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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària. 

I.1) Pregunta RGE núm. 5544/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a hotel Orient
de Capdepera.

El primer punt és referit a preguntes, i la primera la formula
la diputada Sra. Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a hotel Orient de
Capdepera. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, vostè sap que aquest hotel ha rebut denúncies per
part de l'Associació de Veïns de Son Moll, de l'Associació
Hotelera Professional, i també de la Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Capdepera, que en reiterats escrits li ha fet a
saber que li demana un informe sobre l'activitat d'aquest hotel
i la seva situació legal. La nostra pregunta és en quina situació
es troba aquest hotel dins l'expedient de Turisme. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Thomàs, efectivamente ha
habido denuncias, ha habido preguntas ante la Conselleria
sobre la situación de lo que usted llama hotel -otros también
lo llaman-, pero que nosotros tenemos catalogado como
vivienda vacacional. Este establecimiento, situado en la
calle Arquitecte Alomar, 35, de Cala Rajada, denominado
Casa Orient, tiene con fecha 21 de marzo de 1989 una
petición de su registro como tal vivienda vacacional y
autorización, y entonces estaba en vigor el Decreto
concretamente 2877/82, de 15 de octubre, por el cual una
vivienda vacacional de uso turístico exclusivamente tenía
que notificar su utilización como tal, para que
inmediatamente estuviera autorizada, en lo que se refiere,
claro, a su explotación como vivienda vacacional turística.
Éste es el caso. La petición concretamente es de 29 de
marzo del 89, y por consiguiente está en estas condiciones.
Es decir, legalmente, desde el punto de vista, insisto, de la
Conselleria de Turismo, lógicamente está así. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sabíem que aquesta era
la situació estrictament legal, però ens estranya la seva resposta,
perquè ha rebut escrits de l'Ajuntament de Capdepera que li
expliquen que aquest hotel, o que aquest habitatge vacacional
es fa promoció com a hotel -hi ha fullets i publicitat de l'oficina
municipal de turisme en aquest sentit-, i li reiteren si la seva
conselleria ha fet inspeccions i ha comprovat que realment és
habitatge vacacional o és hotel, En aquest sentit és cert, pot ser
que la situació legal sigui aquesta, però si la inspecció de
Turisme ha comprovat que no està en situació d'habitatge
vacacional, sinó més bé d'hotel, quines mesures pensa prendre
la Conselleria de Turisme?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo, de las inspecciones, que
efectivamente se han hecho, en los informes de los inspectores
no consta que haya actividad de hotel en cuanto a que haya
otros servicios que los puramente derivados del alquiler como
vivienda vacacional. Por consiguiente, nosotros, en tanto eso
sea así, lógicamente no podemos hacer otra cosa. Sí que le
quiero decir, Sra. Diputada, que yo tengo un compromiso
adquirido, desde luego con esta cámara, y en definitiva
lógicamente con los ciudadanos, de elaborar un decreto que
regule, yo creo que en mejor forma, porque hay evidentemente
un vacío legal en este sentido, el tema de las viviendas
vacacionales. Se ha hecho un primer borrador, que fue mal
recibido, creo que, no sé si lo comenté aquí, desde luego lo
comenté con los medios de comunicación. Hay un segundo
borrador que hemos mandado, yo creo que bastante más
perfeccionado; y yo espero que en muy breve plazo podamos
traer este decreto. De acuerdo con este decreto, este tipo de
situaciones ya no serán procedentes. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5639/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a continguts mínims a les assignatures de
Geografia i Història i de Llengua i Literatura.

Passam a la segona pregunta el diputat Sr. Antoni
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per a l'adquisició de la finca es Canons. Sr. Diputat...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Número 2.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Número 2, no tiene nada que ver con es Canons, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té tota la raó. S'ha equivocat. La pregunta va referida a
continguts mínims de les assignatures de Geografia i
Història i Llengua i Literatura.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No sabía si eran los cañones del
Ministerio que apuntan hacia el pluralismo en la enseñanza
de las humanidades.

Esta mañana hablábamos del Plan de reforma de las
humanidades, y el Govern decía que le parecía muy positivo.
Me interesa saber ahora si el Govern ha sido consultado
sobre los contenidos que se han fijado. No me interesa si
tiene o no obligación de consultar el Gobierno del Estado a
las comunidades autónomas, no es eso lo que pregunto, sino
si realmente ha habido algún tipo de contacto más allá de la
mera obligación legal, no sólo en el momento anterior a su
actual redacción, sino después de la tormenta que ha traído
el conocimiento público del proyecto gubernamental. La
todavía ministra ha anunciado que abriría un proceso de
diálogo, aunque ha anunciado también que acabará muy
pronto. Esta misma mañana decía que para navidades tiene
que estar listo.
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Quisiera saber si al diálogo que se abierto se ha invitado al
Govern balear, o si éste ha mostrado su interés en participar y
el Gobierno del Estado ha aceptado tal colaboración.

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. Bé, vostè, Sr. Diéguez, sap
perfectament, perquè prové del món jurídic, el que és un
esborrany i el que és un reial decret aprovat; ho utilitza aquí
depenent del que l'interessa. Però naturalment això no és un
reial decret aprovat, és un esborrany, i crec que és important
tornar-ho a puntualitzar.

Quant a la participació del Govern, jo -i supòs que amb
anterioritat que jo fos conseller d'Educació ja s'havia consultat-
des del principi vaig saber que s'elaborava aquest reial decret.
Se'm va demanar abans i després de la polèmica, vostè fa
menció, la meva opinió; i la meva opinió continua sent la que
li he manifestat avui matí, i que també li he manifestat al Sr.
Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por un lado me alegro que se le
tenga en cuenta cuando no se han tenido en cuenta otras
comunidades, por lo menos por las noticias que nos llegan; pero
por otro lado me entristece, porque veo que pocas posibilidades
tenemos de mejorar este decreto desde la fuerza que pueda
tener el Gobierno de esta comunidad autónoma, puesto que si
le parece bien tal como está la situación actual, si ya sido
consultado y no tiene nada que decir, pues nos deja sin ninguna
esperanza, lo cual es bastante triste. De todas maneras
seguiremos hablando de este famoso ya decreto de
humanidades, y confiemos en que poco a poco podamos llegar
a un reflexión que lleve a modificar tal como está, por lo
menos, su contenido en estos momentos.

EL SR. PRESIDENT:

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. Jo, Sr. Diéguez, faré tot el que sigui
necessari en l'interès dels ciutadans de la Comunitat Autònoma.
No sé si vostè podrà o no podrà, perquè si intenta manifestar en
públic el que se suposa que és l'opinió que vol manifestar aquí,
tal vegada el Sr. González o el Sr.  Saavedra, que no pensen
exactament el mateix que vostè, sinó més bé tot el contrari, el
cridaran a l'atenció.

I.3) Pregunta RGE núm. 5529/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou edifici del Conservatori de Música.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
nou edifici del Conservatori de Música. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. La preguntat està redactada, i per
tant deman que així consti en el Diari de Sessions. Gràcies.

"Quina és la situació de la construcció del nou edifici del
Conservatori de Música pel que fa referència a terminis de
posada en funcionament i finançament per part del MEC?"

EL SR. PRESIDENT:

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. Crespí, tal com va la
tramitació de l'expedient, jo crec que l'adjudicació es
produirà a principis de 1998, en el primer mes de 1998. El
termini d'execució de l'obra és de 17 mesos, i el
finançament per part del Ministeri és de 600 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat?

I.4) Pregunta RGE núm. 5623/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oferta econòmica del Govern a la
societat propietària de la finca "Es Canons" d'Artà.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
ara sí relativa a oferta econòmica del Govern a la societat
propietària de la finca "Es Canons" d'Artà. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Ordenació del Territori i Litoral, el Govern ha fet algun tipus
d'oferta econòmica al propietari de la finca d'es Canons d'Artà,
a la societat Cala Vella S.A?

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, vostè creu tot el que surt
als diaris? Perquè si és així, li he dir que em decep. Estic
acostumat, a l'Ajuntament d'Alcúdia, a haver de desmentir el
que diuen els diaris. No pensava que dins el Parlament això fos
necessari. No, Sr. Triay, des del Govern no s'ha fet cap oferta
als promotors de la urbanització d'es Canons d'Artà. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,
desmenteix, idò, que no existeix cap tipus d'oferta econòmica
al propietari de Cala Vella, i que per tant són falses les
informacions que han aparegut sobre aquesta qüestió, parlant
fins i tot d'una xifra concreta com a xifra d'un preacord enter el
Govern balear i el propietari d'aquesta societat? Ho desmenteix
vostè? Li deman aquesta resposta.

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):

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, no tot el que surt als diaris
és ver. Ho desmentesc rotundament: El Govern no ha fet cap
oferta en el tema d'es Canons, i no perquè hagi sortit a un diari
vol dir que això sigui ver. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5627/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció de la quantia de les multes als manifestants
de Felanitx.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de la quantia de les multes als manifestants de
Felanitx. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La pregunta està clarament redactada, i per tant deman
que així consti al Diari de Sessions. Moltes gràcies.

"Ha sol•licitat el Molt Honorable President de la
Comunitat Autònoma l'arxiu d'expedients o la reducció de la
quantia de les multes imposades per la Delegació del Govern
als manifestants de Felanitx?"

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No, atès que el Govern no té cap
tipus de responsabilitat respecte d'actuacions d'altres
administracions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo he d'agrair la longitud de la resposta, perquè amb que
m'hagués dit que no, em bastava. És a dir, no ho ha
demanat, per tant aquesta és la resposta que m'interessava,
i tota la resta crec que és literatura. El fet que no sigui
competent no vol dir que no ho pugui demanar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Aquest Govern és tan seriós que sempre les
seves respostes les motiva. Gràcies, Sr. President.

I.6) Pregunta RGE núm. 5624/97, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris per a l'adquisició de la finca
"Es Canons".

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris per a l'adquisició de la finca es Canons. Sr. Triay, té
vostè la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Com que el Govern no ha fet cap
tipus d'oferta al propietari d'es Canons, no hi ha motiu a fer
aquesta pregunta. Gràcies,

EL SR. PRESIDENT:

La retira o vol contestació?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Entenc que decau, però si el conseller vol intervenir, és la
seva llibertat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Evidentment, com deia la consellera de Presidència, no
tenim res que argumentar per dir que no hi ha cap criteri. Per
tant, Sr. Triay, no hi ha hagut oferta, no hi ha hagut criteris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5632/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ferrocarril Plaça d'Espanya-Universitat.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ferrocarril Plaça d'Espanya-Universitat. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies. Sr. President. Sr. Conseller de Foment, repassant
el que en aquests darrers dos anys o més s'ha dit sobre la
possibilitat de construir un ferrocarril entre Palma, la plaça
Espanya, i la Universitat de les Illes Balears, li deman si
realment en aquest projecte d'autovia que ens va explicar l'altre
dia, ampla autovia, amb tots els requeriments per ser-ho, però
que el conseller li deia "desdoblament", si realment ha tingut en
compte el trànsit que pot absorbir el futur ferrocarril de Palma
a la Universitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Sr. Triay, no sé si contestar-li sí,
no, o què és el que vol vostè, perquè realment és una
pregunta la mar de curiosa. Li puc sí, perquè amb 30.000
vehicles que passen diàriament els dies lectius, encara que
es posi qualque dia aquesta línia de ferrocarril plaça
Espanya-Universitat, en poden llevar 5.000, i per
consegüent en quedaran 20 i busques de mils d'IMD, la qual
cosa justifica també un desdoblament d'aquesta calçada.

Li puc dir no, perquè realment no tenim l'estudi, més ben
dit, els estudis que tenim de persones que emprarien el
ferrocarril plaça d'Espanya-Universitat no són gens
significatius, ni tan sols aquestes 4.000-5.000 persones que
l'emprarien, com li he dit abans.

I tercer, li puc dir també, contràriament al que vostè diu,
que no hi ha en projecte cap autovia.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies. Me n'alegr molt, que hagi dit que no hi ha cap
projecte d'autovia per anar a la Universitat, i que per tant
això és una qüestió que queda pendent, i que no es
construirà. Esper que no sigui un joc de paraules perquè no
vulgui acceptar que és una autovia una carretera de dues
calçades amb una mitjana, amb una vorera a la dreta i una
a l'esquerra, si això no és un autovia, amb un control
d'accessos i amb passos a diferents nivells, doncs aquí ja
hem d'anar a la jaculatòria: que baje Dios y lo vea.

Però, jo el que li deman és sobre el ferrocarril, perquè
d'aquest altre tema ja en vàrem parlar l'altre dia. I jo entenc,
idò, que vostès no han tingut en compte en absolut la
incidència d'un futur ferrocarril sobre les necessitats viàries
per anar a la Universitat, i això és el que em sembla
lamentable de la seva resposta. Primer, perquè l'any passat
es varen comprometre a fer un estudi sobre aquest
ferrocarril. Segon, perquè es refereixen a enquestes a
estudiants fetes a l'any 94, i lògicament els que estudiaven
a l'any 94, la majoria ja són titulats a aquestes hores; i quan
vostès decideixin si volen fer un ferrocarril o no, ja hauran
acabat la carrera els que l'estudien ara. I per altra part,
perquè m'he pres la molèstia de llegir el que diuen les
Directrius d'ordenació territorial, i parlen precisament de fer
un ferrocarril des de Palma a la Universitat; no tan sols des
de Palma a la Universitat, supòs que vostès saben que les
Directrius d'ordenació territorial diuen que hem de fer un
ferrocarril de Maó a l'aeroport i d'Eivissa a l'aeroport. Per
tant, amb una política ferroviària d'aquesta envergadura, no
comprenc com no han tingut en compte a l'autovia de la
Universitat quina incidència tindrà un ferrocarril, tan
necessari i tan reconegut a tots els estudis com és aquest que
vagi al campus universitari, que a la vegada també podria
anar al Parc Bit, i ser un model de modernitat i de
creixement sostenible, que són els trets característics
d'aquesta política, que en teoria i damunt el paper, i en els
programes de ràdio..., ara mateix venia escoltant quan venia
cap aquí les declaracions del director general en aquestes
falques publicitàries sobre creixement sostenible, i per tant
crec que és un absurd que en aquest moment no es tengui en
compte aquesta qüestió. Ahir mateix el rector de la
Universitat deia que amb el tren aconseguiríem disminuir
l'allau de cotxes que tenim cada dia, i donaríem una certa
comoditat als estudiants. Ja sé que vostè dirà "què punyetes
sap el rector de la Universitat en matèria de carreteres, si no
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és enginyer de camins", però crec que és molt representatiu de
l'opinió pública en una qüestió relacionada amb els accessos a
la Universitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Si anam d'acudits em podem contar
tots els que vulgui. Quan a una autovia o a una duplicació de
calçada no hi ha control a tots els accessos, que és el que passa,
Sr. Triay, això no és una autovia; això en carreteres es diu
duplicació de calçada; perquè no hi ha control a tots els
accessos, no n'hi haurà. I si no ha vist el projecte, jo encantat
demà matí a les vuit i mitja li puc mostrar, a vostè i a qualsevol
diputat, i sabrà de què parla; perquè vostè parla de coses que no
sap.

Jo si la Universitat vol posar el tren, encantat, estupend,
extraordinari. Avui veig que no hi ha públic que ens
acompanya, preocupat per si li tomam qualque casa, per
ventura amb el tren els en tomarem deu o dotze, d'aquelles
persones que hi havia la setmana passada aquí.

Però a part dels acudits, torn a repetir, no està descartat que
el tren arribi a la Universitat. I si hi arriba, amb un altre estudi
que es pugui fer, el que és ben clar és que avui en dia l'IMD que
suporta aquesta carretera, amb un tren, o amb no tren, o amb
metro o amb el que vostè vulgui, farà falta aquesta duplicació
de calçada, i això ho sap tothom.

Per consegüent no convé fer bromes d'aquest tipus perquè
no condueixen enlloc. No sé, ni ho sap vostè ni ningú ni jo, en
el cas que es posi aquest tren, amb quin número es produirà un
reducció de persones que vagin per damunt la carretera, no ho
sabem. El que sí és cert, per comparar amb el que em passa a
un tram que amb autopista, carretera i tren, i autobús, que és
Palma-Inca, i sabem el que passa, que continua creixent el
nombre de cotxes i les persones que van en tren. Per
consegüent, siguem seriosos, i ja deixant els acudits per més
tard, no hi ha cap dubte que la duplicació de calçada és
necessària i imprescindible.

Moció RGE núm. 5570/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a competències en matèria
d'educació i el seu finançament, derivada del debat de la
Interpel•lació RGE núm. 4506/97.

