ser fruit o almanco hauríem d'intentar que fos,
de tota manera, fruit d'un consens, naturalment no només del
món educatiu, també dels representants polítics, perquè no té
gaire sentit que sigui d'una altra manera, i naturalment quan jo a
les properes setmanes dugui al Ple d'aquesta cambra el model
educatiu, voldria que aquest document fos un document obert i
que s'obrís un període en el qual vostès i també el món educatiu,
hi pogués aportar les seves suggerències. Que aquest model es
pugui redactar entre tots?, jo francament crec que no, almanco
crec que no en un termini raonable de temps, tal vegada d'aquí a
tres anys, entre tots, podríem redactar un model. Jo crec que
l'obligació del Govern era que aquest conseller digués als seus
tècnics quina era la seva idea política damunt el model, que els

tècnics plasmassin aquesta idea en un document
efectivament tècnic i que a partir del dia en què jo els
presenti a vostès i també al model educatiu, s'obri un
termini per intentar que les aportacions de tots facin un
model que efectivament mereix aquesta comunitat
autònoma.

Em parla vostè i em parla el Sr. Sampol, també, i li
contest, Sr. Sampol, perquè em comenta el mateix que el Sr.
Balanzat, de la xifra de finançament per alumne a Balears
envers de la xifra de finançament per alumne a la resta del
territori de les comunitats de l'article 143, del territori MEC.
Bé, part de la resposta l'ha donada ja el Sr. Crespí, no es
poden comparar les comunitats entre si, jo crec, estic
convençut que efectivament hi ha una manca de
finançament històric, però aquesta mancança no arriba a la
quantitat que resulta fàcilment de dividir l'esforç financer
pel nombre d'alumnes. Naturalment, no és el mateix una
extensió territorial gran que una petita, no és el mateix que
l'ensenyament concertat sigui més o menys gran en relació
a l'ensenyament públic. Parla vostè de descentralització, jo
crec que ja li he contestat, crec que és necessari gaudir d'una
estructura molt més forta que la que es té a Eivissa i a
Menorca, em parla de què passarà amb el personal, i m'ho
ha comentat algú més, escoltin amb el personal passarà el
mateix que ha passat amb tot el personal que ha estat
transferit a la Comunitat Autònoma, hi haurà un període de
temps, segurament d'un any, que és el normal en aquests
processos, i aquest procés que implica més personal encara
és més raonable, on amb el règim jurídic de l'administració
d'origen, hem d'incorporar nosaltres aquest personal a la
nostra relació de llocs de feina, al marge que negociem un
augment de les seves retribucions. L'única diferència entre
aquest personal i el que ha estat transferit fins ara és que
tant aquest com el personal sanitari, segons la Llei de funció
pública poden gaudir, poden tenir, per les seves especials
característiques, un estatut propi.

De la construcció d'instituts no passi pena, i manco del
d'Eivissa, es construiran amb aquests 6.000 milions de
pessetes els tres instituts d'Eivissa, sobretot el d'Eivissa vila
és absolutament prioritari.

Em parlen de sistemes de finançament, si jo els conec o
els desconec. Mirin, jo crec que val més no confondre'ns a
tots, no confondre els convidats, no confondre la premsa
amb xifres per amunt i per avall, crec que he contestat
clarament amb pressupost i amb inversió per als anys
propers.

M'agradaria, abans d'acabar, a l'espera del meu pròxim
torn, fer al Sr. Sampol, que jo crec que li he contestat alguna
de les coses que m'ha dit, li voldria fer una reflexió i la hi
faig, no se m'enfadi, perquè vostè té un altre tron de paraula
i em podrà contestar. Fa un parell de dies, no sé si a un o a
diversos diaris d'aquesta comunitat, vostè va escriure una
carta, de política general, parlant de si Balears anava bé o
no anava bé, i feia referència a dues o tres línies a
l'ensenyament, i parlava que el PP i també el Govern del PP
d'aquí o el Govern del PP de l'Estat acabarà creant o
fomenta que hi hagi una doble xarxa de centres, un per a
rics, deia vostè, i un per a pobres, que nosaltres descuidam.
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Miri, jo crec que del que li he dit, es veu ban clar que no els
descuidam, però això no és el més greu, el greu són dues coses,
vostè sap perfectament que centres docents a Balears n'hi ha 456,
d'aquests n'hi ha 3 de privats, la resta són concertats, 270 públics
i 183 concertats, que pagam tots, tots, es financien amb doblers
públics, per tant, si em vol parlar que hi ha tres centres per a rics,
bé, però no confongui aquests centres concertats, molts d'ells fan
un esforç, per exemple en educació especial, parlant que també
hi ha una xarxa de centres concertats per a rics, aquests centres
són gratuïts en l'ensenyament obligatori com ho són, naturalment
els centres públics.

Jo aquesta reflexió no la hi faria, la hi faig perquè vostè em
podrà contestar, i la hi faig també perquè vostè no és qualsevol
per dir aquestes coses i per confondre, supòs que no
intencionadament, l'opinió pública. Vostè és el secretari general
d'un partit polític amb representació a Balears, no és un
qualsevol que escriu a un diari ni és un polític, si m'ho permeten
tota la resta de polítics d'aquesta comunitat, qualsevol, vostè és
el líder d'un partit polític, no digui aquestes coses, fan molt de
mal a la nostra societat, no es condueixen a res i, a més, com
vostè sap, són inexactes.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot vull dir que no em
mereixen la consideració de qualsevol les persones que escriuen
als diaris i que quedi manifestat a la primera intervenció. He de
dir també que com que hem d'intervenir per posicionar-nos sobre
tres interpel•lacions, i segons el Reglament tenim cinc minuts per
a cada interpel•lació, em diuen que siguin cinc, per tant, deman,
ja que són tres grups que han interpel•lat, un poc de benevolència
a la Presidència en el temps.

D'ençà que s'ha arribat a l'acord amb les transferències
educatives, preguntes amb sol•licitud de resposta escrita,
preguntes a comissió, preguntes a plenari, tema gairebé central,
a la darrera part del debat de l'autonomia fa quinze dies, una
sol•licitud de comissió de seguiment de les competències,
refusada, una sol•licitud de compareixença del director
provincial del MEC a les Illes Balears perquè parlés del principi
de curs, tres interpel•lacions avui capvespre; el conseller em
sembla que té demanada una compareixença per parlar del model
educatiu; no gemeguem, hem aconseguit posar el tema educatiu
com un tema central del debat polític a les Illes Balears, i és

important, és importantíssim, perquè semblava que fins ara
el tema educatiu era un tema residual, i jo, ja saben, bé, no
ho saben, els diré que Anthony Blair no em fa perdre
l'oremus, no me'l fa perdre, però m'ha agradat aquesta idea
que els dies que ha dit als seus dirigents, ministres i líders
estatals que escrivíssim per rallar dels seus mestres, per
explicar el seu record dels mestres que varen tenir, per situar
els mestres, l'educació, en un punt central del debat
quotidià, està bé, és un esforç que feim tots i hi hem de
participar.

El conseller, em dirigesc als tres grups a la vegada, no sé
a qui m'he de mirar, el conseller diu que era millor que
parléssim del model educatiu i no tant dels doblers, però
avui el tema, lògicament són les competències que han
vingut dotades, ja tendrem oportunitat de parlar del model
educatiu, però parlarem un poc dels doblers amb què vénen
dotades. Només quatre consideracions per acompanyar les
interpel•lacions que vostès fan.

Hem de veure quina és la situació de l'Educació a la
nostra comunitat ara que hem rebut les transferències, crec
que és fonamental per dir si vénen ben dotades o no. Quina
és la taxa d'analfabetisme a les Illes Balears?, són dades del
1993, un document del MEC, a partir de l'enquesta de
població activa, un 17'7%, superior a la mitjana espanyola,
són dades del 1993 que deuen sortir publicades a un estudi.
La taxa de persones amb estudis secundaris, en aquest
mateix estudi sortia un 8'4, superior a la mitjana espanyola
en unes dècimes, poc superior i en el lloc número 5 de les
comunitats autònomes. La mitjana de persones amb estudis
de formació professional, l'índex millor dit, l'índex, és d'un
1'6%, la mitjana espanyola, l'índex espanyol era un 3,
Balears ocupa el segon darrer lloc, el lloc segon dels
darrers. Taxa d'universitaris, 3'4, inferior a la mitjana
espanyola, també una de les darreres comunitats amb taxa
d'estudiants amb estudis universitaris.

Si ens fixam amb una xifra, com és la dels anys
d'escolarització, la xifra mitjana d'anys d'escolarització a les
Illes Balears, és 6'5, inferior a la mitjana espanyola, inferior
a Catalunya, Castella i Lleó, Aragó, Astúries, Rioja,
Cantàbria, País Basc, Navarra, Madrid; comunitat més rica
d'Espanya, Balears, Illes Balears, de les més riques
d'Europa, de les darreres quant a taxes d'educació. Si
transportam aquesta taxa a les persones majors de 30 anys,
població adulta, veurem que la mitjana d'escolaritat a la
nostra rica comunitat és de 2'9 anys, inferior també a la
mitjana espanyola, i en el lloc 12 de totes les comunitats
autònomes. Aquest dèficit educatiu és clar, contundent, i
crec que l'hem de tenir en compte a l'hora de veure com
arriben aquestes competències.

Un altre element, la diferència que hi ha hagut entre
finançament de l'educació a comunitats autònomes que
tenen les competències educatives des de fa anys, les de
l'article 151 i d'altres que han accedit a les competències, i
les que havien quedat, com la nostra, dins el territori
conegut com a territori MEC. En aquest mateix estudi del
MEC, si prenem l'any 1985 com a valor 100, així com les
comunitats històriques han augmentat moltíssim, Andalusia
arriba a 211, Canàries al 200, Catalunya al 210, València al
207, Galícia al 193, aquí arribam al 135, al territori MEC,
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s'hi arriba a aquest valor. Per tant, s'ha produït durant aquests deu
anys un distanciament en el finançament de l'educació entre les
comunitats que hi havien accedit anteriorment i en les que, com
la nostra, havien quedat dins el territori MEC, i durant aquests
anys no hi ha hagut mecanismes específics, explícits, de
compensació interterritorial, aquest és un fet claríssim.

Quant a la despesa educativa per alumne, que és una data que
ha expressat la majoria d'interpel•lants, és clara la diferència, de
les 330.000 a les 247.000, hi ha gairebé 100.000 pessetes per
alumne, són 11.000 milions més que com han arribat les
competències educatives; és una dat a tenir en compte, hi ha
elements que poden explicar aquesta diferència però hi ha
elements que justifiquen també que demanava aquesta diferència.

Si tenim en compte un altre element comparatiu, el que es
gasta en PIB l'Estat espanyol en educació, que és un 4'7, aquella
famosa llei del 6% del finançament va estar dos o tres anys, els
darrers anys del Govern socialista, dins el calaix, després, quan
va arribar el Partit Popular, van treure aquella iniciativa
legislativa, i el Partit Popular i Convergència i Unió la van
tombar, no va arribar a ser considerada, demanava un 6%. 

Si a la nostra comunitat s'hi dediqués un 4'7, que és el que ara
se n'hi dedica, del PIB a educació, rallaríem de 90.000 milions,
de 90.000 milions, si s'hi dediques el mateix percentatge del PIB,
és un altre element de comparança a tenir en compte.

És clar, resulta que el conseller, ho hem sentit ara, pot trobar
utòpic plantejar, com ho fa l'STEI, el sindicat, com ho ha fet el
Grup Nacionalista, com ho ha fet Esquerra Unida també, 57.000
milions per a educació, quan aquesta xifra només representaria
un 3% del nostre PIB, la meitat d'allò que s'exigia en aquella
iniciativa legislativa que va quedar en res al Congrés de Diputats,
amb totes les comparacions, cost per alumne, cost per habitant,
relació del PIB, de la despesa del PIB, en totes les comparacions,
hi sortim malament, en totes, per què?, ens ho hem de demanar.