"El Parlament de les Illes Balears manifesta que la despesa
en educació és la inversió més rendible per garantir el progrés
econòmic i social de les nostres illes, per això insta el Govern
de la Comunitat a donar prioritat pressupostària a totes les
actuacions relacionades amb l'ensenyament a tots els nivells.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern la
Comunitat a presentar un pla quadriennal de construccions
escolars per atendre les necessitats derivades de la
implantació de la LOGSE a l'ESO i a la formació professional
i la supressió de les barreres arquitectòniques en el termini
màxim de tres mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern la
Comunitat a presentar en el termini de tres mesos un pla
d'homologació retributiva dels funcionaris docents i no
docents, així com personal transferit i els seus efectes per a
l'any 1998.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern la
Comunitat que, d'acord amb el que preveuen les Lleis
Orgàniques 1/1990, de ordenación general del sistema
educativo i la Llei 9/1995, de participación, evaluación y del
gobierno de los centros docentes, presenti un pla de millora de
la qualitat de l'ensenyament, fent especial atenció a:

a.- Atenció als alumnes amb necessitats educatives
especials.

b.- Atenció a minories ètniques, immigrants i ciutadans
d'altres països de la Unió Europea.

c.- Educació infantil al 1r. i 2n. cicle.
d.- Projectes lingüístics als centres educatius.
e.- Ajudes al transport escolar a l'ESO, batxillerat i F.P.
f.- Educació d'adults.
g.- Programes de garantia social i inserció laboral.
h.- Formació del professorat"

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent punt, que farà referència a les dues
mocions que han quedat pendents d'avui dematí. I veurem
la moció, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria d'educació i el seu
finançament, derivada del debat de la Interpel•lació núm.
4506. Sr. Javier Tejero, té vostè la paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Esta vez,
hago una referencia al Sr. Diéguez, parece que va por las
matemáticas. Parece ser que hoy mismo a mediodía nuestra
excelentísima ministra ha dicho que el próximo decreto iría de
matemáticas, y me ha recordado una conferencia de Peter
Hilton en enero del 96 en el Círculo Catalán, donde decía que
Platon y (...) tenían una idea en común. Ambos reconocían que
una estructura educativa buena y fuerte era una amenaza para
el sistema. Platón veía bueno que fuese así, (...) veía en ello que
fuese un peligro a combatir. En la actualidad creo que tenemos
motivos para esperar que la visión platónica vuelva a ser
puntera, pero no hay absolutamente ningún motivo para falsos
optimismos.

Hecha esta primera consideración, planteamos esta moción,
como consecuencia de la interpelación, con una consideración
con tres elementos a considerar, y en los cuales queremos
incluir en el debate continuado de esta mañana a la hora de
defender o de argumentar nuestra moción respecto a la
financiación y las transferencias en materia educativa.

Recientemente, no hace un año, la persona que más votos ha
sacado, parece ser, y el que más alto nivel de popularidad tiene
en la Unión Europea, el Sr. Tony Blair, en su manifiesto, saben
que toda su campaña se basó en tres ideas-fuerza: education,
education, education. Vale la pena recordar sus catorce puntos
fundamentales, aunque sólo sea para referenciarlos. Decía el
manifiesto del Partido Laborista: "haremos de la educación
nuestra prioridad número 1. La educación ha sido el mayor
fracaso de los conservadores, y la educación es la primera
prioridad de los laboristas. Tolerancia cero para el fracaso
escolar. Educación preescolar de calidad para todos los niños.
Nueva atención sobre los niveles e calidad en las escuelas
primarias. Combatir las desventajas educativas. Concienciar
sobre el potencial de las nuevas tecnologías. Papel de los
padres. Descripción de las funciones de las autoridades locales.
Escuelas subvencionadas. Maestros, presión y apoyo.
Educación superior. Aprendizaje permanente; y el gasto del
Gobierno en educación.

Saben que fundamentalmente con este programa, basado en
estas ideas fuerza, el Partido Laborista en el Reino Unido de
Gran Bretaña obtuvo una mayoría nunca conseguida, y con
estos argumentos que no se han puesto en contradicción. De
datos y de contexto en la historia se ha hablado esta mañana,
pero no viene mal recordar, como se ha dicho, que para el
presupuesto de 1998 parece que dispondremos de 41.500
millones de pesetas, que tenemos un alumnado
aproximadamente de 140.000 alumnos; y que
independientemente del gasto por alumno -distintas visiones
hemos sido capaces de analizar- dispondremos de 7.000
profesores y de 500 centros aproximadamente a partir del 1 de
enero.

Esto requiere un gran esfuerzo, como hemos dicho. Pero
la historia, contrariamente a los puntos claves que les
comentaba del manifiesto británico, ha sido diferente en
algunos puntos, y me gustaría recordar que en concreto, en
el presupuesto de 1997 se pudo constatar por parte del
Gobierno del Partido Popular, les guste o no les guste: 1.-
un ataque frontal en contra de la enseñanza pública y de
calidad. 2.- que la educación ha dejado de ser la prioridad
para el actual Gobierno del Partido Popular. 3.- la apuesta
de calidad que ha realizado el Gobierno es para unos
cuantos, no para todos. Nos preguntamos si no se apuesta
por una enseñanza elitista. Y 4.- ponemos en duda la
creencia de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad
entre la sociedad.

Respecto a los presupuestos de 1998, y vale la pena
decirlo, también debemos indicar que nos parecen -también
lo discutiremos en su momento, pero nos parece para
argumentar la propuesta que tenemos pertinente-, que es un
presupuesto insuficiente, fundamentalmente porque no
corrige el agujero que generó por el recorte presupuestario
de educación en 1997. En segundo lugar es un presupuesto
insolidario, a nuestro modo de ver profundiza en las
desigualdades, a pesar de que hay un aumento, como se ha
comentado; y en tercer lugar son presupuestos que hacen
inviable la implantación de la LOGSE en condiciones de
calidad para todos, fundamentalmente por tres o cuatro
elementos que creemos que son elementos fuerza a la hora
de sustentar la calidad de la educación. La caída en los
gastos de funcionamiento de los centros públicos, producida
en los presupuestos de 1997, que fue aproximadamente en
un 10%, ha provocado ahora mismo graves deficiencias. Si
no, pregúntenselo a los institutos de nuestras Islas Baleares
y centros de primaria y de secundaria.

La formación del profesorado, como saben, a través de
los centros de profesores y recursos, quedó estrangulada,
reduciéndose el presupuesto el año pasado en un tercio el
número de profesores. Y respecto a las nuevas tecnologías,
a pesar de que se ha dicho, a tenor de lo que el Sr. Blair dijo
hace poco, que también aquí se tendrán ordenadores; parece
que hay una carencia bastante clara.

Como último punto de referencia nos gustaría solamente
remarcar dos apartados de la Declaración conjunta en favor
de la educación, que firmaron 19 asociaciones, que se
prefirió parar desde determinados ámbitos al parecer, creo
que al final se firmó. Y sólo me gustaría comentarles dos
puntos. uno, dentro del ámbito relativo a las transferencias
educativas y la cooperación entre todas las administraciones
educativas, esta declaración conjunta en la que está un arco
muy amplio del mundo de la enseñanza, tanto privado como
público, piden que haya un compromiso de estrecha
coordinación entre administraciones, en primer lugar. Y en
segundo lugar un compromiso parlamentario de
financiación. Son compromisos de mínimos que fueron
capaces de consensuar, como les digo, 19 organizaciones de
todo tipo.
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Ante esto, la moción que nosotros presentamos, la cual
solicitaría al presidente que constara en el Diario de sesiones
para no tener que leerla literalmente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Demanaré als serveis de la Cambra que consti totalment en
el Diari de sessions.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Tiene una idea fuerza y tres
propuestas. La idea fuerza está basada en primer lugar, como
les he comentado, en que la educación ha de ser el elemento
prioritario del presupuesto de nuestra comunidad. Tenemos
unas competencias en adelante y una declaración de este
Parlamento respecto a que el gasto en educación ha de ser
prioritario, entendemos que debe ser caudal.

Y las tres áreas que nosotros entendemos fundamentales,
independientemente que estábamos de acuerdo que si no hay
financiación no se pueden desarrollar programas, pero las tres
propuestas que nosotros añadimos a esta gran declaración van
referidas primero a infraestructuras, en las cuales no entraré
porque se debatió el otro día, y posteriormente se debatirá; en
segundo lugar a programas, que como he dicho son los
determinantes de la calidad educativa, determinados programas
que se explicitan en la moción, y al profesorado. 

También se ha hecho mención de la necesidad de una
homologación del profesorado, de primaria y de secundaria,
que es del caso que estamos hablando, a la hora de disponer de
una homologación con los funcionarios de la Comunidad
Autónoma. No nos vale el juego de alguna forma que aparece
en el artículo 10 de la ley de acompañamiento de presupuestos,
sino simplemente planteamos en concreto, después de una
filosofía que se ha comentado, con la cual en mayor o menor
medida podemos estar de acuerdo, sí que queremos
concreciones, y esas concreciones están en estos puntos: una
declaración, un plan cuatrienal de construcciones, un plan de
homologación retributiva, y un nivel de desarrollo de la calidad
de la enseñanza que nosotros lo vehiculamos, podría haber
elementos, pero fundamentalmente nosotros lo vehiculamos en
los ocho puntos que están en la proposición no de ley, referida
a alumnos con necesidades especiales, referida a minorías
étnicas, inmigrantes, población flotante, ciudadanos de países
de la Unión Europea; referida a educación infantil,
especialmente del segundo ciclo, pero también del primer ciclo,
referida a proyectos lingüísticos en los centros educativos,
referida a transporte escolar en los ámbitos de secundaria,
bachillerato y formación profesional, educación de adultos, los
programas de garantía social e inserción laboral, y formación
del profesorado por las vías que el profesorado ha evaluado que
son con niveles de calidad.

Por último, nos gustaría simplemente terminar esperando
que por parte, fundamentalmente, del Grupo Popular, que
tiene la mayoría, tengan en consideración y que aprueben
esta moción, y agradeciendo, como colofón, que el Sr.
Conseller esta mañana haya comentado que traerá el plan,
el modelo, el llamado modelo, que el ha llamado modelo,
esperemos que la tramitación se haga como todos los
planes, como el Plan integral de menores o cualquier ley
que se ha hecho, ya que es el reglamento parlamentario.
Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Grups que hi vulguin intervenir? Per
part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Socialista ens
proposa quatre punts, que jo crec que són interessants, i són
interessants perquè concreten, perquè fan aterrar i fan
concret allò que fa dues setmanes, i fins i tot avui, el
conseller d'Educació i Cultura, que sempre es queda en
l'òrbita de les intencions, en l'orbita de les generalitats i de
les vaguetats... Per tant, el Grup Socialista presenta una
sèrie de prioritats, una sèrie de plans concrets i amb uns
terminis concrets: La primera proposta, prioritat
pressupostària per a educació, correcte. Pla quadriennal de
construcció de centres. Pla d'homologació retributiva de
funcionaris. I pla de millora de la qualitat de l'ensenyament,
amb especial atenció a diferents col•lectius i a diferents
aspectes.

Crec que aquesta moció ajuda a concretar i ajuda a fixar
una mica més allò que volem que sigui l'educació a les
nostres illes, i, per tant, hi donarem suport. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Tenim
quatre punts que ens presenta com a moció el Grup
Socialista. El primer punt és una declaració general sobre
que s'ha de donar força a l'educació dins la política
autonòmica, i en conseqüència amb aquesta idea de força,
hi ha de correspondre un pressupost de força que pugui
assegurar un ensenyament de qualitat a tots els nivells.
Lògicament, hi votarem a favor, en aquest primer punt, però
sí que em permetrà el portaveu del Grup Socialista que li
faci un petit esment.
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Vostè sap que quan es va discutir la LOGSE, va trobar el
suport d'Esquerra Unida a l'aprovació de la LOGSE en el
Congrés de Diputats, amb al introducció d'algunes esmenes,
però que després aquest suport no va ser el mateix a l'hora de
parlar de la llei de finançament de la LOGSE. A pesar que el
conseller de Cultura, Educació i Esports aprofita cada vegada
per dir que no està d'acord amb la LOGSE, cada vegada ho
introdueix, com una falca, dins el discurs, va ser una llei
progressista que va comptar amb el suport d'Esquerra Unida,
però Esquerra Unida també va criticar que la segona part, que
era la llei de finançament, no es dugués a terme. Fins i tot, un
poc després, a partir de la iniciativa d'un sindicat, Comissions
Obreres, que va recollir 600 signatures i que va presentar una
iniciativa legislativa popular per a la llei de finançament, per al
famós 6% del PIB, i aquesta iniciativa del sindicat, que era un
poc la reivindicació d'Esquerra Unida, va estar adormida durant
dos anys dins els calaixos del Govern, del Congrés de Diputats.
Després la van treure quan va arribar el Partit Popular a
governar l'Estat, i el Partit Popular i Convergència i Unió van
votar en contra d'aquesta iniciativa legislativa popular, i no va
ser possible aquest 6% del PIB per a finançament educatiu. Si
en el seu moment el Govern, el Grup Socialista, hagués donat
suport a la iniciativa d'Esquerra Unida o a la iniciativa
legislativa popular del 6%, avui no hauríem de menester
aprovar aquest punt número u, perquè estaria solucionada la
qüestió de la dotació econòmica de les competències educatives
i parlaríem d'una transferència de 50.000 milions de pessetes a
les Illes Balears. Aquest és l'esment que volia fer, perquè a
vegades sembla que partim de zero, i no partim de zero, però,
amb tot, tendrà el nostre suport a aquest punt número u de la
seva proposta.

Quant al punt número dos, instar el Govern a presentar un
pla quadriennal de centres, de construccions escolars,
lògicament la presentació d'aquest pla obliga a una discussió,
a un debat, a una revisió de les propostes que es facin, i hi
donarem suport.

Al punt número tres, de l'homologació retributiva de
funcionaris docents i de personal laboral, lògicament, com a
conseqüència i en coherència amb el que tots els grups hem
parlat avui al matí, també tendrà el nostre suport, perquè
consideram, a més, que s'ha de fer per llei, que és així com està
estipulat, que el personal que es traspassi a la Comunitat
Autònoma ha de tenir les mateixes retribucions que el personal
de la Comunitat Autònoma, en el moment de rebre'l.

Quant als quatre o cinc punts del darrer punt, està
subdividit, un dels problemes amb què ens trobam, ja ho dit
avui al matí, més important és la falta de professors de suport
per a alumnes amb necessitats educatives. Aquests alumnes
reben una atenció en els primers anys d'escolarització i, quan
arriben a la segona etapa, al segon cicle obligatori, és quan
aquesta atenció es perd i hi ha problemes greus que obligarien,
i per açò és correcte que es posi aquí, a l'ampliació dels
professors de suport.

Quant a l'atenció a les minories ètniques, emigrants, també
ha sortit avui al matí, totalment correcte. Nosaltres hi
incorporaríem també la qüestió dels alumnes o dels fills dels
treballadors temporers que vénen al sector turístic a fer feina
a les Illes Balears, que és un problema molt concret i sobre
el qual no tenim prou esment.

El punt número tres, quant a l'educació infantil, plantejar
el tema de zero a tres anys, plantejar-lo, s'hauria de plantejar
d'una forma clara, i el Govern hauria de tenir respostes
davant aquesta qüestió concreta. També és correcta, i tendrà
el nostre suport.

Quant al projecte lingüístic en els centres educatius, el
famós desenvolupament de l'ordre Rotger, que ha de tenir la
continuació amb el decret de màxims que ha publicat el
Govern, la Conselleria de Cultura, i jo aquí faria esment
també a la qüestió del compliment d'aquest projecte
lingüístic en els centres concertats, que és allà on el projecte
lingüístic està més poc complit, i que, per tant, fa falta una
actuació especial en els centres concertats, que sembla que
tenen butlla o que tenen menys seguiment que d'altres.

Quant a l'educació d'adults, ja l'any passat hi va haver
una pregunta o una resolució sobre la necessitat d'ampliar
les ajudes a l'educació d'adults. El conseller d'Educació,
Cultura i Esports ens va dir que les ajudes s'havien reduït
perquè, precisament, la quantitat destinada a aquestes ajudes
es dedicava a preparar un gran pla ambiciós pera  educació
d'adults. No tenim cap coneixement del final d'aquest pla,
però en tot cas també, a una comunitat com la nostra, amb
un 17% d'analfabetisme, és lògic que l'educació d'adults ha
de tenir un paper molt important.