Jo acabaré... Més endavant rallarem del model educatiu, però
sí que he trobat contradictori per part del Govern balear que
vulguin evitar dins el debat fer comparació de cost per alumne,
ho he trobat contradictori, almanco, i vull acabar llegint un escrit,
textualment, que deia: "Tenim exactament 11.700 estudiants a la
Universitat de les Illes Balears, i si aplicam la ratio estatal
mitjana d'estudiants, n'hi hauríem de tenir 24.000. Davant
aquestes xifres, el Govern balear negocia la competència amb les
següents preocupacions: Volem un finançament per cada alumne
de la Universitat comparable amb el finançament que reben els

alumnes a universitats de la mateixa dimensió"; més clar
que açò, no..., de la mateixa dimensió, i açò suposa un
increment de doblers, mateix finançament per alumne, i
després hi afegien el mateix índex d'alumnes universitaris,
però ja no entram en aquest tema. Açò, ho firmava Jaume
Matas, president del Govern balear, fa un any i mig. I si era
essencial per al Sr. Jaume Matas el tema de la comparativa
cost per alumne quan negociava amb el Govern socialista de
Madrid, s'ha de demanar que el Govern balear, quan negocia
amb el Govern popular a Madrid, tengui almanco la mateixa
disposició, el mateix criteri, la mateixa valentia de plantar-
se davant el Govern, no ho ha fet, açò, i amaga a totes les
intervencions el tema del cost per alumne, que era essencial
per al Sr. Jaume Matas, es veu que ara ja no li preocupa
gaire però que fa un any i mig, quan hi havia unes eleccions
el mes de març del 96, plantejava i recordava i escrivia als
diaris i firmava qüestions com aquesta. I açò és el que s'ha
de dir.

Per acabar ja, Sr. President, i abusant de la seva
paciència, entenc també la posició que el conseller ha
explicar ara. Veig així una altra cosa que em va sorprendre,
quan deia "Creo en el sistema privado pero...", és que només
em puc dirigir a vsotès, "creo en el sistema privado pero
conozco mi obligación", i un subtitular que deia "el
profesorado debe mentalizarse del gran esfuerzo que hace la
sociedad para subirle el sueldo", homologació, açò és el que
entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Li record que li hem dat nou
minuts per poder contestar. Per part del Grup Popular, té la
paraula el diputat Sr. Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Malgrat que un ja porta sis anys en aquesta cambra, encara
el tema de les interpel•lacions i a qui un pot fer referència
i aquí no en pot fer, encara no acab de tenir ben clar, li
demanaria, al Sr. President, que si em surt del solc del
reglament, em cridàs l'atenció, com estic segur que ho farà.

Feta aquesta breu introducció, em permetran, senyores
i senyors diputats, dir que trenta anys de professor em
permeten conèixer amb alguna exactitud quina és la
problemàtica de l'educació i entendre i comprendre cada una
de les postures que aquí s'han manifestat, i
especialíssimament la del nostre conseller de Cultura. Aquí
hem sentit paraules com "curs catastròfic", com "falta de
pagament als professors", jo vull recordar que, quan jo vaig
iniciar la meva carrera docent, ens pagaven 12.500 pessetes
al mes i que el primer sou el vaig cobrar cap a març, quan
el curs es va iniciar el mes d'octubre, un dia 4, ho record
exactament. Aquest curs no sé si ha set més o menys
catastròfic, jo diria que no difereix gaire dels altres trenta
cursos que jo he conegut, perquè és cert que hi ha hagut
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problemes, però abans també n'hi havia, de problemes, i aquí
només s'han esmentat aquells que la societat ha conegut perquè
no s'havien solucionat, però d'aquells que s'han solucionat i que
abans sí que eren problemes, no se'n parla. Jo he set director d'un
institut i record molt bé els problemes que teníem per poder
aconseguir a principi de curs que el transport estigués a les portes
de cada institut per poder anar a buscar els alumnes.

Però no vull entretenir-m'hi més, sí que vull reconèixer que
hi ha hagut problemes però que els problemes que hi ha hagut
enguany també havien passat altres anys i que altres anys ni es
demanaven compareixences de consellers ni es demanaven
compareixences de directors provincials.

Dit això, Sr. Conseller, vull manifestar el suport del Grup
Parlamentari Popular al procés negociador de les transferències
educatives. L'assumpció de les transferències educatives l'any
que ve sí que suposarà una autèntica passa de gegant en
l'autogovern i ens permetrà avançar en el procés de normalització
lingüística. No hem d'oblidar que estam parlant de la
competència més important que ha assumit mai la nostra
comunitat autònoma, res és comparable a la riquesa de l'educació
d'un poble, però hi ha molt més, el traspàs de les competències
ens permetrà aplicar un model educatiu propi de les Illes Balears,
que, entre d'altres qüestions, garantirà el coneixement ple de les
dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, la llengua i la
realitat sociocultural de la nostra terra podrà ser coneguda
directíssimament feta des d'aquí per als nostres infants. Tendrem
un ensenyament de més qualitat perquè serà el nostre, el que
nosaltres haurem fet amb atenció especialíssima a les nostres
especificitats, des de la petita Formentera fins a la gran Mallorca,
els nostres infants coneixeran quina és la seva terra, i estimant
més la seva pròpia, podran estimar més l'aliena.

I tot això ho podrem començar a fer a partir del pròxim curs,
perquè vostè, Sr. Conseller, ha sabut negociar amb
l'Administració central i dia 1 de gener del 98 Balears podrà
assumir les competències educatives.