Ben igual que ho vèiem nosaltres avui al matí, també la
falta de programes de garantia social en tot el tema dels
alumnes escolaritzats. És una qüestió fonamental.
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I per últim, un altre punt que a la moció introdueixen, la
formació del professorat, que és un altre tema pendent. Jo em
permet, per a la seva informació, per a la informació del
portaveu del Grup Socialista, fer lectura de la resposta per escrit
que em va enviar el conseller Sr. Manel Ferrer a una pregunta
sobre la formació del professorat; la resposta deia així: "La
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va publicar fa anys
una primera aproximació al model educatiu de les Illes Balears.
Actualment ens trobam en una segona fase, en la qual la
Direcció General d'Educació n'elabora les directrius generals.
En un futur immediat, tan bon punt com la CAIB hagi rebut les
competències en educació no universitària, s'haurà de realitzar
l'aplicació específica de les directrius generals indicades a cada
un dels casos concrets d'actuació. Pel que fa a la política de
personal, el Govern balear desenvoluparà..., pensam que la
qüestió s'ha de plantejar conjuntament amb la Conselleria de
Funció Pública, que és l'òrgan responsable fins ara de personal
de la Comunitat Autònoma. Per altra part, dia 16 de juliol
passat començà a reunir-se la subcomissió tècnica de personal,
integrada per representants del MEC, d'aquesta conselleria, de
Funció Pública i d'Intervenció", de sindicats, ni un,
"precisament per tractar, entre d'altres, el tema que la pregunta
interessa. La subcomissió indicada, (...) reunir-se
setmanalment, després de les vacances d'agost", seria bo saber
si s'ha reunit setmanalment després de les vacances d'agost,
"finalment, en relació amb les mesures adreçades a la formació
de professorat, la conselleria té previst", fixi's-hi, "en principi
fer les gestions adequades per posar en funcionament el nou
certificat de qualificació pedagògica, que substitueix a l'antic
CAP, pel que fa a la formació inicial de mestres i professors, i
pel que fa a la formació continuada dels agents principals de
l'ensenyament, pens emprar tots els mitjans a l'abast que
ofereixen els CEP", que ja gairebé no existeix, dit sigui de pas,
"la UIB", que té una altra funció, "i la UNED", que no sabem
molt bé la Universitat a distància què té a veure amb la
formació permanent del professorat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Després del debat d'avui al matí,
només he de fixar la posició per anunciar que votarem
afirmativament els quatre punts de la moció, si bé amb un cert
escepticisme perquè una vegada rebutjada la nostra moció de
quantificació econòmica, creim de impossible compliment
aquests quatre punts, fora que hi hagi una aportació de recursos
important per part dels fons propis de la Comunitat Autònoma.
Així i tot, però, creim que és necessari un pronunciament
polític, i votarem a favor d'aquests quatre punts de la moció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular està
absolutament convinçut que la despesa en educació és la
inversió més rendible per garantir el progrés econòmic i
social de les nostres illes. D'acord amb aquesta convicció i
amb les necessitats que es manifesten, el govern de la
Comunitat Autònoma té intenció de construir els centres
escolars que facin possible la implantació de la LOGSE tant
a ESO com a formació professional. A més, tan bon punt
com hagi rebut les competències en educació no
universitària, té el propòsit d'iniciar el procés de negociació
amb les parts interessades que permeti la comparació
adequada del catàleg de llocs de treball de l'Administració
central amb el catàleg definitiu de la Comunitat Autònoma,
per començar d'aquesta manera l'harmonització, la qual,
sense dubte, no podrà oblidar l'aspecte de l'augment
retributiu cap al professorat.

Finalment, el model educatiu propi de les Illes Balears,
que avui s'ha presentat, reuneix tot un ventall de propostes
que s'han de desenvolupar mitjançant programes
d'actuacions concretes sobre els temes esmentats en el pla
de millora de la qualitat de l'ensenyament, a què fa
referència la moció que ens ocupa, i d'aquestes paraules es
pot deduir fàcilment que votarem que sí al primer punt i que
votarem que no a la resta. gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc vull donar les gràcies als grups que han dit que
hi votarien a favor. Si just fer un parell de precisions al
portaveu d'Esquerra Unida, primerament, no estam fent un
debat de la LOGSE; segon, no és qüestió de dir si és
correcta o no és correcta, sinó que és una proposició que
s'aprova o no s'aprova, i tercer, respecte de formació, la
moció no es refereix al CAP, que és un curs d'adaptació
pedagògica, sinó a formació. Això és per aclarir un parell de
temes.

Respecte del PSM, moltíssimes gràcies pel seu suport,
i també al Grup Mixt.

Respecte del Sr. Marí, li don les gràcies per aprovar el
primer punt, i realment és conforme, perquè el primer punt
és una declaració de principis, la primera part, però la
segona part diu, com tots vostès saben: "Instar el Govern de
la Comunitat Autònoma a donar prioritat pressupostària a
totes les actuacions relacionades amb l'ensenyament a tots
els nivells", si això és cert, i així ho volem creure, estam
realment contents. Em sap greu que no puguin aprovar més
concrecions, que eren les que demanàvem, però el que sí
que és clar és que esperam que aquest paper que surt avui,
que ens ha arribat avui, no torni a succeir, allà on diu: "PP,
enterradors de l'ensenyament públic". Ho sent molt, però
m'ho han donat avui, i s'ha fet avui. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tejero, si el Grup Parlamentari
Popular no tengués la ferma convicció de voler portar a terme
allò que vostè ens demana en el punt primer, el més fàcil, el
més còmode, el més normal, el més senzill hauria estat votar-hi
no, i no tenim cap empatx a votar que no quan ens sembla que
ha de ser que no.

Quant als altres tres punts següents, no cal instar el Govern
a fer res en aquest sentit. El conseller de Cultura ja ens ha dit
avui al matí, voluntàriament, què era el que faria, i el que ha dit
el conseller de Cultura aquest matí és el que vostès demanen,
és a dir, que s'ha avançat ell a fer allò que vostès han demanat
per la tarda.

Quant a aquesta paperassa que vostè ens mostra, sap molt bé
que el Grup Parlamentari Popular no té vocació de fosser, sinó
que té vocació d'aire lliure. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació. Per les intervencions hagudes, votarem
primerament el punt número u.

Segons el que s'ha manifestat, es pot donar per aprovat?
S'aprova per assentiment? S'aprova per assentiment.

Passam a votació dels punts dos, tres i quatre.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjats els punts dos, tres i quatre.

Moció RGE núm. 5571/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a assumpció de competències en
matèria d'educació, derivada del debat de la Interpel•lació
RGE núm. 4418/97.

Passam a la següent moció, que presenta el Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Seré breu perquè ja hem parlat tot el matí d'educació i duim
moltes setmanes parlant d'educació, per tant, em limitaré
estrictament a esmentar i a comentar breument cada una de les
quatre propostes, dels quatre apartats, de què consta aquesta
moció.

En el primer punt d'aquesta moció s'isnta el Govern a
garantir una participació real i efectiva, i no és per casualitat
que s'han posat aquests adjectius, real i efectiva. Com ja
hem insistit en diferents ocasions des d'aquesta tribuna,
volem que els actors, els protagonistes de la comunitat
educativa (alumnes, pares i mares, professors) puguin dir la
seva, puguin ser escoltats i puguin participar realment en tot
aquest procés que està començant. Insistim en això, entre
altres coses perquè vull recordar que en el debat sobre l'estat
de la Comunitat es va aprovar una proposta de resolució
presentada pels Verds, que precisament instava a això, a
arribar a un màxim consens en el tema de les competències
educatives amb tots els sectors educatius, per tant, no estam
demanant res més que es compleixi allò per al qual hi ha un
compromís.

Quant al segon punt, hi parlam de descentralització.
Nosaltres pensam que aquest punt és de vital importància i
és un exemple del que consideram que hauria de ser el
nostre model d'autonomia, o sigui, una autonomia
administrativament descentralitzada, cada vegada més prop
dels ciutadans, tenint en compte la discontinuïtat territorial
de la nostra comunitat. Nosaltres creim que no seria
operatiu repetir errors com fer una estructura administrativa
centralitzada a Mallorca i amb unes oficines pràcticament
sense cap tipus de poder de gestió o de resolució de
problemes, com a meres subdelegacions, a Menorca i a
Eivissa. En certa manera, es tractaria d'assumir una
estructura, diguem-ne, confederada. Crec que ahir
proposava una cosa semblant als mitjans de comunicació el
Sr. Sampol. Per tant, descentralització administrativa
màxima.

El tercer punt parlar d'arrelar aquest model educatiu a la
nostra terra, amb els trets característics de la nostra terra.
Per tant, trets culturals, lingüístics, ambientals, geogràfics,
històrics, etc., i no es tracta, com a vegades es critica, que
així farem una educació localista i els al•lots també han de
saber per on passa el riu Miño o qui varen ser els reis gots;
idò no, efectivament, també, però des de la nostra terra cap
al món, per tant, arrelada aquí i cap al món, sense rebutjar,
per tant, altres coneixements d'altres llocs.

I per últim, demanam una cosa que s'ha demanat fins
l'esgotament, que és el tema del finançament. Nosaltres
demanam que sigui un finançament suficient, un
finançament adequat, i, per tant, per dur endavant tota
aquesta tasca d'una educació de qualitat, fa falta un
finançament, per tant, addicional.

I tot això, per què? Perquè aquest sistema educatiu sigui
de qualitat, per ajudar a l'impuls de la normalització
lingüística, a la millora de les condicions laborals i salarials
dels treballadors del l'ensenyament, perquè pensam que
aquesta és l'única manera de fer una escola pública de
qualitat. Per tot això, els demanam el vot afirmatiu. Gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, per fixar la posició, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Esquerra Unida donarà suport als
quatre punts d'aquesta moció, que és com a conseqüència de la
interpel•lació feta fa quinze dies, com les dues mocions
anteriors, que també en el mateix sentit s'han presentat avui.
Em sembla que el Partit Popular, no vull fer futurisme, també
donarà suport a bona part d'aquests punts, però veurem què
passa a l'hora de la votació.

La participació real i efectiva és el mínim que es pot
demanar al Govern balear a l'hora de discutir el model educatiu,
és el mínim que se li pot demanar. Nosaltres sabem que la
campanya publicitària del model educatiu serà poderosa però
sabem si seran poderosos els mecanismes per aconseguir
aquesta participació real i efectiva. Esperem que sí.

Quant a la descentralització administrativa, també dubtam
molt, sabem que la situació d'ara no es pot mantenir, que és una
situació moltes vegades absurda i que per gestionar qualsevol
qüestió relativa a educació hi ha moviments d'illes a illes que
no n'hi hauria perquè haver, i que el principi de poder gestionar
en el lloc tot allò que no es pugui gestionar fora és un principi
que nosaltres hem de mantenir també en la competència
educativa. Per part del Govern a una pregunta formulada per
Esquerra Unida, hi havia molt bona voluntat per millorar la
descentralització, però no hi havia cap dada concreta sobre com
es faria, per tant, la intenció no té en aquest moment una
resposta en la pràctica amb mesures concretes.

Quant a l'hora de dissenyar el currículum propi, ben igual,
d'acord.

I igualment al punt número quatre, en les qüestions laborals,
salarials i condicions dels treballadors i treballadores de les
Illes, tant si és personal docent com personal laboral.

Com hem dit a les altres mocions, també hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, també consideram
positius aquests quatre punts presentats pel Grup
Parlamentari Mixt, i també hi votarem a favor. Pensam que
és imprescindible la participació de la comunitat escolar en
l'elaboració del disseny del que pomposament s'ha vengut
anomenant model educatiu propi, així com creim que és
imprescindible també una descentralització, perquè des de
cada una de les illes es podrà donar resposta millor a les
necessitats educatives. A la vegada, creim que es important
que en el model propi, des del Govern, s'impulsi una
política educativa que faci més referència, que s'adapti, com
diu la moció, a les nostres característiques. Una altra vegada
el tema recurrent avui del finançament, és evident que amb
el finançament actual és impossible una qualitat del sistema
educatiu, molt més si hem d'impulsar la normalització
lingüística i millorar les condicions salarials actuals. Per tots
aquests motius, compartim els criteris d'aquests quatre
punts, i hi votarem afirmativament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista, Sr. Xavier Tejero, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
donarà suport als quatre punts, ara, ens agradaria, si fos
possible, que l'expressió model educatiu, amb la qual no
estam d'acord, perquè no creiem ni que sigui model ni que
sigui educatiu, sigui, si és possible, canviada per una
educació per a les nostres illes o per un marc curricular,
com l'ha definit el portaveu del PP aquest matí, perquè si
no, simplement per qüestió de forma, ens hauríem de veure
obligats a abstenir-nos-hi, simplement entenem que no és un
model educatiu, ha quedat bastant clar, fins i tot el dia de la
interpel•lació el Sr. Conseller va dir textualment: "Si no vol
anomenar-lo model, anomeni'l com vulgui"; per tant, la
virtualitat o realitat del model queda en dubte.

I respecte d'alters qüestions, tot i tenint en compte el
segon punt, descentralització administrativa adient, se
suposa, perquè la descentralització existeix ja, encara que,
com ha dit, amb uns termes una mica pedaneos o pedestres,
més ben dit.

Amb el tercer punt estaríem, lògicament, d'acord,
vendria afegit al primer punt, en el sentit que el currículum
propi, la part que la Comunitat pot incloure del famós decret
1006, 1007, respectin els nostres drets.

I amb el punt quart, el del finançament addicional, hi
estaríem totalment d'acord i seria recurrent. Esperem que a
la tercera vagi la vençuda. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Joan Marí, té vostè la paraula.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Realment avui, a aquestes hores de
la tarda, podem dir que tenim un empatx d'educació i cultura,
i està molt bé que se'n parli en aquest parlament.

El model educatiu propi de les Illes Balears que avui s'ha
presentat és un document obert que convida la comunitat
educativa i les seves organitzacions representatives a la
participació. Entre tots podem dissenyar el nostre sistema
educatiu, que, sens dubte, ha de reflectir els nostres trets
específics, socials, culturals i lingüístics, i adaptar-s'hi. Per altra
banda, el Sr. Conseller ens ha donat una lliçó sobre com vol ser
aquest model educatiu per a les nostres Illes Balears. Per altra
banda, el Govern de la Comunitat, conscient del caràcter
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma, potenciarà una
administració educativa descentralitzada en base a les oficines
i delegacions insulars de la Direcció General d'Educació.
Finalment, el Govern de la Comunitat té previst un finançament
addicional que ha de permetre la millora de la qualitat del
sistema educatiu respecte del que tenim fins ara i la millora de
les condicions laborals. Si no haguéssim parlat tantes hores
d'educació, ens estendríem especialíssimament en els quatre
punts, perquè tots quatre són prou importants, i especialment
per a les illes menors ho és el punt número dos, i per a tota
aquesta comunitat ho és el punt número tres, però, Sr. Balanzat,
son els quatre importants per a la nostra comunitat, i quan les
propostes o mocions que aquí es presenten són justes, raonables
i necessàries, el Grup Popular no té cap inconvenient a donar-hi
suport de principi a fi, i per això donarem suport al punt u, al
dos, al tres i al quatre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per favor, senyores i senyors diputats. Després de les
intervencions, Sr. Tejero, crec que vostè també ha manifestat el
suport als quatre punts, no?, o vol votació separada?

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, el Sr. Tejero ha fet una referència a substituir
un terme, la qual no tenc inconvenient a fer.

EL SR. PRESIDENT:

Digui quina és, per favor.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

A la quarta línia del punt primer, on parla de disseny de
model educatiu, si no ho record malament, ell proposava que hi
digués currículum propi de la nostra comunitat. No hi hauria
inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, com direm nosaltres que volem canviar un
model educatiu, quan ha set la base del discurs del nostre
conseller aquest matí? No l'acceptam. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem la moció tal com ve presentada.

En vol votació separada, Sr. Tejero?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Si fos possible, demanaria tres
minuts de descans.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per tres minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Ocupin els seus escons, per favor.

Pel que han manifestat els diferents portaveus, aquesta
presidència demana si es pot donar aprovada aquesta moció
per assentiment en els seus quatre punts.

Queda aprovada, idò, per assentiment, la moció
presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1461/97,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al
microcrèdit com a instrument de lluita contra la pobresa.

I passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a proposicions no de llei. La primera és la
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
microcrèdit com a instrument de lluita contra la pobresa. Sr.
Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, senyores i senyors diputats, aquesta
proposició no de llei va ser presentada el mes de març i ve
avui al Parlament. És una proposició no de llei que el que
presenta avui aquí és una figura nova, innovadora, que pot
ser...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un momentet. Demanaria, per favor, als diputats
que baixin un poc el to de veu (...). Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. És una figura que pot ser innovadora
i ha estat qualificada com un mecanisme útil per a la lluita
contra la pobresa. 

Com s'afronta avui en dia la lluita contra la pobresa en el
món? Bàsicament amb els mitjans de voluntariat, de cooperació
d'ajuda solidària, aquesta onada interessant, important, del 0,7
que ha fet que la societat civil vagi per davant les institucions
polítiques i també s'ha de dir el grandíssim paper que han jugat
els mitjans de comunicació, que varen fer entrar les imatges de
l'horror -diria jo- dins les nostres cases, varen despertar,
segurament, moltes consciències dormides.

Avui parlam d'una fórmula que pot contribuir a millorar
aquestes situacions de vida molt precàries de persones que han
duit la mala sort, ni més ni menys, que néixer a zones
deprimides. Hi ha una cosa evident, i és que, veient
l'experiència del que passa als països més endarrerits, hi ha una
veritat científica incontestable, i és que les relacions
econòmiques deixades a la seva pròpia dinàmica no garanteixen
el desenvolupament dels països endarrerits. No existeix cap
organisme amb capacitat executiva per dur a terme una política
reequilibradora dels fruits del progrés econòmic a nivell
mundial. És cert, també, que els països industrialitzats
actualment estan implicats en importants desequilibris fiscals,
passen per etapes d'esgotament de l'ajuda donada, la crisi
econòmica interna, desocupació, cost de la cobertura social, són
factors que provoquen problemes interiors que situen en un
segon pla la cooperació internacional. L'economista nord-
americà John Kenneth Galbraith ha alertat també del perill del
fenomen d'acomodació que es produeix en els receptors
d'aquesta ajuda: aquestes persones poden tenir una tendència a
acceptar i a conformar-se amb un nivell de vida reduït i
s'habituen a viure miserablement sense veure cap sortida a la
seva situació. 

La cooperació internacional és una autèntica eina per anar
cap a un model sostenible, per ajudar a crear formes de
desenvolupament econòmic, d'autoocupació, de millora de
tècniques de producció i de distribució. Però aquest model no
està exempt de perills: a vegades, per la seva simplicitat,
naufraga al més mínim canvi tecnològic. 

Dins aquest marc de tot el que és la solidaritat i la
cooperació internacional, s'obre pas aquest concepte
innovador que és el microcrèdit; és un sistema que
consisteix en la concessió de préstecs a molt baix interès per
possibilitar als seus beneficiaris l'adquisició s'ormejos de
feina o de maquinària que permeten desenvolupar una
activitat econòmica; És un concepte innovador perquè
romp, o almanco intenta rompre, la dependència entre el
receptor de l'ajuda i el donant, i permet una hipotètica
sostenibilitat en la millora de les condicions de vida; suposa,
ni més ni menys, la concreció de la famosa frase "no em
doneu peixos, sinó una canya per pescar". També el
microcrèdit pot permetre la ruptura de les relacions d'usura,
que són una pràctica habitual que presideix la concessió
d'aquests préstecs als països del tercer món i, a més, la
concessió de préstecs a aquests països sempre es fa
dificultosa perquè aquesta gent no té béns per avalar i no
se'ls concedeixen els crèdits.

El microcrèdit és un concepte innovador però no és nou:
va néixer fa més de 20 anys i qui ho va posar en marxa va
ser Muhamad Yunus a través del Grammen Bank. Es va
iniciar aquesta pràctica a Bangladesh i, segons ell, la banca
dels pobles podia ser un instrument eficaç en la lluita contra
la misèria i la pobresa. Aquest sistema va permetre, des de
la seva creació, que a la seva àrea d'influència el 46% dels
receptors hagin superat el llindar de la pobresa i de la
marginació; és una forma que permet l'autoocupació i va
dirigida, bàsicament, a les dones i, per tant, ha suposat una
millora en les condicions de vida dels nins i, en definitiva,
de tota la família.

Aquest tipus de crèdit té tres característiques; per una
part, el muntant econòmic se situa en quantitats molt petites,
oscil•la entre 5.000 i 100.000 pessetes; el tipus d'interès
aplicat és molt baix i sempre inferior a les condicions
oficials del mercat; com a darrera característica, el termini
de devolució s'adapta a la fórmula d'autoocupació que el
receptor del crèdit ha triat. 

El microcrèdit és, en opinió del seu creador, qualque
cosa més que un crèdit i, per això, s'ha impregnat d'altres
valors que el configuren com a una autèntica filosofia de
vida. Aquesta fórmula pot convertir-se en els pròxims anys
en el principal instrument de lluita contra la pobresa i la
misèria, i així es va posar de manifest a la reunió que es va
celebrar Washington a principis de febrer; representants dels
països participants, representants de les grans entitats
mundials de crèdit, com el Banc Mundial i el Banc
Interamericà de Desenvolupament, varen coincidir en
assenyalar la utilitat del microcrèdit en la superació de la
pobresa i també varen adquirir el compromís de donar
suport a aquesta fórmula. 

Avui, des del Grup Parlamentari Socialista, plantejam la
constitució d'un fons destinat exclusivament a finançar
projectes amb microcrèdit; possiblement sigui el primer
fons que es plantegi a la primera comunitat autònoma.
Aquest fons no suposaria despesa, si més no l'única despesa
serien els interessos que es deixarien de cobrar per la part
disposada. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Grups parlamentaris que vulguin
intervenir? Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, el 1969,
la declaració sobre el progrés i el desenvolupament social.
Aquest progrés i desenvolupament social es fonamenten en el
respecte de la dignitat i el valor de la persona humana, i han
d'assegurar la promoció dels drets humans i de la justícia social,
i tot això s'aconsegueix mitjançant l'aprofitament ple dels
recursos humans. Aquest aprofitament ple dels recursos humans
implica garantir als sectors menys afavorits o marginals de la
societat la igualtat d'oportunitats per avançar socialment i
econòmicament per arribar a aconseguir una societat
efectivament integrada. La qualitat d'un país no es mesura, tan
sols, pel seu creixement econòmic o pels seus recursos i
riqueses, sinó que depèn de les persones que el formen i de la
seva qualitat humana, professional i ciutadana. 

Per a la lluita contra la pobresa i l'eliminació de les causes
d'exclussió, marginació i discriminació hi ha tot un seguit de
mesures, sempre insuficients, tant preventives com de
reinserció o d'integració, amb les quals s'intenta que les
persones que viuen una realitat de pobresa i exclusió en puguin
sortir i adquirir una capacitat de desenvolupament, participació
i integració dins la societat.

Existeixen, com molt bé s'ha dit abans, mecanismes nous;
fa vint anys que es va establir el microcrèdit, però són
mecanismes relativament nous, de fa poc temps, per pal•liar
aquestes situacions. Hi ha, avui, fons alternatius de crèdit: tant
pot ser el microcrèdit com també pot ser el fons rotatori. El
microcrèdit són petits préstecs entre 1 i 100 dòlars que, durant
un temps, que pot variar entre 1 i 10 anys, es dóna a persones
pobres que es troben fora del sistema financer convencional, i
que compten amb iniciatives que les poden proporcionar
ingressos; la devolució comença en el termini de dues setmanes
amb petites quotes, i això evita acudir a prestadors i pagar
interessos abusius per a gent que té pocs recursos.

Malgrat això, el sistema del microcrèdit també té veus
crítiques, ja que té un excessiu caràcter paternalista i, a
vegades, imposa compromisos que poden rompre la tradició
cultural de la zona, com així ho han manifestat ONG de
reconegut prestigi internacional. També hi ha moltes
institucions que no consideren les famílies més pobres els
principals receptors d'aquest préstec, sinó que es dirigeix als
sectors mitjans i alts dels pobres. 

També una altra oferta que estaria dins aquesta línia
seria el fons rotatori, que també és una altra oferta
interessant a la qual també avui es poden acollir aquest tipus
de persones, que és un altre mecanisme distint i que
possibilita que, en els països subdesenvolupats o del tercer
món, les persones que volen fer una activitat econòmica que
els permeti cobrir les seves necessitats bàsiques i ser
autosuficients per mantenir-se dignament, puguin fer-ho;
d'aquesta manera contribueixen al desenvolupament del seu
entorn, de la comunitat allà a on viuen. Normalment els
bancs no els donen crèdits, ja que no tenen béns prou
valuosos com perquè els puguin avalar, element
indispensable per poder obtenir un crèdit. Aquesta fórmula
de fons rotatori, altra alternativa que també podria ser al
microcrèdit, sense assemblar-se a un banc és la que permet,
a moltes comunitats, llogarets o pobles del tercer món, que
hi hagi persones autosuficients comercialitzant allò que
produeixen, contribuint a un desenvolupament sostenible.
Aquest tipus de projecte requereix que una ONG, que
gestionarà els fons econòmics, tengui experiència en aquest
camp i ha d'haver definit conjuntament amb els beneficiaris
les condicions del crèdit, els avals i la restitució del fons
econòmic. 

Com veim, hi ha distintes alternatives, que totes són
bones i totes s'han d'utilitzar. Aquí a Mallorca hi ha el Fons
de Cooperació Mallorquí que ja realitza aquest tipus de fons
rotatori, no és el microcrèdit sinó el fons rotatori, que ja
s'empra aquí a Mallorca i que ha realitzat projectes de fons
alternatiu de crèdit: el 1995 a Nicaragua, 1996 a la Índia,
microempreses que no s'han finançat mitjançant préstecs
sinó que s'han finançat les instal•lacions i els equips; el 94
a Colòmbia, el 95 a Colòmbia, a Hondures i a Perú, i el 96
també a Hondures, el Salvador i Cuba. Amb aquestes
actuacions, el Fons de Cooperació Mallorquí ha potenciat la
creació de fons alternatius de crèdit que han contribuït al
desenvolupament econòmic i social del tercer món, i crec
que és mitjançant aquesta potenciació i aquestes mesures
que ja es duen a terme com es pot respondre molt bé a
aquestes necessitats.

Una vegada que he fet aquest exposició, i entrant ja en
els dos punts que ens duen a la proposició d'avui, jo entenc
que el Govern crearà, durant l'any 97, un fons dotat de 30
milions de pessetes destinats a la concessió de microcrèdits.
Jo crec que el que hem de fer en aquest parlament és
intentar, quan aprovem la Llei de pressuposts, destinar el
0,7 del nostre pressupost i que aquestes partides que
nosaltres destinem, a través de les convocatòries que es
facin, a través dels fons de cooperació que ja hi ha a totes
les illes, idò siguin ells, que tenen un assessorament per part
de la Universitat i que tenen gent que fa feina a peu d'obra,
que puguin dir si opten pel microcrèdit o pel que vulguin, i
donin els programes que ells considerin oportuns perquè, si
no, obrirem, des d'aquí, una partida finalista sense tenir en
compte tota aquesta feina que es fa i que des del Fons de
Cooperació Mallorquí, que ja està implantat a totes les illes,
es pugui opinar si creuen millor el microcrèdit o el que he
dit abans que ja han fet amb distints programes d'actuació.
Crec que són ells que han d'optar per la línia que creguin
més necessària i més efectiva.
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I quant al segon punt, jo crec que sí, que és bo que es duguin
a terme, que es realitzin de manera urgent totes les accions
necessàries d'informació i de col•laboració amb organitzacions
no governamentals que tendeixin a realitzar operacions de
préstec a baix interès. Jo crec que el segon punt és correcte; el
primer no és que no sigui correcte, però crec que hem d'intentar
no obrir finestres, no obrir altres possibilitats, sinó que hem
d'utilitzar els mecanismes que ja existeixen i la nostra feina és
que, des d'aquest parlament, hem d'intentar posar el màxim de
recursos possibles perquè dins aquestes administracions o
ONG, fons de cooperació, puguin ser ells que optin pel que
creguin més convenient i més oportú. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida dóna suport a aquesta
proposició no de llei perquè pensam que el microcrèdit és un
bon instrument de lluita contra la pobresa en el món i pensam
que, de qualque manera, és una eina adequada per a la
cooperació internacional. De tota manera nosaltres voldríem
puntualitzar o aclarir una sèrie d'aspectes sobre el microcrèdit,
sobretot sobre una sèrie de condicions que pensam que han de
tenir a l'hora de concedir-los. 

Dins la cooperació internacional s'ha dit, per part del diputat
proposant, el Sr. Mesquida, què és un microcrèdit, que és un
finançament amb préstecs a retornar amb condicions
avantatjoses, amb interessos reduïts, i han de ser de projectes en
general o d'activitats econòmiques concretes, com pot ser
compra de maquinària, de materials, de vehicles, etc., en zones
geogràfiques prou desfavorides. Per part nostra pensam que el
microcrèdit ha de servir per fomentar el desenvolupament
econòmic d'aquestes zones, però ha de ser un instrument, entre
d'altres, dins l'àmbit d'una política general de cooperació. Han
d'utilitzar-se per afavorir un desenvolupament econòmic
sostenible però no sostingut, o sigui, activitats integrades en el
seu entorn, respectuoses amb el medi ambient, en condicions de
treball dignes i altres. Han d'afavorir la pròpia iniciativa i la
responsabilitat dels receptors ens els projectes i en la seva
execució. Han de finançar projectes econòmics col•lectius, de
petits grups o de cooperatives, i no tant de persones, en els
quals la responsabilitat sigui compartida. La rendibilitat
econòmica obtinguda ha de ser reinvertida en la mateixa
activitat fins a la desaparició de la dependència de
l'administració donant. L'administració donant, per si, o través
de les ONG, ha de gestionar, avaluar i controlar
convenientment la concessió dels crèdits i la seva utilització per
a les finalitats perseguides, minimitzant la pèrdua de recursos
que pugui dur l'administració en qualsevol dels casos.

En resum, pensam que els microcrèdits, en condicions ben
precises i amb la mínima despesa en la seva gestió, poden
ser útils dins el marc d'una política de cooperació
internacional que defugi els interessos diferents a aquells
que signifiquin afavorir, des de la responsabilitat assumida,
el desenvolupament integral, per tant econòmic, social i
cultural, i sostenible de les zones geogràficament i
històricament desfavorides, sense oblidar que els actors del
procés han de ser les poblacions afectades i que les
aportacions, per tant, han de tenir un escrupolós respecte a
aquests pobles.

Amb aquestes condicions pensam que es pot promoure
i afavorir la concessió de microcrèdits com a un instrument
de lluita contra la pobresa i, en aquest sentit, donam suport
a la Proposició no de llei del Grup Socialista i tenim present
que, si en el primer punt es parla de donar un fons concret
amb una quantitat concreta per a l'any 97 i això pot suposar,
com ha dit la diputada anterior, la Sra. Vidal, una destinació
finalista, nosaltres pensam que no és negatiu, donat que si
s'acceptàs i hi hagués publicitat adequada, podria afavorir
que, almanco abans de finals d'any, ja hi hauria ONG que
presentarien projectes de microcrèdit i, per tant, ja hi podria
haver aquesta destinació d'aquests doblers. La segona part
de la Proposició no de llei igualment pensam que és urgent
i necessària, tal com planteja el text, perquè, de qualque
manera, les accions necessàries per a la informació i la
col•laboració amb organitzacions no governamentals es
puguin fer immediatament i, per tant, es pugui fer
presentació i desenvolupament d'aquestes operacions de
préstec a baix interès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, diré també que el nostre grup donarà suport a la
proposta que ha defensat el Sr. Mesquida. En altres debats
sobre el tema de cooperació que s'han duit aquí, al plenari,
en nostre grup, el PSM, hem defensat i defensam la
necessitat de donar la categoria que es mereix al món de la
cooperació i la solidaritat, deixar ja de banda, per tant, el
concepte de beneficència; aquesta és una paraula que denota
poc respecte cap a les persones que són objectiu d'aquests
projectes i, per tant, no deixa incidir en programes a llarg
termini que són els que realment poden donar una mà a
aquesta gent.
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És ver que hem de cercar instruments diferents per fer feina
seriosa en el tercer món, lluitant contra la pobresa, i un
d'aquests instruments és el que ha defensat el Sr. Mesquida, el
microcrèdit, també anomenat fons alternatiu de crèdit o fons
rotatori, així com ha dit abans una altra portaveu. Aquests fan
possible que a països subdesenvolupats es faci una activitat
econòmica, petita activitat econòmica familiar, que permet
pal•liar i cobrir unes necessitats bàsiques, sobreviure, gairebé,
qualque vegada, i poder ser autosuficients. Els receptors i
receptores d'aquests fons alternatius de crèdit no tenen béns
suficients, com ja s'ha comentat aquí, per avalar crèdits que
facin possible poder accedir, per tant, a crèdits bancaris, i és
mitjançant la figura del microcrèdit allò que fa possible tenir
accés a recursos econòmics per posar en marxa petites
empreses.

Afegiria, però, unes característiques del microcrèdit que ja
ha esmentat el Sr. Mesquida. El coneixement que nosaltres
tenim és que no es cobren interessos sobre aquests crèdits que
es donen, però sí es té en compte la taxa de depreciació dels
diners; si no es compleixen els terminis establerts, es preveu
una pròrroga però amb un augment d'aquesta taxa, i és
necessari que, a curt termini, el fons ha de ser gestionat per una
ONG gestora, local, però donant pas al fet que sigui una ONG
local que es vagi responsabilitzant d'aquest fons, perquè es
contextualitzin, d'aquesta manera, les iniciatives que puguin
tenir.

La iniciativa que vostè ha defensat, Sr. Mesquida, ens
sembla molt constructiva ja que, experiències com aquesta que
vostè proposa, s'han fet amb aquestes característiques i han
tengut un resultat molt positiu, com són els projectes gestionats
pel Fons Mallorquí de Solidaritat. Ja s'han esmentat aquí alguns
d'aquests projectes des del 95, ja hi ha un fons alternatiu de
crèdit per a camperols i artesans a Nicaragua, en el 96 es va
crear un banc de dones a la Índia, en el 97 un programa per
millorar les condicions de vida de les persones amb
disminucions. També s'han potenciat microempreses finançant
les seves instal•lacions per aquest sistema de préstec: en el 94
a Colòmbia, en el 95 també a Colòmbia, a Hondures, a Perú, i
en el 96 també a El Salvador i a Cuba.