Parlem de xifres seriosament. Gràcies a les negociacions
dutes a terme per part de vostè, s'ha aconseguit un traspàs amb
un finançament de gairebé 41.000 milions de pessetes, malgrat
partíem d'una xifra de 34.000 milions de pessetes, que va ser el
cost efectiu de l'educació a les Balears l'any 95. L'any 96, jo crec
que l'increment econòmic per a l'eduació a les Illes és evident.
No és moment, Sr. President, n'estic segur, de ventilar ni
d'ensenyar en aquesta cambra documents que han sortit en la
premsa, notícies de a premsa, però sí voldria llegir el titular d'un
diari, el Diario de Mallorca, que diu "el PSOE acepta un traspaso
educativo de 36.000 millones", i diu el Sr. Crespí: "Si las
competencias educativas que deben ser transferidas a la
Administración autonómica a partir del uno de enero de 1998
vienen acompañadas de unos 36.000 millones de pesetas, sería
posible garantizar la implantación en Baleares de un sistema de
educación de calidad". No es pot, no és just, no és normal que es
canviï de parer en tan poc temps, no és bo que els polítics facem
la sensació de ballar d'acord amb la música que ens interessa,
però li vull recordar..., voldria recordar a qui va tenir la
responsabilitat durant molts anys del ministeri, i ara diuen tot
tipus de maldats i de mancances sobre la nostra educació, que
podríem haver estat tots, nosaltres també, molt reivindicatius,
com ho és algú ara, però bé, en qualsevol cas, això és el passat
i ara, amb aquest finançament addicional el Govern balear podrà

esmenar aquesta situació. Per exemple, com ja anunciat
vostè, Sr. Conseller, molt aviat podrem començar a
construir nous instituts, tres dels quals es faran a Eivissa,
per què Eivissa va ser la gran oblidada en els darrers anys,
malgrat algun institut s'hi fes?, per què hem d'estar els
pitjors en sistema d'instituts, quan les altres illes ens
superen? Ens ho podria explicar qui fins ara ha tengut
l'obligació? I és una realitat que podran constatar ben aviat,
que gràcies a vostè, gràcies a aquest Govern, Eivissa podrà
tenir els instituts que ja fa anys hauria hagut de tenir, però,
com va recordar el president del Govern, aquestos instituts
es varen fer a llocs on hi havia interessos polítics i
precisament ara algun d'aquestos instituts tenen aules
buides, quan a Eivissa els alumnes s'han d'acaramullar per
falta d'espai i falta de bona previsió de l'anterior
administració.

Només, Sr. Conseller, vull tornar-li a manifestar el
suport del Grup Popular a les actuacions del Govern balear
en el traspàs de les competències educatives, i recordar a
vostè i a tota la cambra que mai en educació no hi haurà
prou finançament perquè mai no serem capaços de donar la
riquesa als nostres fills que significa un sistema educatiu
amb totes aquelles coses que són necessàries per a la
completa educació i formació de l'ànima dels nostres
infants. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, crec que tenc dret a una qüestió incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Crespí, un momentet. Vostè sap tan bé
com jo com funcionen les interpel•lacions, i ara s'obre un
torn de rèplica dels autors de les interpel•lacions. Vostè, en
el seu torn, hi podrà intervenir, i jo... Sra. Garcia Querol, jo
li deman, per favor, que es comporti, qui interpreta aquest
reglament és aquest president i que no posarà limitació de
temps.

Sr. Balanzat, té vostè la paraula. 
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, em permet una qüestió d'ordre?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, després li donaré la paraula. Sr. Balanzat, té vostè
la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Faré referència a algunes qüestions que ha comentat el Sr.
Conseller. en primer lloc, no accept de cap manera la primera
afirmació que ha fet en la seva intervenció, ha dit que era gairebé
un espectacle gairebé vergonyós que estiguessin parlant de
pessetes, aquí, de la transferència i que el que hauríem d'estar
fent és parlar de quina educació, de la bona educació que havíem
de donar als nostres fills i als nostres alumnes. Bé, Sr. Conseller,
estam parlant de pessetes, evidentment, de finançament, perquè
segons el finançament que tenguem, serà possible oferir una
millor o pitjor qualitat d'ensenyament, per tant, és obvi, és lògic,
i m'estranya que vostè s'escandalitzi que parlem de pessetes, que
parlem de finançament, perquè és l'eix central, és a dir, la decisió
que acceptem, la quantitat que acceptem com a bona per a
aquesta transferència serà després vital, serà la que permetrà o no
dur a terme una bona gestió en tema educatiu. Per tant, no li
accept de cap manera això que a la gent no interessen aquestos
temes.

En el tema dels instituts, bé, ja ens hi ha aclarit alguna coseta
més. Com a mínim, si no m'equivoc, podrem dir als eivissencs
que d'aquí a quatre anys tendran els tres instituts fets, correcte,
molt bé, idò, esperarem quatre anys.

Després, una altra cosa que m'ha preocupat moltíssim,
vostè diu "diàleg", és clar que n'hem de tenir, de diàleg, amb
els sectors implicats, de la comunitat educativa,
evidentment, i hem d'arribar a un consens, ha dit que el
model educatiu ha de ser fruit d'un consens, i ha dit que el
Govern fa un document i diu "aquí teniu el document, i ara,
si hi voleu fer al•legacions, n'hi podeu fer, ja ho veurem, ja
en parlarem"; home, per favor, això és una burla, és una
presa de pèl, ni és diàleg, ni és consens, ni és res, és una
presa de pèl; quan parlam de diàleg i de consens, estam
parlant de coses més serioses, vol dir asseure'ns tots a una
taula i definir entre tots, entre tots, ja sé que l'última paraula
i la responsabilitat màxima és del Govern, evidentment, ho
he dit en la meva primera intervenció, però, per favor, no
em digui que vostè està a favor del diàleg i que vostè vol
que el model educatiu sigui fruit del consens i a continuació
em digui "jo presentaré d'aquí a un parell de setmanes en el
Parlament un paper fet pels meus tècnics, i aquest paper,
aquest document, el repartiré als sindicats,a les APA, etc.,
i qui en vulgui dir alguna cosa, que la digui, i ja ho
veurem"; home, això no és seriós, ni és diàleg ni és res.

Per altra costat, hi ha una cosa que també m'ha
preocupat, vostè ha reconegut -he apuntat la frase tot d'una,
literal-, ho ha dit, "hi ha una manca de finançament històrica
en aquesta comunitat", és a dir, reconeix que hi ha una
manca de finançament històrica, i jo em pregunt: Què està
fent vostè per reparar, per compensar aquesta manca de
finançament històrica?, creu vostè, sincerament, que aquests
mil milions més de pessetes que s'han aconseguit són
suficients per compensar aquest dèficit històric de
finançament? Sincerament, crec que amb ben poca cosa
queden contents els membres del Govern del Partit Popular,
crec que aquí ha faltat poca empenta, poca valentia, a l'hora
de negociar amb el Govern del Partit Popular a Madrid, i
que, evidentment, els al•lots, els alumnes d'aquestes illes,
continuaran estant marginats.