El Fons Mallorquí, per tant, ja té una experiència en aquest
tema i creim, des del nostre grup, el PSM, que els projectes de
cooperació s'han de gestionar des dels fons de cooperació i
solidaritat, i donar, per tant, d'aquesta manera, una visió de
transparència a aquests projectes i també, a més, pel fet que
aquests, almanco el Fons Mallorquí, té una oficina de
seguiment de projectes al Carib i a Mèxic, que té com a funció
el seguiment, evolució i valoració d'aquests projectes i també,
si és necessari, reconduir aquests projectes finançats pels Fons.
D'aquesta manera, pensam que l'aportació del 0,7 que feim les
administracions o, millor dit, alguna administració, té un
seguiment i una inversió positiva i sense manipulacions
partidistes. Hem de remarcar, també, que els microcrèdits no
s'han d'entendre com una entitat de préstec, com ja s'ha fet
esment aquí, ni entitats bancàries, sinó que han de ser un impuls
per a la cooperació en el desenvolupament, s'han d'afavorir
activitats econòmiques que els mateixos beneficiaris proposin
dur a terme i segons la realitat social i el context on s'han de
desenvolupar aquests projectes. 

Només vull dir, Sr. Mesquida, que el Grup Nacionalista-
PSM donarà suport a la proposta que vostè ha defensat, tant
al punt 1 com al 2, però voldríem remarcar la importància
que té, pel nostre grup, canalitzar el 0,7 mitjançant el fons
de cooperació, i és el que trobam a mancar a la proposta del
seu grup. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Margalida
Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, l'objectiu prioritari de totes les polítiques de
cooperació i desenvolupament és l'eradicació de la pobresa
en totes les seves vessants: pobresa d'ingressos o pobresa
com a denegació o mancança d'opcions i oportunitats. Això
és un dels resultats del programa de Nacions Unides de
desenvolupament de l'any 1997 i del qual també m'agradaria
destacar, d'aquest informe que fa Nacions Unides, dir-li al
Sr. Mesquida que és un poquet més optimista que les seves
paraules, donat que ha arribat a la conclusió que, gràcies a
Déu, els pitjors aspectes de la pobresa avui en dia sembla
que ja poden ser eradicats, és a dir, que jo crec que cada país
va dedicant actuacions a fi de poder eradicar la pobresa.

Efectivament, també aquest PANUD, el programa de
Nacions Unides per al desenvolupament, diu també que un
dels mecanismes per poder eradicar la pobresa és,
precisament, el microcrèdit. Hi va, fins i tot, enguany, l'any
97 -el Sr. Mesquida hi ha fet referència- una cimera referent
a l'estudi i anàlisi del microcrèdit. Com s'ha dit és un
instrument nou però no és recent: fa ja devers 20 anys que
a Bangladesh es va posar en marxa el banc de Grammen,
precisament per donar ajudes, bàsicament, a les dones, i que
actualment dóna crèdits a 2 milions de persones amb un
índex d'incompliment bastant baix, d'un 2 a un 3%, per tal
que poguessin desenvolupar activitats econòmiques però
amb un desenvolupament sostenible, com ha dit molt bé la
diputada Sra. Thomàs; és necessari que aquestes activitats
que es vagin desenvolupant amb aquestes opcions del
microcrèdit siguin per dur a terme un desenvolupament
sostenible. També hi ha hagut altres experiències al Japó,
sembla ser, en aquest sentit.

Però nosaltres també compartiríem un poc el que ha dit
la Sra. Joana Vidal, que aquest mecanisme, maldament que
sigui nou, no és l'únic -crec que és important destacar-ho- i
també ja ha tengut els seus detractors; és necessari que
aquest tipus d'instrument sigui desenvolupat per institucions
especialitzades en el microcrèdit, és a dir, institucions que
tenguin experiència, no qualsevol tipus d'institució o entitat
es pot dedicar a això i, a més, és necessari que hi hagi una
participació dels agents locals, perquè si no caiem en el que
ha dit la Sra. Vidal, i això ha estat un dels principals
detractors que ha tengut aquest tipus d'instrument, que és
que es pugui fer paternalisme respecte a aquests tipus
d'instruments com a mecanisme de cooperació.
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Però vull destacar que el microcrèdit no és l'únic instrument
per dur a terme programes de cooperació en el
desenvolupament, fins i tot no és la panacea, com ha dit algun
sector, hi ha altres instruments de finançament,
d'infraestructures, d'instal•lacions i de formació i capacitació
que poden permetre aquest desenvolupament sostenible que
necessiten les persones que, per desgràcia, viuen en aquests
països. 

Aquí s'ha parlat molt del Fons de Cooperació de Solidaritat
Mallorquí; també hi ha el Fons de Cooperació Menorquí i
també hi ha (...) fons o les ajudes a la cooperació, les ajudes
oficials al desenvolupament que destina el Govern, i
m'agradaria assenyalar que precisament molt d'aquests
projectes a què s'han fet referència del Fons de Cooperació
Mallorquí també han estat cofinançats pel Govern balear dins
el seu programa d'ajudes. Per exemple, referent al microcrèdit
l'any 96 es va cofinançar un projecte, el banc de dones, que és
també un tipus de microcrèdit a través de la Fundació Vicenç
Ferrer i una ONG local per tal de donar aquestes ajudes a les
associacions de dones perquè puguin desenvolupar programes
o activitats econòmiques que permetin un desenvolupament
econòmic i sostenible. Però així podria dir molt més: hi ha una
ajuda a la coordinadora nacional de viudes de Guatemala per tal
d'organitzar cursos de formació i capacitació sobre petites
empreses i comercialització, sembra i fabricació d'extracte
d'aloe vera per part d'una comunitat, també, de països de
Centre-Amèrica, una creació d'una piscifactoria, equipament i
maquinària per a formació i producció, programes de
capacitació, gestió organitzativa de diverses comunitats de
dones...; és a dir, tota una sèrie de projectes de cooperació
sortits dels programes de desenvolupament del Govern balear
que van destinats, precisament, a donar ajudes al
desenvolupament sostenible d'aquestes comunitats.

Per tant, allà a on volia arribar és a dir que no donarem
suport al primer punt perquè no creim que s'hagi de destinar
una partida concreta per al tema dels microcrèdits. Com vostès
sabem, igualment que el fons de cooperació, el Govern balear
té oberta una línia d'ajudes als programes de cooperació; són
ajudes, com fan totes les comunitats autònomes d'Espanya, són
ajudes indirectes; què vol dir?, que el que fa el Govern és,
senzillament, seleccionar aquells projectes que compleixen uns
requisits i les prioritats que consideren oportunes, que són
prioritat en temes de sanitat, en temes d'educació, en temes de
desenvolupament sostenible, però no es poden marcar
quantitats, és que si no també hauríem d'arribar, per exemple,
a la conclusió de dir, "bé, idò, ara destinam 30 milions a temes
de microcrèdit, després en destinam 50 a sanitat, 60 a
educació", no, jo crec que depèn dels projectes que es vagin
presentant, s'han d'analitzar els que tendran una certa viabilitat,
els que reuneixin tots aquests requisits i aquests seran els
cofinançats per part del Govern balear o per fons, és a dir, els
projectes que siguin viables. M'ha estranyat un poc que des de
determinats grups es digui això, perquè sempre el que s'ha
criticat és que l'important és la viabilitat i la qualitat dels
projectes, no diguem, per mantenir un fons per tal que
s'acomodin després les subvencions a aquest fons, no, vegem
els projectes que siguin viables i els projectes que realment
compliran els requisits d'un desenvolupament sostenible per a
aquests països que per desgràcia encara no estan desenvolupats.
I si hi ha altres mecanismes, com ha dit la Sra. Vidal, un fons
rotatori o d'altres, també s'hi donarà ajuda i finançament, però
no concretar aquesta partida, sinó que dins les ajudes a
cooperació sí que hi hagi una prioritat per a aquests temes.

Per això, no donarem suport al primer punt, però sí, encara
que la redacció no ens entusiasmi gaire, creim que des del
Govern balear el que s'han de fer, en tot cas, són mesures
d'informació i de col•laboració envers aquelles ONG,
entitats o institucions especialitzades que presentin un
projecte concret i viable i a les quals es puguin donar ajuts
a través d'aquest tipus d'actuacions, com puguin ser els
microcrèdits, de la mateixa manera que tots aquells
projectes que siguin subvencionables, ho podrien ser.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Jo no he entès gaire bé el principi
de la intervenció de la Sra. Ferrando, quan ha dit que jo
n'havia plantejat una visió negativa. Vostè pensa que és una
visió molt optimista parlar que 1.300 milions de persones
viuen avui en dia sota l'umbral de la pobresa? La pobresa és
gent que viu amb menys d'un dòlar diari. Si vostè creu que
aquest és un tema per tirar campanes..., però bé, la podria
inundar de xifres i de dades sobre aquest tema.

La cimera que es va celebrar a Washington va comptar
amb representants, amb els màxims representants de molts
països i d'institucions financeres mundials. La reina
d'Espanya hi va assistir també i va declarar que li pareixia
molt interessant aquest tema, i va dir que seria interessant
que per part dels estats es prengués sensibilitat sobre el tema
del microcrèdit.

Jo crec que avui tenia l'oportunitat de sortir aquí, en
aquest parlament, que es creàs un fons, que
aproximadament hagués suposat un milió de pessetes de
cost, si s'hagués disposat d'aquests 30 milions, n'haguessin
pogut ser 10, 20, 30 o 25, i haguessin sortit aquí com la
primera comunitat autònoma que crea un fons específic
destinat a això.



3728 DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 / 4 de novembre del 1997

Vull agrair, lògicament, les intervencions que han donat
suport a la proposició no de llei. Evidentment, he de lamentar
les intervencions que no van en aquesta línia. No sé si té cap
consideració especial que tothom que hi ha intervengut han
estat dones, no sé si és un tema que..., no vull fer cap comentari
en aquest sentit per no embullar-me massa. 

Crec que no és incompatible, i amb això contestaria a la Sra.
Vidal, el fet que es creï aquest fons amb l'assumpció del 0'7%.
M'ha paregut una intervenció molt ben construïda, així mateix,
he de dir que al final m'ha paregut veure-hi una certa
contradicció, possiblement més motivada per haver de justificar
un vot contrari a la primera part de la proposició no de llei.

No estam parlant de finançar microempreses a fons perdut,
estam parlant d'una altra cosa diferent, del que són
microcrèdits, del que suposa responsabilitzar la persona que reb
aquest microcrèdit, incentivar-lo i fer-lo espavilar. Són
projectes que no tenen per què ser finançants.

En definitiva, era un tema que jo crec que era interessant,
bàsicament també des del punt de vista d'imatge era interessant,
perquè hauria permès animar moltes organitzacions que
duguessin a terme aquest tipus d'iniciatives. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Vertaderament, no m'ha entès, Sr.
Mesquida, perquè jo l'única cosa que li he dit és que ens havíem
d'alegrar... Si és que, a vostè, no li pareix bé el que diu Nacions
Unides respecte del desenvolupament de l'any 97, el programa,
jo li recomanaria que el llegís. L'única cosa que li he dit és que
Nacions Unides diu... Idò no l'ha llegit, jo li dic el que diu, si de
cas, l'hi llegesc en castellà, diu: "Las conclusiones a las que se
llegan, de gran interés para las autoridades son sorprendentes, ya
que reconfortan, pese a lo que se puede creer, los peores aspectos
de la pobreza ya no son inevitables y pueden erradicarse en dos
décadas de tiempo, si se toman las iniciativas apropiadas". Ja sé
que som conscients que hi ha molta pobresa però crec que ens
ho hem de felicitar, això, i això és l'única cosa que li he dit, i ho
diu Nacions Unides, això, no ho dic jo; jo crec que ens n'hem
d'alegrar, i que relativament això pugui anar avançant.

I li he reconegut, si tampoc no m'ha entès, que el
microcrèdit, i estam d'acord amb el que ha dit la reina, és un
dels mecanismes per tal d'arribar..., un dels mecanismes, no
és l'únic mecanisme que existeix, és un dels mecanismes
que existeixen per tal d'evitar que es pugui eradicar la
pobresa, i a més li plantejaré una cosa, és a dir, m'agradaria
veure..., vostè aquí no diu qui és que ha de gestionar aquest
fons, se suposa que ha de ser el Govern balear, m'agradaria
veure si aquest projecte, si aquesta proposta, l'hagués feta el
Govern balear, que diu que gestionarà un fons, com s'hauria
posat l'oposició, ens haguessin criticat, però a base de bé,
perquè ens haurien dit que el que estam fent és llevar el
paper a les ONG. Li he dit que el que fa el govern balear,
exactament igual que totes les comunitats autònomes, és dur
a terme una política indirecta a través de les propostes que
fan les ONG. Si nosaltres haguéssim fet aquesta proposta,
que fos el Govern balear qui gestionàs un fons, ja hauríem
tengut aquí quaranta mil proposicions no de llei, i el fons i
tothom aixecat en contra nostra. Això és l'únic que li he dit.

Nosaltres avalarem totes aquelles..., nosaltres, el Govern
balear, amb el Grup Popular, que li donarà suport,
naturalment que donarà suport a totes aquelles propostes,
que venguin a través de les ONG que presentin microcrèdits
o el que sigui, viables per tal d'eradicar la pobresa, que
aquest és l'objectiu que es persegueix, aquest és l'objectiu i
això és el que farem. Si se'n presenten per 30 milions o per
50, els que siguin, sempre que siguin viables, sempre que
aquests projectes es puguin dur a terme i que realment
persegueixin l'eradicació de la pobresa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

En volen votació conjunta o separada?

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt de la proposició no de llei, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el primer punt.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovat per unanimitat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2011/97,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció i ampliació de centres d'educació secundària.
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Passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció i ampliació
de centres d'educació secundària. Sr. Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Toca
continuar parlant d'educació, a pesar que avui ja duim molts
hores parlant d'aquest tema, per això segurament m'agrairan que
sigui breu o que almanco intenti ser-ho.

Jo crec que un dia com avui en aquest parlament hàgim
dedicat tantes hores a parlar del tema de l'educació, només
reflecteix la importància que té per a la societat de les nostres
illes o que també és un reflex de la preocupació que té la
societat per aquest tema, en tots els aspectes que puguin tenir
a veure amb la matèria d'educació.

I la veritat és que aquest matí hem parlat molt de continguts
però hem parlat poc del continent. No sé si aquest matí hem
arribat a aclarir si som capaços de tenir o no un model propi
d'educació per a les Illes Balears, però el que és cert és que
tenim clar que el continent per a aquest debat de continguts
filosòfics i polítics que hem tengut aquest matí té molt a
desitjar, perquè té deficiències en aquest moment importants.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, perquè si no, no es pot seguir el
debat.

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

Per això, aquesta és una proposició no de llei que insta a la
construcció de set nous instituts a Marratxí, a s'Arenal de
Llucmajor, a Santa Eulàlia (Eivissa), a Sant Joan de Labritja
(Eivissa), a Sant Josep (Eivissa), a Eivissa ciutat, a Santanyí i
a Sineu, i insta a l'ampliació d'altres instituts de pobles com
Inca, Manacor, a Palma: l'Aurora Picornell, el Josep Sureda i
Blanes, el Juníper Serra i l'Antoni Maura, i a Pollença i a sa
Pobla.

La veritat és que la construcció i l'ampliació d'aquests
centres és urgent, és urgentíssima, diria jo, tan urgent que en
alguns casos ha tret pares i mares i alumnes al carrer, i ha
provocat manifestacions de la comunitat educativa que
manifestaven la seva preocupació pel retard en l'adjudicació i
la construcció d'aquests instituts.

És ben cert que l'estructura de la població de les Illes
Balears fa que, al contrari del que passa a la tres indrets de
l'Estat espanyol, on es tanquen centres educatius per falta de
demanda de places, a la nostra comunitat autònoma, en
canvi, continua creixent aquesta demanda de places
escolars, sobretot pel que fa a la implantació de
l'ensenyament secundari.

Precisament a partir del nombre d'alumnes escolaritzats
a primària a partir dels anys 90, va quedar palesa la
necessitat de la construcció d'aquests instituts abans de l'any
2000. Precisament en el 94 ja serveis tècnics del Ministeri
d'Educació varen elaborar una programació, en la qual es
contemplava la construcció i l'ampliació d'aquests instituts,
una programa ció que, com saben vostès, ha estat afectada
pels reajusts pressupostaris del govern Aznar a Madrid i que,
per tant, ha sofert un retard, i d'aquí entenem nosaltres la
preocupació, que ha arribat als extrems que exposava abans
de la comunitat educativa de les nostres illes.