M'ha contestat algunes qüestions d'aquelles que jo li
havia comentat. Ja m'ha dit clarament que, de
descentralització insular, res de res. No ha fet cap referència
als llibres de text, al material didàctic adaptat, jo li he
preguntat què passaria amb ell, en principi, no me n'ha dit
res, no sé si s'ho guarda per d'aquí a un parell de setmanes,
quan faci la compareixença en el Parlament, però continuam
sense saber res d'això.
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Per tant, i en definitiva, crec que no ha estat gaire convincent
en els seus arguments. Continuu pensant que el finançament és
insuficient, que quedam marginat s respecte d'altres comunitats
del territori MEC i que lament molt especialment aquest
concepte que té vostè del que és el diàleg i del que és el consens
social. Crec que de les paraules seves avui els sindicats de
treballadors de l'ensenyament, les APA, els col•lectius de
mestres, les escoles públiques i privades poden quedar
absolutament decebudes, i ho lament profundament. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sr. Diputat. Toca el torn d'intervenció al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Crespí. Per ordre
presentació, Sr. Crespí.

Abans d'iniciar el torn de rèplica, té vostè un torn per
al•lusions.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Seré breu en la qüestió incidental.

Sr. Marí, jo no l'he conegut, a vostè, de director d'institut, no
l'hi he conegut, i quan guanyava tants doblers, segurament tots
dos érem més joves i estàvem a l'escola; no m'empri aquests
exemples tan antics, que només fan que demostrar als nostres
diputats i públic en general què vells que som.

El que no li puc admetre, Sr. Marí, és que vostè em doni
lliçons d'ètica en aquesta cambra, vostè precisament, si en
tengués una mica, seuria allà dalt, no seuria aquí, Sr. Marí. Vaja,
jo procur no ofendre la gent, i vostè ho sap perfectament. Ja ho
va treure el seu president el dia del debat, el que passa és que no
hi va tornar, però ho va treure, això que creàvem instituts.

Miri, l'institut de Son Servera, quan es va començar, el batle
era el Sr. Barrachina, que és el batle d'ara, i és del PP; segon,
institut de Capdepera, quan es varen iniciar les conversacions
sobre l'institut, el batle crec que era d'Unió Mallorquina, i ara és
del PP, i si l'institut d'Artà està buit és perquè és un institut que
no estava en el lloc adequat en el moment en què es va fer, que
en fa molts anys, i era un petit xaletet que després es va ampliar,
i ara hi sobre un poc de lloc, per què? Perquè vostès han
concertat amb centres que no importaven, ni més ni pus, demani-
ho al director de l'institut, telefoni-li, és un company seu, i li ho
explicarà. De favoritismes, ni un.

Que a Eivissa no hi hem fet res?, el que passa és que Eivissa
era un desert l'any 82. Vol que li llegeixi la quantitat d'escoles
que hem fet a Eivissa? Vostè les coneix. Escoles de primària,
totes, Sant Antoni, Eivissa, Sant Josep, Santa Eulària, Jesús, etc.,
muntanyes d'escoles a Eivissa. D'instituts, ni més ni pus, el Santa
Maria, no el vàrem construir nosaltres i el vàrem haver de tomar,
tampoc no el construïren vostès, herència que ens trobàrem
podrida, molt bé, el tornarem a fer; un, institut de Santa Eulària,
vostè hi era, a la inauguració, no hi era?, em sap greu, perquè és
maco, vagi'l a veure; institut de Sant Antoni més una ampliació,
per cert, que el seu batle de Sant Antoni va prometre una
ampliació del solar perquè el solar no complia amb els requisits,
i vàrem fer l'obra amb el compromís que el batle ampliaria el
solar, que ho ha fet?, vol que telefonem al director de l'institut,
a veure si ho ha fet?, aquell solar no el veurem, ni vostè ni jo, en
actiu; Sant Jordi, és l'institut més maco de la Comunitat, preciós,
i Formentera?, no sé si s'ha inaugurat o no, no ho sé. 

I ara entr en el conseller, i vostè em parla de pressupost
executat del 96 i del 97, no, és clar, però qui va executar el
final del pressupost?, vostès?, el Partit Popular va entrar a
governar durant el període, va tancar les aixetes i no va
executar res. Perdoni, vol que li'n digui una altra, l'institut
de Pollença, ampliació de dotze unitats de l'isntitut de
Pollença, estava en pressupost, no l'adjudicaren, no
l'adjudicaren, dotze unitats, prop de 300 milions, és clar que
és pressupost, però el pressupost inicial era de 1.900
milions, i vostè ha donat unes xifres, però el ministeri l'ha
enganat, perquè el ministeri, a mi, em dóna unes altres
xifres, i així mateix hi ha mil milions de diferència. Vostè
parla de pressupost executat pel Partit Popular i jo li parl del
pressupostat l'any 96, i l'any 97, a veure què hi gasten, i em
diu que 6.000 milions en quatre anys, miri, coincideixen les
xifres, el cost del que falta fer és més o manco el que jo li he
dit, jo li he dit 6.600, a la millor..., és clar, però em diu que
en quatre anys!, això són 1.500 cada any. L'any 96, el
pressupost era de 1.900, per tant, hi baixam la inversió,
tenint en compte que el cost de la construcció ha crescut,
per tant, aquests quatre anys són molts d'anys, són molts
d'anys perquè aquests instituts es posin en marxa, molts
d'anys. No aguantarà el sistema quatre anys. Tota aquesta
programació havia d'estar acabada l'any 99, perquè encara
no han començat a posar-hi la primera pedra, quan serà?
Tenen el solar, els projectes estan fets, etc., això va a poc a
poc, demani al president quant de temps ens ha dut fer les
obres de reforma, en parlam des del principi de la legislatura
i ara les adjudicarem, fixi's-hi, dos anys; quatre anys, però
dos per començar-ho a moure un poc, que és normal, perquè
als ajuntaments, 10.000 metres amb clavegueram, amb
cèdula urbanística, etc., no és tan bo de fer. Miri, el seu
ajuntament de Llucmajor, el seu batle de Llucmajor, no pot
oferir un solar per mor del POOT, per mor del POOT, com
que no pot modificar el Pla general perquè no el té adaptat
al POOT, no podem fer l'institut de s'Arenal, idò! És un
problema, jo no don la culpa a ningú, l'urbanisme, jo no en
sé, crec que vostè, tampoc, però per als urbanistes, que en
saben, és molt complicat, per tant, no ens arribarà a temps.

Jo li garantesc un mal començament de curs l'any que
ve, no l'hi desig, perquè el sistema crec que necessita
funcionar el més tranquil•lament possible, i no em digui que
enguany hi ha hagut els mateixos problemes que l'any
anterior. Sr. Marí, a mi, els directors d'institut mai no em
varen demanar la dimissió, mai, ni em varen dur corones a
la porta de la direcció provincial, mai, perquè si me les hi
haguessin dutes, no m'haurien demanat la dimissió, jo me
n'hauria anat una setmana abans.
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Vostè ha parlat de model educatiu. Per favor, això del model
educatiu ho va inventar el Sr. Bartomeu Rotger, que ja el n'han
llevat. Ni el Sr. Pujol, ni el Sr. Arzallus, ni el Sr. Ardanza, ni el
Sr. Fraga s'han atrevit mai a parlar de model educatiu gallec,
basc, català, el que fan vostè és agafar la LOGSE, que és una llei
per a l'estat de les autonomies, i l'adapten aquí, he de dir-li que
això és un model..., un model és el que fa Armani, però el que fa
el Corte Inglés són "xapucetes". Vostès adapten una llei a la
nostra llengua, ho diu la LOGSE, la LOGSE, si la llegeix, la hi
recoman, parla de les adaptacions a les llengües, el tractament de
les llengües a les comunitats plurilíngües, i això ha estat
adaptació dels professors d'aquesta comunitat, de Catalunya i del
país basc, comunitats plurilíngües.

Formació professional, és clar adaptada al nostre sector
turístic.

Ciències naturals o àrea del coneixement de la naturalesa, o
de ciències socials, naturalment  que la nostra història, només
faltaria que els nostres nins sabessin història de Rússia i no la
nostra; primerament hem de començar per aquí, però és que ho
diu qualsevol pedagog. A primer de pedagogia ja es diu que
l'educació és concèntrica, el nin comença per la realitat que
l'nevolta i acaba per universalitzar, però això no és un model
propi, no ens inflem. Aquell model que va inventar el Sr. Rotger
ja la Sra. Munar en la introducció d'aquells papers que encara
vostè tendrà per la conselleria diuen, bé, ja sabem que és un poc
pretensiós parlar de model, però,. bé, tanmateix és una paraula
que va bé, no enganem la gent, el que va dir el Sr. Pujo l en el
debat de l'estat de la comunitat és "Hem d'implantar la LOGSE
en aquesta comunitat tenint en compte les nostres necessitats",
no un model, no, no, una llei aprovada en el parlament de l'Estat,
vostès no hi votaren a favor, ja ho sé, però tots els altres, sí, que
permetia, precisament, que hi cabessin totes les comunitats
autònoms, per això, els nacionalistes catalans o els bascs no
varen tenir cap problema per donar-hi suport, perquè els permetia
això. I vostè miri els pressuposts d'anys anteriors, sap què n'hi
hem gastat, de doblers amb el model educatiu! 

Miri, cada any hi ha devers 100 milions de pessetes que no sé
en què els gasten perquè, al final, quan ho demanes diuen:
moviment de crèdit, tal, i resulta que no s'ha fet res. Jo crec que
en tants d'anys, idò un llibre de ciències socials bons, llibre
d'experiències naturals, etc., ja es podrien tenir.

Per tant, sensibilitat, miri, en el pressupost de l'any que ve -i
acab, Sr. President- vostè ha esmentat tres vegades l'educació
especial, m'hi he fixat, és una cosa que li preocupa. Sap quants
de doblers hi ha en el pressupost general de l'Estat per a aquesta
comunitat per arreglar barreres arquitectòniques en els centres
d'educació secundària? -Em permet, Sr. Marí, que interpel•li el
seu conseller? Gràcies. 500.000 pessetes, per a tota la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, pressupost general de l'Estat,
barreres arquitectòniques; la Comunitat Autònoma té una llei...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Crespí, que ja he estat molt generós.
Sap que tenia cinc minuts i en duu prop d'onze. Hauria
d'anar acabant.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Acab totalment. Respecte a l'espectacle vergonyós,
home!, jo crec que als nostres ciutadans allò que els fa
vergonya és no tenir professors a l'escola, que l'escola
pública no funcioni, i això és el que fa que s'indignin i surtin
al carrer. Que nosaltres debatem aquí jo crec que és bo, jo
crec que no els sap gens de greu que perdem temps discutint
per millorar el futur dels seus fills, al final queda més el
futur del capítol humà d'aquesta societat, Sr. Conseller.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Sampol.