També ens ha preocupat aquest matí, perquè hi hem
parlat molt d'educació, també, sentir l'afirmació del Sr.
Conseller, que cadascú voldria un institut al seu poble, però
que això a la millor no té sentit, no té justificació, i afirmava
que es construiran allà on siguin estrictament necessaris.
Ens preocupa, i voldríem confirmar que no és així, que el
Govern no mantengui la programació establerta des del 94,
que no hi doni validesa i que, per tant, no accepti aquesta
programació. Ens preocupa que no es facin tots aquests
instituts. Aquesta preocupació no respon a un capritx
polític. És una programació feta en base a les necessitats.
Ens preocupa que no es respectin els tamanys previstos que
hi havia per a aquests instituts i el tamany de l'ampliació de
cada un d'ells, perquè aquesta programació respon a unes
necessitats, i si es rebaixa el tamany o es deixa de construir
algun d'aquests instituts amb l'argumentació que es faran
únicament i exclusivament on siguin estrictament
necessaris, poden continuar eternitzant-se els problemes que
es pateixen ja avui per avui per aquests retards soferts en
l'execució d'aquesta programació que data de 94, i que, per
tant  puguin eternitzar-se aquests problemes, com dic. I ens
preocupa perquè aquesta programació responia a unes
necessitats que es deduïen a partir de la mateixa
escolarització que hi havia en aquells moments a
l'ensenyament primari o, fins i tot, de les necessitats que es
desprenen avui mateix d'alumnes que ja estan escolaritzats
a l'ensenyament primari, o d'aquelles necessitats que són
producte que hi ha molts alumnes que estan escolaritzats en
centres de primària perquè, pels retards soferts, no s'han
construïts encara aquests instituts. Per tant, aquesta és una
programació que respon a uns criteris tècnics, no polítics.

Voldríem que el Parlament de les Illes Balears, avui, en
donar suport a aquesta proposició no de llei, garantís la
construcció d'aquests instituts, no només que garantís la
construcció d'aquests instituts, sinó que es donàs el suport
suficient al Govern de les Illes Balears per reclamar davant
el Ministeri d'Educació, a Madrid, posar en marxa, com diu
la proposició no de llei, d'immediat els mecanismes que
permetin la construcció d'aquests instituts, tal com s'havia
programat en el seu moment. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, no hi ha intervenció. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de dir que el nostre grup donarà
suport al conjunt de la proposta presentada pel Grup Socialista,
en considerar que és correcta, perquè reposa en una
programació de construcció d'instituts que ja s'havia
programada amb anterioritat, i és correcte plantejar al Govern
central aquest acabament d'uns projectes. en aquest sentit, hi
remarcam el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista està datada dia 4 d'abri del 97. En
aquell moment probablement tenia molt més sentit que avui
instar el Govern de l'Estat a resoldre totes aquestes qüestions.
Ara, quan falten tot just uns pocs mesos perquè la Comunitat
Autònoma sigui competent en la gestió educativa, gairebé jo
diria que, com a mínim, han de compartir la carta tramesa en
aquesta proposició no de llei. En qualsevol cas, en llegir el
contingut d'aquesta proposició no de llei, es fa evident que els
dèficits en construccions escolars i en condicionament de
construccions escolars a les Illes Balears són alts, probablement
exagerats, tenint en compte el temps que fa se sap que
s'implantarà la LOGSE i que la LOGSE generarà tota una sèrie
de demandes de nous edificis i d'ampliació d'edificis existents,
i evidentment el nostre grup donarà total suport a aquesta
proposició no de llei, però creim que seria interessant que en la
resposta que donàs el partit que governa a Madrid, via diputat
o conseller present en aquesta cambra, i tenint en compte que
la Conselleria d'Educació a partir de dia 1 de gener ja serà
responsable d'executar tots aquests programes de construccions,
seria interessant, com deim, que s'establís d'una manera clara i
concreta una periodització; primer de tot, un inventari de les
necessitats reals de tots aquests centres, segon, una
periodització de les seves construccions, a la vegada, que ens
diguessin quines partides pressupostàries aniran destinades els
pròxims anys a solucionar aquestes mancances i, evidentment,
si resolguéssim tot això, podríem passar una mica de la
tendència a les generalitzacions, que sol ser habitual en aquest
parlament quan es parla d'aquests temes, i tots nosaltres
podríem saber molt més a què ens hem d'atenir i, per tant,.
poder donar a l'opinió pública una garantia que les seves
expectatives, perquè hi ha una demanda social evident d'aques
tipus de centres, seran solucionades en data i any amb unes
partides corresponents.

El nostre grup donarà suport a la proposició no de llei.
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Joan Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, he de deixar constància clara i absoluta que el
Grup Popular i el Govern d'aquesta comunitat autònoma
estan absolutament a favor de la construcció de tots aquests
nous centres i de les ampliacions, no només d'aquestes, sinó
fins i tot de moltes més, però malgrat això he de dir al
diputat que ha defensat aquesta proposició que haurem de
votar que no a aquesta proposició no de llei, i ho haurem de
fer, hi insistesc, no perquè no hi estiguem d'acord, amb la
realització de totes aquestes inversions, d'aquestes
construccions i d'aquestes ampliacions, perquè hi estam, i,
a més, asseguram, n'estam convençuts, que el Govern les
farà, hi ha 6.000 milions d'inversió en els pròxims anys per
dur a terme aquestes obres, sinó que hi votam no perquè el
Grup Socialista no està seguint avui aquí el procediment
més adequat.

En primer lloc, ho ha posat en relleu el diputat
nacionalista, el Sr. Pons, perquè no s'ha d'isntar ja el Govern
central. Vostè sap que això suposaria desconèixer el fet
important de la transferència en matèria educativa i que fa
que sigui el Govern de la Comunitat Autònoma a partir de
dia 1 de gener del 98 qui ha d'escometre aquestes inversions
i aquestes construccions. 

En segon lloc, perquè entenem que, una vegada que es
reb una competència tan important com és l'educativa,
s'imposa, abans que res, la planificació, s'imposa asseure's
a una taula, comprovar la realitat actual del mapa escolar,
estudiar-lo amb deteniment i, a partir d'aquí, treure'n les
conclusions i les conseqüències oportunes. Es tracta, en
definitiva, de contrastar la planificació que va fer en el seu
moment el Ministeri d'Educació i Ciència amb les
necessitats que hi pugui detectar el Govern a partir de dia 1
de gener del 98. A més a més, li faig saber que és
incongruent la proposició no de llei que avui defensa aquí,
que avi horabaixa defensa aquí, amb la moció que han
presentat avui al matí, allà on precisament demanen
planificació de la inversió, i aquí, en aquest paper, Sr.
Vicent Tur, permeti'm que li digui que no hi ha la més
mínima planificació.
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A més, es vol vincular el Govern, hi insistesc, sense donar-li
la possibilitat d'aqusta planificació, i a més pareix que aquí
tenim ja el paper tancat de totes les inversions que s'han de fer
en matèria educativa, i jo em deman: I per què no d'altrers
construccions?, i per què no d'altres ampliacions? Li insistesc
que estam convençuts que el Govern no només farà aquestes,
sinó moltes més, perquè hi ha aquests 6.000 milions, fruit d'una
bona negociació amb l'Estat central.

Li he de dir que en el cas concret de Santanyí i Sineu, que
vénen aquí esmentats, han passat aquests dos instituts el tràmit
de l'aprovació per part del Consell de Ministres i que, e
conseqüència, estan només pendents de la signatura de l'acord
corresponent entre el ministeri i els ajuntaments de Santanyí i
de Sineu, i que el Govern, a més, participarà en el finançament
d'aquests instituts.

En conseqüència, s'hi imposa la planificació.

Però jo no em puc resistir a acabar aquesta intervenció sense
posar precisament en relleu el fet que aquesta proposició ve del
Grup Parlamentari Socialista, i, a més, en aquest cas, d'un
diputat d'Eivissa, 9 mir, i és que a mi em cauria la cara de
vergonya que el meu grup m'encomanàs aquesta feina. Vostè ha
pujat aquí dalt a demanar unes inversions per a l'illa d'Eivissa
i ha tingut catorze anys per fer-les-hi, i en catorze anys no han
estat ni tan sols capaços de posar unes oficines dignes i
adequades en matèria educativa en aquestes illes, i quan el
Govern del Partit Popular a nivell nacional i quan el Govern
autonòmic comencen a gestionar aquestes competències, en el
cas de l'administració del Partit Popular, quan ja hi duu
pràcticament un any, ja li vénen a exigir ni més ni manco que
quatre nous instituts, i els darrers anys, què han fet, vostès? Li
contaré fins i tot el cas de Formentera, de l'institut, que l'ha
hagut de finançar el Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
perquè el ministeri, en temps de l'administració socialista, no el
feia, i el recuperarà el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
una vegada que rebi les competències l'administració
autonòmica.

Insistesc que és no només inoportuna la presentació de la
proposició no de llei, perquè s'insta l'administració que no és la
competent i perquè, a més, entenem que per damunt hi ha
d'haver una planificació, sinó que, a més, prové d'un grup que
entenc que no està ni molt manco legitimat per fer aquestes
peticions, després d'haver tengut més de tretze anys per poder-
ho arreglar. I amb això no fan més que evidenciar-se les
mancances a què el Partit Socialista Obrer Espanyol ha tengut
sotmès aquestes illes, i l'educació no ha estat una excepció.

De manera que, Sr. Vicenç Tur, vostè faria, jo crec que un
gra servei a la seva persona i al Diari de Sessions, amb vista a la
història, si retiràs aquesta proposició no de llei perquè el deixa
a una altura molt baixa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicenç Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Evidentment, com s'ha fet observar, aquesta proposició no
de llei hi va entrar l'abril del 97, i l'em mantinguda, sobretot,
perquè pensam que té absoluta vigència, té absoluta
vigència perquè avui per avui, s'ha dit en els mitjans de
comunicació, s'ha pactada la transferència i, per tant, s'ha
pactat la quantitat a transferir, però la transferència no està
aprovada en aquest moment per la Comissió de Política
Territorial, i que, per tant, que acceptem que a primers de
gener el Govern balear tendrà aquesta competència, però
que avui per avui no la té, i entenem que aquesta proposta
no és més que donar suport al Govern en les seves
reivindicacions davant Madrid, precisament posant de
manifest, aquest parlament, la necessitat de construir
aquests instituts a les Illes Balears, perquè és una necessitat,
com dic, urgent i imperiosa.

Jo puc acceptar que argumenti que estan a favor de la
construcció d'aquests instituts i d'altres que hi facin falta,
fins i tot puc acceptar que hi votin que no per una qüestió
política, però això sí, voldria veure, i en el 98 no hi són, les
partides pressupostàries que permetin fer realitat aquesta
voluntat que diu que té el Govern i el Grup Popular d'aquest
parlament. Per tant, si veim col•locades les partides
pressupostàries en els pressuposts d'aquesta comunitat
autònoma perquè, efectivament, a partir de l'1 de gener, en
teoria, hi tendrem les competències, aleshores creure que
vostès també estan a favor de la construcció d'aquests
instituts.

I que em digui, com ja va dir el Sr. Conseller en el seu
moment...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Un momentet, Sr. Diputat,
que la gent s'acomodi i que guardi silenci. Continuï.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

Que em digui que hi ha 6.000 milions per invertir en
instituts, bé, però està previst invertir aquests 6.000 milions
en quatre, anys, per tant, vagi a contar als pares i mares i
alumnes que es manifesten al carrer per la imperiosa i
urgent necessitat de comptar amb aquests instituts que l'any
2002 o, amb un poc de sort, cap a l'any 2006, posem per
davant aquests que són molt més urgents, podrem tenir
aquests instituts. De moment, el retard hi és, i, per tant, la
urgència de comptar amb aquestes partides pressupostàries
per poder construir aquests instituts amb urgència és
indiscutible.
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Em preocupa que parli de la necessària planificació.
Evidentment. Hi estam d'acord. Però precisament jo he fet la
meva intervenció argumentant una planificació dels tècnics del
Ministeri d'Educació. Que ara em digui vostè que aquesta
planificació s'ha de contrastar i, a la millor, modificar, em fa
sospitar que voldrà dir més retards, entre altres coses perquè per
al 98 les partides pressupostàries no hi són, per començar,
almanco, les que són més urgents.

Em diu que aquesta proposició no de llei no té cap
planificació. Evidentment. Aquesta proposició no de llei és una
proposició no de llei que insta a construir uns instituts que són
fruit d'una planificació que han fet tècnics del Ministeri
d'Educaciò però que no ha fet aquest diputat perquè no és tan
agosarat per fer una proposició no de llei amb una planificació
de construcció d'instituts a les Illes Balears.

I anem a Eivissa. Reiteradament s'ha dit en aquest parlament
i en els mitjans de comunicació que els catorze anys de govern
socialista són els responsables que a Eivissa no hi hagi aquests
tres instituts que són urgents en aquest moment, i no quatre,
perquè vostè informi-se'n abans de sortir aquí, hauria de saber
que el de Formentera està construït, i que ha set el darrer a
construir-se a les Illes Balears, que l'inauguraran vostès ben
prompte perquè pocs mesos abans de cessar en el seu mandat,
el govern socialista el va adjudicar, i és l''çunic que s'està
construint en aquest moment, perquè el va adjudicar abans que
arribassin vostès al Govern de Madrid, perquè si no, ni tan sols
Formentera, a la millor, avi per avui, tendria institut. I no és
cert que l'hagi pagat o que hagi avançat els sous el consell. El
consell va fer un conveni fa uns anys per pal•liar un problema
puntual, per tant, per resoldre el problema en el seu moment,
però l'institut de Formentera, que l'inauguraran ben prompte,
l'ha construït el Ministeri d'Educació gràcies que es va
adjudicar abans de els eleccions generals del 96.

I el dèficit dels tres instituts, com deia, i els catorze anys de
govern socialista. En aquests catorze anys d'administració
socialista en el Ministeri d'Educació s'han construït a Eivissa
1'5 col•legis anuals, un col•legi i mig a l'any. Multipliqui
aquesta xifra per dos anys que fa que  governen vostès, i si
haguessin complit el mateix, avui els tres instituts estarien
construïts. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tur, jo li continuu insistint,
i als altres grups que han anunciat el vot a favor d'aquesta
proposta, que no entenc com es pot votar a favor una proposició
no de llei allà on s'insta a una actuació de l'Estat central que dia
1 de gener ja no tendrà competències en aquesta matèria.
Expliqui-m'ho, perquè és que no m'ho ha explicat.

Allò dels 6.000 milions en quatre anys, el Govern farà
les operacions financeres necessàries per garantir
l'ensenyament a tots els al•lots, que està suficientment
garantit, i no s'hi preocupi, perquè ho farà.

És clar que s'ha de contrastar, una vegada que es reb la
competència. Precisament l'autonomia consisteix en això,
no en assumir la planificació que ens vengui des de Madrid,
donar-la sempre per bona i aplicar-la. La volem contrastar,
i en això consisteix poder ser una comunitat autònoma que
tengui competències en aquesta matèria, i poder planificar
quin és el seu futur en matèria educativa.

I miri, jo el que no entenc és com insisteix en això
d'Eivissa. Ja li he dit que no sé com no li feia vergonya
defensar vostè aquesta proposició no de llei, no sé com no
li fa vergonya defensar aquesta proposició no de llei. En
catorze anys vostès no han fet res per Eivissa i Formentera
en matèria educativa. I no em parli de Formentera, no em
parli de Formentera. El primer institut de Formentera, el
primer de tots, es va fer amb els doblers del Consell
Insular...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carme Garcia, per favor, guardi les bones formes.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President.

Es va fer amb els doblers del Consell Insular. Vostès, i
vostè ho ha dit i ho ha reconegut, dos mesos abans d'unes
eleccions, no en fan mai, vostès d'electoralisme, i ho ha
reconegut ara mateix, dos mesos abans d'unes eleccions,
prometeren un institut a Formentera, però la gent els coneix,
el varen perdre, el diputat autonòmic, els coneix de sobra,
la gent; no va bastar amb fer un institut a Formentera, el
guanyarem nosaltres, el diputat autonòmic, perquè els
coneixen de sobra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, passam a la votació. Conjuntament,
tota la proposició.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 29; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.
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II.3) Proposició no de llei RGE núm. 3659/97, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adopció de mesures
per tal que els tres diputats d'Esquerra Unida de les Illes
Balears s'incorporin al Grup Parlamentari Mixt.

Passam a la darrera proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a adopció de mesures per
tal que els tres diputats d'Esquerra Unida de les Illes Balears
s'incorporin al Grup Parlamentari Mixt. Per defensar-la, té la
paraula la seva portaveu, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Bones tardes, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que presenta avui el nostre grup
parlamentari es fonamenta en tres principis: un principi, creim
nosaltres, de justícia, un de necessitat i un d'oportunitat.