(Rialles)

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats, bé, ja que
vostè m'ha donat consells jo també n'hi donaria un: és que
en pujar aquí des del Govern haurien d'abandonar aquest
aire paternalista. Sembla que ens perdonen la vida. Debatin,
confrontin idees i, sobretot, si aquest diputat té una
característica -modestament o no, ho agafi com vulgui- és
que sempre procur parlar documentat. Li puc mostrar els
papers que he manejat, el pressupost general de l'Estat, el
pressupost general de l'Estat territorialitzat per comunitats
autònomes i contrastarem i veuran que crec que vaig bastant
informat. Per tant, o procur parlar amb documents, o procur
parlar per boca d'altri, en aquest cas una persona
autoritzada, la Sra. Esperanza Aguirre, que surt la foto, no
surt molt bé, però la deu conèixer, vostè. La Sra. Esperanza
Aguirre diu: "El gasto medio por alumno, que este año ha sido
de 353.000 pesetas anuales..."; em sembla que jo havia
calculat 339.000 pessetes, ella diu que enguany han estat
"353.000 pesetas anuales, será el próximo año -el curs 97-98-
de 380.100", 380.000 pessetes anuals la despesa per alumne.
380.100 pessetes per alumne per 140.000 alumnes a les Illes
Balears a mi em surten 53.200 milions de pessetes. Som de
ciències, jo, i si no agafi una calculadora i ho faci. És a dir,
que els seus 41.500 milions de pessetes, que serà el
pressupost per a l'any que ve d'educació, suposen als nostres
alumnes 290.000 pessetes, és a dir, que en educació a les
Illes Balears gastarem 90.000 pessetes per alumne manco
que la mitjana estatal, i això són matemàtiques. O la Sra.
Esperanza Aguirre ens ven una moto -pot ser que infli un
poc, però segons l'anàlisi del pressupost general de l'Estat de
l'any 96-97 no va tan desencaminada- o aquí tendrem una
educació de pissarrí, aquí tendrem una educació que està
molt per davall el nivell educatiu de la mitjana. 
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I llavors parla de ratios, la Sra. Aguirre, és a dir, el nombre
d'alumnes per aula seran, a secundària, 27,5 de mitjana per cada
aula. Sap quants d'alumnes hi ha a la classe del meu fill, a
l'institut de Llucmajor?, més de 40. Jo no som professor, però
com a pare ho patesc i he patit 15 dies de retard en el
començament del curs escolar, també. I això ho entén, la gent,
perquè nosaltres feim aquest ball de milions, però la gent ha
entès que els seus fills no començaven el curs. I parlant de model
educatiu la gent entén els programes que s'estan suprimint; vostè
diu que és vergonyós que no parlem del model educatiu, de quina
és l'educació que volem. Quin és el model?; en parlarem, jo ja li
he dit, d'entrada, que avui no era aquest el tema, havíem de parlar
de pessetes perquè vostès encara no han firmat i amb la moció
subsegüent els instarem a intentar firmar per una quantitat
bastant superior. 

Però quina és l'experiència de govern del PP fins ara, pel que
coneixem? S'han suprimit programes d'educació especial, s'han
suprimit programes de formació permanent, s'ha suprimit
professorat de suport dirigit a programes destinats a sectors
desfavorits, integració d'immigrants, per exemple, integració de
minories ètniques, s'han suprimit programes d'innovació
educativa, programes de formació específics, programes de
noves tecnologies, Atenea i Mercuri, i no hi són, a l'ensenyança
pública. Ara, a l'ensenyança concertada i en els tres centres
d'ensenyança privada, possiblement a molts hi són per una
senzilla raó, perquè els pares tenen un poder adquisitiu més
elevat. Per tant, quin és el model?, que tenim una ensenyança
pública de mínims, de tenir 40 i busques d'alumnes dins la classe
que, per cert, he anat a la seva classe al començament de curs i
30 pares estàvem estrets. Aquest és el model, Sr. Ferrer?, és
aquest el model que aplicaran amb els 41.000 milions de
pessetes? De model ja en parlaran els especialistes que tenim. Jo
avui li parl de pessetes.

I no comparam comunitats, comparam Illes Balears amb la
mitjana de l'Estat, i nosaltres sempre havíem pensat que aquí la
insularitat i la pluriinsularitat tenia un cost afegit, i ara resulta
que no, ara resulta que a les Illes Balears ens hem de conformar
amb 90.000 pessetes manco per alumne, amb més de 12.000
milions de pessetes manco del que tenen de mitjana les altres. Si
tenim 12.000 milions de pessetes manco que la mitjana vol dir
que qualcú en té 24.000 més que nosaltres anualment, en
comparació; és a dir, que tota aquesta justificació de demanar un
règim econòmic i fiscal, que m'hi apunt el primer, resulta que
amb els seus arguments hem de començar a pensar que no és
així. És que aquí, a la nostra pluriinsularitat, no necessitam una
educació important? 

Miri, jo li diré quina és la situació. Palma, per exemple,
el padró de l'any 96 que es publicarà aquests dies: 23.600
persones sense estudis, 77.650 persones amb una educació
primària incompleta; dels 304.000 habitants que hi ha a
Palma, 100.000 tenen un nivell d'estudis inferiors a la
primària. Aquesta és la realitat de les Illes Balears, aquesta
és la realitat que tal vegada s'explica amb les poques
pessetes que es destinen a educació.

Sr. Ferrer, jo crec que el problema de la firma d'unes
transferències que estaran mal dotades és que abans vostès
eren molt reivindicatius i ara han tornat molt justificatius, i
això sí que és una vergonya, això sí que no es pot admetre,
que abans, perquè hi hagués un color distint, fossin tant
reivindicatius com havien de ser i ara, perquè hi ha els seus
a Madrid, ho vulguin justificar tot. Això no és correcte i no
és correcte, especialment, quan parlam dels recursos que
s'han de destinar a educació perquè aquests haurien de ser
sagrats. Per desgràcia el problema és que, a més, amb aquest
firma vostès hipotecaran l'educació per molts d'anys a les
Illes Balears. Esperem que encara siguem a temps a
corregir-ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. Sampol. I per tancar el
torn d'intervencions d'aquestes interpel•lacions té la paraula
el conseller d'Educació i Cultura el Sr. Ferrer.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aniré
contestant per ordre d'intervencions començant per la
fixació de posició del Sr. Portella. Miri, Sr. Portella, no
digui...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, no ha d'entrar en debat amb els que fixen
posició. Vostè en aquest moment té un torn de rèplica que
va referit al Sr. Balanzat, al Sr. Crespí i al Sr. Sampol, no
personalitzi amb els grups que han fet posicionament.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, vostè i altres
portaveus han parlat d'espectacle vergonyós. Miri, com m'ha
de semblar a mi un espectacle vergonyós que es parli de
finançament, i manco en aquesta cambra? Jo el que he dit
que és vergonyós és el debat públic, en aquesta cambra i
fora d'aquesta cambra, que diu que avui ens valen 35, demà
40, passat demà 50...; això és el que em sembla que no és
seriós, i que canvien d'opinió cada dos per tres. Quina
impressió hem de donar al ciutadà, amb aquest canvi
continu, depèn del que em convé per al meu discurs polític?
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Vostè té una metodologia per explicar el diàleg en relació al
model educatiu que no és la que jo compartesc. Jo no crec que es
pugui fer un debat sobre aquest tema a on intervenen no només
les senyores i senyors diputats, no només el Govern, un parell de
mils de professors, pares, etc., etc., en una xerrada de cafè o
asseguts a una taula i anem a redactar. Jo crec que això no és una
metodologia correcta. Respect la seva opinió però jo crec que el
que és correcte és que s'elabori un model i, damunt aquest model,
es pugui argumentar allò que es vulgui. 