És justa perquè és just que quedi constància al Diari de
Sessions que un grup parlamentari que ha fet bandera del
respecte a les lleis, que ha fet bandera de la norma, de l'ètica, de
l'honradesa i de la pulcritud, pugui demostrar amb el seu
exemple que això és cert.

És necessàries perquè així el portaveu d'Esquerra Unida
podrà donar una autèntica lliçó del que és actuar correctament
i demostrar que només tenen una vara per mesurar. I per això
nosaltres estam segurs que avui Esquerra Unida votarà a favor
d'aquesta proposició no de llei, perquè el que demana, l'actitud
que demana a tots els grups parlamentaris que hem de tenir amb
el nostre comportament, ells mateixos també s'ho aplicaran avui
votant que sí a aquesta proposta.

I és oportuna perquè Esquerra Unida amb la seva actitud
senzilla i humil que la caracteritza, no volia tenir un
protagonisme massa exagerat i tenir la iniciativa de presentar
vostès mateixos aquesta iniciativa que el seu grup se'n vagi al
Grup Mixt i, a la vegada, tornar tots aquests doblers que han
cobrat de més, tornar aquests 24 milions de pessetes que, amb
aquesta legislatura, hauran cobrat de més. I per això, nosaltres,
des del Grup Popular, els hem volgut ajudar, senyors d'Esquerra
Unida, presentant aquesta iniciativa.

I estam convinçuts que vostès votaran a favor i es
convertiran així, tan sols així es convertiran en els reis de la
transparència, de l'honradesa i del joc net.

I què és en certa manera el que ens du aquí avui
horabaixa? Se'n recorden vostès d'aquells comentaris que
ens feren a tots els grups parlamentaris, que nosaltres fèiem
ús i abús de la norma reglamentària per cobrar més dietes?,
se'n recorden, de tot el que ens digueren a tots els diputats
d'aquesta cambra? Izquierda Unida afirma en el Parlament
que se multiplican de forma ficticia los actos para cobrar más
dietas. Grosske denuncia que algunos diputados tienen
comportamientos viciados e irregulares en la percepción de
complementos. Esquerra Unida amenaça de dur als diputats,
a tots els diputats d'aquí, davant el Tribunal Superior de
Justícia pel tema de les dietes. Esquerra Unida denuncia que
els diputats pacten les reunions per cobrar més. Fins i tot, la
darrera que ens va dir és que Izquierda Unida propone
ahorrar un millón de pesetas en la reforma de Estatut mediante
jornadas continuas. És a dir, gràcies a vostè, gràcies al seu
grup, aquest parlament s'estalviarà un milió de pessetes a
l'hora de discutir la reforma de l'Estatut. Ens va venir a dir,
més o manco, a tots els diputats d'aquest parlament, que
practicàvem el choriceo parlamentario.

I aquestes crítiques i aquesta actitud no varen agradar a
cap grup parlamentari d'aquesta cambra, ni a la dreta, ni a
l'esquerra ni enmig, no varen agradar ningú, i fins i tot hi va
haver comentaris de certs diputats que formen part d'aquest
famós pacte d'esquerres que hi ha al Consell Insular de
Mallorca, que li varen fer una sèrie de crítiques molt fortes,
fins i tot li varen dir que vostè semblava una virgen vestal,
volent dir amb això que tan sols vostès eren capaços de tenir
cura de la decència, de l'honradesa que ha de tenir un
polític. Però clar, mentre aquest atac que feia Esquerra
Unida era generalitzat, anava contra tots els diputats del
Parlament, més o manco tots els grups parlamentaris fèiem
pinya i criticàvem la seva actitud i el seu tarannà en aquesta
qüestió. Però clar, a un moment determinat varen trobar una
víctima, en aquest cas el president del Parlament. I els
senyors d'Esquerra Unida varen utilitzar una tàctica de
pressionar allà on fa més mal, i en aquest cas és l'estabilitat
en el Consell Insular de Mallorca. I clar, mirau, mirau com
tot d'una tots els grups ja varen canviar de cantet, ja no hi
havia vírgenes vestales, vostè, Sr. Grosske, ja no era un
il•luminat, tenia tota la raó i varen voler transmetre la
sensació que el que vostè deia, sí, podia tenir raó.

I quina és la finalitat, idò, d'aquesta proposició no de llei
que nosaltres presentam? Amb això nosaltres no volem
defensar ningú en concret, però sí que volem defensar
l'honorabilitat de totes les senyores i els senyors diputats
d'aquest parlament, de l'esquerra i de la dreta, ens és igual,
l'honorabilitat de tots els diputats. I també volem defensar
l'honorabilitat i la professionalitat dels serveis jurídics i dels
serveis econòmics d'aquesta casa. I per això creim que és
necessari que tothom sàpiga que Esquerra Unida ha romput
les mínimes regles que hi havia d'enteniment entre els
distints grups parlamentaris, que Esquerra Unida, en certa
manera, ho obert la veda. 
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Nosaltres hem presentat aquesta iniciativa parlamentària el
contingut de la qual intentaré explicar d'una manera molt breu.
Hi ha una exposició de motius allà on es relaten d'una manera
objectiva els fets, i quins són aquests fets?, aquests fets són que
dia 3 de juliol de l'any 95, la Mesa es va assabentar que quatre
diputats d'aquest parlament signaven un escrit dient que els
quatre volien conformar el que es deia el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, qui firmava aquell paper eren tres diputats
d'Esquerra Unida i el diputat d'Els Verds; i cosa curiosa ja, cosa
curiosa, amb aquest escrit, resulta que dels quatre que firmaven,
n'hi havia tres que tenien càrrec i un que quedava de soldat ras.
Els tres d'Esquerra Unida tenien càrrec, un era el portaveu, i els
altres dos eren portaveus adjunts, i el pobre verd es va quedar
de soldat ras, sense tenir cap títol. Però clar, per què?, perquè
l'endemà, dia 4 de juliol del 95, el Sr. Balanzat entrava un escrit
al Parlament dient que renunciava a formar part del Grup
d'Esquerra Unida i que es volia incorporar al Grup Parlamentari
Mixt. Aquests són els fets.

Però hi ha una cosa molt més greu, i és que abans de fer tot
això, abans d'entrar tots aquests papers al Parlament, ja hi
havia, amb data de dia 30 de juny, titulars de premsa que ens
anunciaven el que farien en aquest parlament, ens anunciaven
que Izquierda Unida y Els Verds formaran grupo parlamentario,
pero Balanzat se irá después al Mixto, és a dir, amb
premeditació, amb traïdoria i fins i tot fent befa, fent publicitat
de la mangarrufa que feien al Reglament del Parlament, perquè
cal tenir en compte que el Reglament d'aquesta casa, el
Reglament diu que per constituir un grup parlamentari han de
ser quatre diputats, i a Esquerra Unida, el poble sobirà de les
Illes Balears, n'hi ha donat tres, no quatre, i amb tres diputats,
vostès, no poden constituir grup parlamentari; però clar, què
feren vostès?, feren un canvi parlamentari, un cambalaje de
diputats, jo et deix i tu em deixes, varen fer un transfuguisme
parlamentari per hores, i ja en tenen quatre. Idò això està mal
fet. A això se li poden dir moltes coses, se li pot dir frau de llei,
argúcia legal o es pot dir que Esquerra Unida fa mangarrufes
per tenir grup parlamentari propi.

Però clar, què passa, què suposa el fet de tenir un grup
parlamentari propi? Suposa dos tipus de beneficis o rendiments:
un rendiment polític i un econòmic, les pessetes. Un rendiment
polític, suposa que vostès, a cada plenari, cada vegada que hi ha
un tema, un debat, tenen un torn d'intervenció en aquest ple,
vostès tenen un representant a la Junta de Portaveus, vostès
tenen un representant a cada comissió d'aquest parlament i a
cada ponència d'aquest parlament, i això amb la
representativitat que els va donar el poble de les Illes Balears
no els correspon. Però a més hi ha la diferència econòmica, i
què suposa, això? Suposa que mensualment vostès reben
568.000 pessetes pel fet de tenir grup parlamentari propi, quan,
si vostès estiguessin integrats dins el Grup Parlamentari Mixt,
només rebrien una part proporcional a això, és a dir, haurien de
dividir aquestes 568.000 pessetes entre els set diputats del Grup
Mixt i multiplicar-ho per tres, amb la qual cosa, vostès cada
mes haurien de cobrar 243.000 pessetes, això vol dir que, de
principi de legislatura a finals de legislatura, amb totes aquestes
qüestions, vostès s'embutxacaran, se'n duran 24 milions de
pessetes que no els corresponen. A més, tenen un despatx propi,
tenen un personal en el grup que es paga amb doblers del
Parlament, tenen un rebut de llum, telèfon, en fi, tota una sèrie
de coses que es paguen amb els doblers del Parlament.

Per això, nosaltres els instam a tres qüestions molt
concretes: primera, que el Parlament de les Illes Balears
insti els tres diputats d'Esquerra Unida que se'n vagin al
Grup Mixt; segona, que el Parlament de les Illes Balears
insti els tres diputats a tornar a aquest parlament, en el seu
dia varen posar una quantitat, però això s'ha anat
actualitzant, per això demanam que els serveis econòmics
d'aquest parlament facin un estudi i ens diguin, pesseta a
pesseta, quina és la quantitat exacta que ha de tornar
Esquerra Unida; i tercera, el Parlament de les Illes Balears
rebutja aquesta pràctica de burla del Reglament del
Parlament, pel que suposa de desvirtuació de la lletra i
l'esperit de la norma.

En resum, Esquerra Unida vol tenir més protagonisme
que el que li donaren les urnes, Esquerra Unida va darrera
la pesseta, Esquerra Unida s'embutxaca 24 milions de
pessetes, i això ens du a afirmar que Esquerra Unida diu una
cosa i després en fa una altra, segons li convé, va canviant
de cantet, això vol dir que té un doble discurs, una doble
moral, una dins casa meva, dins Esquerra Unida, i una altra
quan parlam dels altres grups parlamentaris, ara blanc i
després negre, segons ens convengui, una doble vara a l'hora
de mesurar. Vostès se'n duen 24 milions i aquí no passa res,
els sembla fantàstic, vostè va una chapuza per dur-se'n
aquests doblers i no es mouen, queden tan tranquils, i
l'ètica?, i la moral?, i l'honradesa?, on han quedat?, aquella
bandera que volien aixecar vostès, on ha quedat?, tancada
dins un calaix a la seu d'Esquerra Unida? 

A nosaltres ens fa la impressió que aquesta dita
mallorquina que no és el mateix receptar que prendre, avui
se'ls pot aplicar a vostès. I si em permeten la broma, crec
que els diputats d'Esquerra Unida i el d'Els Verds han
acunyat en aquest parlament una nova figura parlamentària,
el lloguer de vots per hores.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I COLL:

Si, acab, Sr. President. I amb aquest sentit, la
configuració d'Esquerra Unida sembla més bé com una
ensalada, i és que clar, amb un sol ingredient no ens basta,
i què millor que a una tomàtiga vermella posar-li una lletuga
verda, i així se'n va anar vostè i es va aprofitar del verd per
constituir el grup parlamentari. I al diputat d'Els Verds no li
va importar gens ni mica convertir-se, en manco de 24
hores, amb el nou trànsfuga d'aquesta legislatura. En canvi,
si vostès haguessin constituït el grup parlamentari Esquerra
Unida-Els Verds, així nosaltres no haguéssim pogut dir res,
hauríem d'haver callat i seria una actuació totalment
correcta. Però no, vostès ho varen voler tots, varen voler Els
Verds per constituir el grup, i els doblers per pagar els seus
capricis, finançament del seu partit, viatges, etc., etc. I això
no els ha suposat gens ...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que s'excedeix del temps.

LA SRA. SALOM I COLL:

No li va importat gens ni mica haver tret aquests doblers de
la gent més treballadora, d'aquests treballadors que vostè diu
que li interessen tant i que vol defensar. I en aquest sentit
nosaltres creim que des del seu grup han posat la mà dins la
butxaca d'aquests treballadors, i nosaltres volem, amb aquesta
proposició no de llei, volem creure en la seva bona voluntat, la
seva innocència i estam segurs que votaran que sí, que tornaran
els doblers, que se n'aniran al Grup Mixt, perquè tan sols així
seran vostès creïbles i tendran la credibilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Per fixar la posició, per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Balanzat, té vostè la paraula.

Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, perdó, una precisió, parla en nom de tot el Grup
Mixt o s'han de repartir el temps?

EL SR. BALANZAT I TORRES:

No, no, en nom de tot el Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Té vostè deu minuts.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies. Ai, Déu meu!, les coses que hem de sentir en
aquesta casa. Bé, ara els parla la lletuga del Parlament. Bé, jo
seré molt breu, perquè crec que les coses són tan clares, i jo
tenc la consciència tan tranquil•la que poques coses s'han de
dir, i les coses que diré no són especialment per defensar-me jo,
que no m'he de defensar de res, sinó per donar una sèrie
d'explicacions de com varen ser i de com són les coses.

En primer lloc i per començar, òbviament, òbviament,
faltaria més, en tot aquest tema de què parlam, que és
objecte d'aquesta proposició no de llei, no s'ha vulnerat ni
infringit absolutament cap reglament ni cap normativa en
absolut, en absolut, òbviament, perquè, si no, com vostè
molt bé ha dit, tenim uns magnífics serveis jurídics en
aquesta cambra, tenim una Mesa del Parlament responsable
que vetlla precisament perquè el Reglament es compleixi
estrictament, i de vegades tots hem de patir l'estrictament
que s'aplica el Reglament, no? Per tant, crec que en aquest
cas, tal vegada aquesta iniciativa o aquesta crítica de la
portaveu del Grup Popular, en tot cas, tal vegada hauria
d'anar dirigida a la Mesa del Parlament, no al Grup
d'Esquerra Unida o a aquest diputat que els parla.

Quan aquest diputat que els parla va entrar en aquesta
santa casa, fa ja poc més de dos anys, evidentment vaig
intentar informar-me de com funcionava això dels grups, del
Grup Mixt, etc., i com fa qualsevol persona ignorant en
temes, vaig anar a parlar amb la màxima autoritat d'aquesta
casa, que és el president del Parlament, aleshores Sr.
Cristòfol Soler. Òbviament, li vaig fer una consulta, li vaig
dir, "escolti, la circumstància en què ens trobam és que som
sis representants de tres partits diferents, se m'ha suggerit la
possibilitat que, bé, sembla que això no és habitual", i
efectivament, em va dir el president, "efectivament, això
mai no ha passat, mai no ha passat en aquest parlament, el
fet de tenir un grup mixt tan nombrós", aleshores jo li vaig
exposar, al president, aquesta possibilitat que m'havien
comentat, i ell, el president em va dir, "em sembla molt bé,
és una bona idea i ho trob molt encertat". Per tant, així ho
vaig fer, escoltant, per tant, el parer de la màxima autoritat
d'aquesta institució.

Per tant, com dic, el Sr. Soler va veure amb bons ulls
aquesta, diguem-ho així, operació, no hi ha cap problema,
i avui estic content perquè hi ha hagut un mitjà de
comunicació d'àmbit estatal que d'alguna manera reafirma,
confirma o ratifica aquesta versió, quan diu "fuentes de la
Mesa -això és d'El País d'avui- y de los servicios del
Parlamento balear han confirmado que tras las elecciones
autonómicas de 1995, Cañellas ordenó al expresidente de la
Cámara, Cristòfol Soler, que facilitara, sin problemas
jurídicops o reglamentarios la creación del grupo de IU
mediante una maniobra que se ha repetido en el Congreso de
los Diputados, etc. Per tant, jo no sé qui va aconsellar o no
va aconsellar el Sr. Soler per fer això, la qüestió és que li va
semblar bé i es va fer, i, per tant, la Mesa va ratificar
aquesta operació.
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No fa falta dir que aquest tipus de préstecs, si ho volen dir
així, són absolutament habituals a qualsevol parlament
autonòmic i al Congrés de Diputats, òbviament. I quin és
l'objectiu d'això?, en el cas del Grup Mixt era claríssim, era fer
que un grup parlamentari fos operatiu i, per tant, desmassificar
el Grup Mixt, així de clar, així de clar, era poc operatiu, a més
no hi havia precedents en aquesta cambra d'un grup tan
nombrós de partits tan diferents, i, per tant, és una cosa
absolutament legal i amb milions de precedents a multituds de
parlament, vàrem fer això. Per tant, crec que vàrem aconseguir
desbloquejar, desmassificar un hipotètic grup mixt que hagués
tengut un difícil funcionament i una difícil operativitat,
òbviament guanyar en protagonisme d'aquests grups, i aquest
va ser l'únic objectiu. Crec que tot, absolutament tot el que té
Esquerra Unida com a grup ho té perquè li pertoca, i els vull
assegurar una cosa, aquest diputat que els parla no ha rebut ni
una sola pesseta, ni de més, ...

(Remor de veus)

... perdoni, però és que com que de vegades es parla de
milions i tal, vull deixar coses molt clares.