No m'ha entès vostè quan he parlat de la possibilitat de
descentralitzar o de fer més forta l'estructura administrativa a
Eivissa i Formentera. Jo he dit que sí i vostè diu que jo he dit que
res de res. Li aclaresc que jo he dit que sí.

Sr. Crespí, la majoria de la seva intervenció ha contestat al Sr.
Marí en lloc de contestar-me a mi. La veritat és que em sembla
molt bé i, a més, em sembla que per l'amistat que m'uneix al Sr.
Marí no m'hauria d'importar ni m'importa, en absolut, que hagi
estat així. No esperava, de totes formes, de vostè, potser de
qualcú altre sí però de vostè no, les paraules que ha tengut amb
el Sr. Marí que no mereix i no són justes.

Miri, en relació al model educatiu, si no li agrada el nom en
proposi un altre; jo no m'aferr al nom de model, i si hem de
implantar la LOGSE així com puguem -a veure què ens deixa fer
la LOGSE a Balears- i no li vol dir model, no li digui model; ara,
no em doni lliçons de consens en relació al model i en relació a
la LOGSE. A la LOGSE ben poc consens hi va haver, i manco
amb les comunitats autònomes, i vostès varen actuar de mala fe,
perquè al que criticava en aquella època la LOGSE li deien:
"Vostè no creu en la cohesió social, és un carca". Això no és
consensuar res, si havien de consensuar per la via de "el que obri
el piu l'acusarem gairebé de franquista", em sembla poc consens
i així va passar el que va passar, que es va aprovar una llei
orgànica que jo crec que no és bona i, en qualsevol cas, per a la
seva tranquil•litat, Sr. Crespí, pitjor seria encara canviar-la.

Em deixa continuar?

Sr. Sampol, en absolut he volgut, ni a vostè ni a ningú,
perdonar-li la vida. De totes formes li agrairia que cada vegada
que pensi que jo li intent perdonar la vida m'ho recordi en
aquesta tribuna i a qualsevol banda, perquè res més enfora de la
meva intenció que intentar perdonar-li la vida. Vostè diu que
parla amb dades del pressupost general de l'Estat, etc. En fi, pot
ser que hagi donat qualque dada del pressupost general de l'Estat;
ha donat moltes més dades: retalls de diaris, informes seus,
informes de l'STEI... No digui que només parla amb dades del
pressupost general de l'Estat, i jo no discutesc aquestes dades,
però n'ha empleat d'altres. De totes formes diu que jo he dit coses
que no he dit, en relació a pessetes i pressuposts. 

Miri, Sr. Sampol, a mi em sembla que aquesta interpel•lació,
no només en relació al que ha dit vostè, en relació al que
han dit molts de portaveus, més que una interpel•lació -i sol
succeir amb les interpel•lacions i les preguntes- sobre la
negociació de les transferències, s'ha convertit en una
interpel•lació criticant i posant en dubte la política del
Ministeri d'Educació dels darrers 15 anys. Jo, com a
membre del PP, assumiré la responsabilitat que em
correspon del darrer any; naturalment no la dels altres.
Vostè parla de moltes coses mesclant, amb l'habilitat
parlamentària que té, i parla del model o de la metodologia
del cost efectiu. Miri, la metodologia del cost efectiu és una
metodologia que no s'ha inventat el PP ni és fruit del darrer
consell de política fiscal i financera, és una metodologia
acceptada, millorable i substituïble, però que funciona fins
i tot abans del PSOE, com jo vaig dir l'altre dia des del
temps de l'UCD.

Voldria acabar fent menció a una cosa que algú de
vostès ha esmentat una mica per damunt i que especialment
ha fet el Sr. Marí, sobre la importància que té aquesta
transferència per a la nostra comunitat autònoma. Jo crec
que aquesta transferència durà l'autogovern, durà la
capacitat que podrà damunt la decisió que podrem tenir
nosaltres sobre la societat del futur, sobre la societat dels
nostres fills, definitivament al lloc que es mereix.
Precisament per això aquesta qüestió, la qüestió de
l'educació, la qüestió de l'ensenyament té tanta importància.
Els ciutadans mereixen molt més que el que jo crec que
durant els darrers mesos -i no he parlat d'espectacle
vergonyós en aquesta sala, he parlat en general- molt més
del que els ciutadans han rebut en els darrers mesos. Es
mereixen que parlem d'educació. Jo estic disposat a parlar
tot el que vostès vulguin de finançament. En qualsevol cas,
estic segur que la meva responsabilitat és gestionar, sobre
una metodologia que existeix, una transferència ben dotada,
estic segur que la transferència ha estat ben dotada, estic
segur que servirà per fer les inversions que s'han de fer en
el desenvolupament de la LOGSE, estic segur que la
societat, d'aquí a un parell d'anys, haurà absorbit aquesta
millora de la qualitat que els nostres joves mereixen i que,
malauradament, avui en dia descendeix, i estic segur, també,
malgrat diguin vostès el que diguin com a responsables
polítics que són, que s'implicaran des de les seves posicions
perquè aquesta realitat, aquest model educatiu, aquest
sistema educatiu que tots ens mereixem, el puguem gaudir,
especialment els nostres fills que en són els necessitats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I conclòs el debat s'aixeca
la sessió.
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