Fins i tot els diré més, parlant amb la Sra. Munar, vèiem que
la cosa era tan clara i òbvia que fins i tot ella em va dir,
"escolta, Balanzat, si no ho fas tu, ho farem nosaltres", cap
problema, cap problema, per què, perquè òbviament érem molt
conscients del que fèiem i que no vulneràvem ni infringíem cap
reglament. És molt curiós que justament dos anys després de la
constitució d'aquest grup, dos anys després, és quan de sobte es
desperta el Partit Popular i se'n tem de la gran barbaritat que es
va fer en el seu moment, de l'escàndol, dos anys després, quina
casualitat, després que un grup, Esquerra Unida, hagi dut als
tribunals al Sr. Cañellas, hagi dut molts de casos, jo crec que en
aquest cas s'ha de reconèixer, s'ho ha currat, s'ho ha treballat,
no ha estat gaire content el Partit Popular i ha dit, "com podem
castigar aquesta gent?" I han cercat la manera més
maquiavèl•lica, i jo crec que en aquest cas més ridícula,
d'intentar criminalitzar aquest partit, que és per aquestes vies,
però, la veritat, crec que la via que han utilitzat per
criminalitzar i per voler desprestigiar aquest partit que és
Esquerra Unida i aquest diputat que els parla, és bastant
desencertada, perquè, com dic, en tot cas, es qüestiona l'encert
o no de la Mesa del Parlament en el seu moment i dels serveis
jurídics, que, repetesc, en cap moment no varen fer ni han fet
mai durant tot aquest temps cap observació, cap observació
sobre la possible il•legalitat o la possible vulneració de l'esperit
o de la lletra i tal, ni una sola observació. Per tant, com es pot
imaginar, la consciència ben tranquil•la.

Però quin és, repetesc, l'objectiu del Partit Popular?
Criminalitzar, escampar merda -perdonin l'expressió-, escampar
merda per tot i fer creure que tots som iguals, doncs no senyor,
no tots som iguals, no som iguals, si vostès tenen merda en el
seu grup és el seu problema, si vostès estan desesperats és el
seu problema, perdoni l'expressió, Sr. President, no la tornaré
a repetir. Si estan desesperats, és el seu problema; si a vostès
els va malament, és el seu problema; si es barallen entre vostès,
és el seu problema; si totes les enquestes els donen que el 99 ja
no hi haurà majoria per al Partit Popular, és el seu problema;
però, per favor, no tirin pilotes fores escampant porqueria a
altres grups, perquè crec que aquest sistema de dir "tots som
iguals, nosaltres som dolents però els altres ho són més", mirin,
no és aquest el sistema.

Per tant, crec que, com dic, aquest diputat que els parla
té la consciència molt, molt, molt neta, molt tranquil•la i,
com dic, si el Partit Popular està disposat ..., i a més el més
curiós és que fins i tot el Partit Popular reconeix que aquesta
proposició no de llei, malgrat s'aprovi, no aconseguirà res,
perquè, òbviament com que les coses s'han fet conforme
llei, conformement amb el Reglament, no es pot obligar
Esquerra Unida a desfer el grup, ho saben, ho han
reconegut, per tant, què volen, un linxament moral, una
venjança?, dir, "ah!, sí, ens heu emprenyat, ens heu dut als
tribunals?, doncs ara veuràs". Bé, si el que volen són
vendettas, em sembla molt bé, diguin-ho clarament, però no
cerquin, per favor, aquesta qüestions, perquè aleshores
l'únic que fan és caure en el descrèdit i en el ridícul més
gros. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida ...

Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President, deman un torn per al•lusions, ja que he
estat al•ludit per part del portaveu del Grup Parlamentari
Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té vostè la paraula. Però li faig esment que l'han
al•ludit per concretar un acord pres per la Mesa de la qual
vostè era president, no per entrar en debat.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Efectivament, intentaré ser tan breu com sigui possible
sobre aquesta qüestió. L'experiència que tenia en aquell
moment al capdavant de la Presidència del Parlament era
l'experiència de la tercera legislatura, allà on hi havia hagut
bastants de problemes i bastant complexitat pel que respecta
al funcionament del Grup Parlamentari Mixt, fins i tot es va
haver de dictar una resolució de Presidència per tal d'actuar
tota una sèrie de normes de funcionament intern dins el
Grup Parlamentari Mixt.
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Efectivament, partint d'aquesta perspectiva, pensava i pens
que era més pràctic per al funcionament del Parlament la
possibilitat que es pogués constituir grup parlamentari per part
d'Esquerra Unida, i així, quan em varen demanar sobre aquesta
qüestió, tant el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, com per
altres portaveus d'altres grups parlamentaris, vaig manifestar la
meva disposició en relació a aquesta qüestió. I crec que tota la
Mesa del Parlament, quan va donar el vist-i-plau a la
constitució, va ser notificada la constitució dels grups
parlamentaris, sabíem, tots sabíem conscientment que el Sr.
Balanzat posteriorment, després d'una sèrie de dies, no
necessàriament l'endemà, se n'aniria del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Això és una qüestió que crec que ha de
quedar clara davant aquesta cambra, i crec que les cinc
persones que formàvem la Mesa en aquells moments érem ben
conscients i sabíem que aquesta era una qüestió que es
plantejava.

Jo també vull que quedi clar que el president del Parlament
i els membres de la Mesa, quan prenen qualsevol determinació,
quan fan determinades actuacions, ho fan sense haver consultat
el seu partit i sense haver consultat el grup parlamentari, perquè
en el que són aquestes qüestions internes, pròpies del
Parlament, no s'ha vist mai cap president ni cap membre de la
Mesa del Parlament les sotmeti a consideració del grup
parlamentari. Això, en relació a la segona al•lusió que havia fet
el Sr. Balanzat, amb la qual tampoc no hi estic d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Soler. Moltes gràcies, ha quedat aclarida
la seva postura.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, el Sr. Grosske té
la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Començaré com
alguns llibres, amb un capítols d'agraïments. Agraïment primer
al Sr. Soler per la seva sinceritat a l'hora de manifestar-se en
aquest torn d'al•lusions, està molt bé que hagi reconegut el que
el Sr. Balanzat ve dient des de fa temps, ara simplement tenc
curiositat per saber el que votarà en aquesta proposició no de
llei després del que ha dit. Qued expectant. En segon lloc, vull
agrair a la Sra. Maria Salom, molt sincerament, que hagi dit
que, si votam a favor d'aquesta proposició no de llei serem els
reis de la transparència i l'honradesa. És bastant més del que jo
podria dir del seu grup, que voti el que voti en aquesta
proposició no de llei, és molt lluny de ser el rei de l'honradesa
i de la transparència. També estic agraït a la Sra. Salom perquè
no ha posat en dubte, en absolut, la validesa jurídica de la
constitució del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, és més del
que fa la proposició no de llei que du a la consideració
d'aquesta cambra, que parla textualment de desvirtuació de la
lletra i l'esperit del Reglament, ni més ni manco, desvirtuar la
lletra i l'esperit, és anar contra el Reglament. I efectivament
reconèixer que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida és
jurídicament correcte en la seva constitució, vol dir que aquests
senyors d'aquí darrera fan la seva feina, la fa la Mesa del
Congrés dels Diputats, la fa la Mesa del Senat, i això sempre és
una bona notícia per als ciutadans de l'Estat i d'aquesta
comunitat.

Però, efectivament, Sra. Salom, no tot allò que és
jurídicament correcte és políticament correcte, això és
efectivament així. Per exemple, que el Sr. Cañellas segui
aquí, és jurídicament correcte, però no és políticament
correcte, per tant no em sap gens de greu entrar en aquesta
consideració.

Per jutjar si un fet polític que és jurídicament correcte és,
a més, moralment correcte, hem d'atendre els seus efectes
de caràcter general. Què significa això?, per exemple, és bo
o és dolent que el Sr. Cañellas continuï com a diputat,
nosaltres pensam que és ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li deman que se cenyeixi a la proposició
no de llei i no entri en debat amb altres diputats d'aquesta
cambra, i, si vol fer el debat sobre el que vostè vol
substanciar en referència a un diputat, té un altre tipus de
mecanisme. Jo record que les intervencions hagudes s'han
centrat en la proposició no de llei. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, jo crec que per la via de l'exemple és
interessant veure quan un fet pot ser jurídicament correcte
i políticament  incorrecte, com és el cas, i un altre fet, que
és la constitució del grup, pot ser jurídicament correcte i
políticament correcte, jo crec que és una qüestió de
pedagogia per a la Cambra, per als ciutadans i per als
mitjans de comunicació, a la qual se m'hauria de deixar
recórrer. Molt breument, simplement, és a dir ...

(Remor de veus)

Veig que els poders fàctics del Parlament diuen que no,
i ja no insistiré. S'ha acabat el del Sr. Cañellas, ja ho
discutirem un altre dia, perquè, a més, hem presentat una
proposició no de llei sobre qüestions molt semblants.
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Bé, què significa, per tant, respecte dels seus efectes, la
constitució de grup políticament o moralment?, significa
potenciar el dret de les minories d'aquest parlament, i jo
comprenc que hi haurà diputats del Grup Parlamentari Popular
que dirà, "el dret de les minories, i això, què és?" Bé, jo ho
explicaré una mica. Vol dir que tenir el 10% dels diputats
d'aquesta cambra, que representen el 15% dels vots i del sufragi
d'aquesta comunitat, amuntegats al Grup Mixt és una aberració
democràtica que no passa a cap parlament de l'estat, que se
sàpiga; no ha passat mai, evidentment al Congrés que per
percentatges molt més baixos han modificat el Reglament de la
Cambra per espaiar el Grup Mixt. Les minories ja som
castigades per la Llei d'Hont, fixi's que he dit el 15% dels
sufragis, 10% dels diputats; vostès no tenen el 50% dels
sufragis i tenen més del 50% dels diputats i disposen d'aquesta
cambra com si fos un cortijo. A més, utilitzen el tema dels
límits per entrar al Parlament, el Sr. Balanzat és tot sol perquè
vostès, tres mesos abans de les eleccions, varen dir que era
necessari un 5% per entrar aquí, si no hi hauria un verd de
Mallorca també assegut devora el Sr. Balanzat. Per tant,
efectivament, les minories som castigades per la legislació
electoral, i és bo i correcte que, si és possible, després, a l'hora
de tenir mecanismes d'expressió parlamentària, ho puguem fer
amb comoditat i disposem de mitjans materials, de mitjans
humans, de capacitat d'intervenció, de temps en el plenari, etc.
Això és moralment i políticament molt correcte, Sra. Salom, a
part de ser, evidentment, jurídicament correcte.

Però també li vull dir una altra cosa, perquè vostès venguin
aquí a parlar de judicis moral, Sra. Salom, s'ha de tenir un valor
extraordinari, però extraordinari. Vostès tenen dos diputats
asseguts aquí, condemnats per delictes relacionats amb
l'exercici del càrrec públic, vostès són el partit del Calviagate,
de Bon Sosec, d'Ibasan, d'Alparico, per esmentar casos recents.
Vostès tenen un president a Mallorca que està condemnat per
fer frau electoral. Vostès han estat escenari, com a grup
parlamentari, de les majors deslleialtats internes, des del
membre del seu grup que va decidir filtrar a l'oposició la
informació sobre les pernoctes i els viatges oficials del Sr.
Huguet, fins a aquell que és president de la Comunitat
Autònoma, que va acceptar ser membre d'un govern del Sr.
Soler i després va acceptar carregar-se el Sr. Soler per mor
d'aquell canvi de govern, major deslleialtat impossible, fins a
tota una sèrie de casos, aquell que va condicionar el seu vot a
la investidura del Sr. Matas a inversions a Menorca, l'altre que
se n'anava al Grup Mixt, i després no se'n va anar, i no sabem
si al final va trair les seves conviccions quan se n'anava o quan
va quedar, però a qualque banda, sense dubte, va deixar les
seves conviccions. Bé, vostès, la setmana passada, varen
escollir una terna per, directament, vulnerar el principi
d'independència del Poder Judicial, això és fortíssim, és
fortíssim i ho diuen associacions de magistrats de tot pelatge.

Vostè, Sra. Salom, va començar la seva carrera política, va
echar los dientes, como dicen en castellano, en la carrera política
obrint un compte corrent a Sa Nostra, dia 1 d'agost del 89, a la
qual després de quatre hores hi havia quatre xecs ingressats de
la comissió del Túnel de Sóller. I vostè cobra, com a assessora
del Centre Balears Europa, per compensar la seva feina com a
portaveu del Grup Parlamentari Popular, i al Centre Balears
Europa només la coneixen d'anar a cobrar, perquè evidentment
no hi fa res. 

Es necessita efectivament valor, i a vostès els passa, i
per això la gent riu, com aquell Mihura de cinc-cents quilos,
amb unes bones defenses, que un dia li va pegar per fer un
curset de 64 procediments infal•libles perquè no et posin les
banyes. Bé, idò a aquell Mihura ningú no se li va matricular
al curset, perquè ningú creia, que amb aquella cornamenta
pogués tenir 64 procediments infal•libles perquè no et posin
les banyes. Però almanco, al marge que, en fi, les seves
defenses, entre cometes, els impedeixin ser creïbles, el més
terrible és que el que diu vostè en aquesta defensa de la seva
proposició, és que no s'ho creuen ni vostès, no ho creuen ni
vostès, i és perfectament demostrable. Si vostès ho
creguessin, si pensassin que és immoral el que han fet Els
Verds i els diputats d'Esquerra Unida, ho haguessin dit quan
es va produir el fet, no estam parlant de moral, o és que la
moral és un problema de conjuntures temporals i de
calendaris? 

Però fins i tot pensam que no, que és que dins la seva
reflexió interna sobre la moral política, que deuen tenir un
seminari cada cap de setmana, efectivament és després de
dos anys que se'n temen que això és així. Bé, idò, quan fa
set dies, el Sr. Pujol, era justament aquí davant, amb tots els
(...) parlamentaris i va suscitar-se el tema del préstec de
diputats, i deia "ah!, sí, sí, nosaltres en deixam molts als
canaris i als bascos per fer grup parlamentari", tot alabat de
la seva generositat amb les minories. Supòs que vostè, Sra.
Salom, el degué treure i li degué dir: "escolta, Jordi, em sap
greu, però hem arribat a la conclusió que això és una
immoralitat"; supòs que li hauran comunicat al Partit
Nacionalista Basc, al Partit Aragonès Regionalista, a
Coalició Canària, que fan immoralitats, o no els ho han dit?
I, sobretot, li hauran dit al propi Partit Popular, a aquests
dos parlamentaris del Grup Popular, el Sr. José Cruz Pérez
i el Sr. Jaime del Burgo, que l'any passat, l'any passat, Sra.
Salom, varen ajudar a Coalició Canària a fer grup
parlamentari al Congrés, després de les eleccions del 96.
Supòs que hauran cridat al Sr. del Burgo, aquest Jaime del
Burgo, que és, segons consta al currículum del Congrés,
académico correspondiente de las Reales Academias de
Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y
Legislación, i li hauran dit: "escolta, Jaime, me sabe muy mal,
pero el Grupo Parlamentario Popular ha decidido que tú,
mucha academia, pero nada de moral, o sea que, por favor, a
ver si arreglamos pronto lo de Coalición Canaria, pídeles el
dinero, haz algo, pide perdón públicamente, porque es una
inmoralidad. Ho han fet, això? Perquè si no ho han fet, el
que vostès diuen no és creïble.

I efectivament no ho han fet, perquè vostès, l'únic que
pretenen és posar en marxa un mecanisme brut que és el
mecanisme de calumnia que algo queda, el Sr. Balanzat ho
ha expressat d'una manera una mica més pedestre, però és
el mateix, és el calumnia que algo queda, i efectivament el
trist és que alguna cosa quedarà, alguna cosa quedarà, el que
passa és que això és tan aparatosament inconsistent que els
quedarà dins aquesta parròquia, tal vegada, més cavernícola
que tenen vostès darrera, a la qual li han de donar una mica
de pasto, perquè explicar-los que el seu candidat a president
de tres legislatures, mirall de totes les virtuts, és
criminalment responsable d'un delicte de suborn, és una
mica fort; i per a aquesta parròquia vostès han de distreure,
amb aquestes històries, que si el "lletuga" i el "tomàtiga"
són uns xoriços, que és una cosa gastronòmicament
enginyosa. Bé.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 89 / 4 de novembre del 1997 3739

Vostès poden presentar aquí aquesta proposició, i tenen
majoria absoluta -perdó- sobrada per aprovar-la, la setmana que
ve poden venir amb una proposició demanant al Sr. Sampol que
dimiteixi com a portaveu del PSM, fins que les joventuts del
PSM no retirin la pàgina web a Internet, per exemple, i
l'aprovaran, també, evidentment enmig de la indiferència
generalitzada de la resta de la Cambra. Però, igual que vostès
poden fer això, i ara parl una mica més seriosament, igual que
vostès poden desvirtuar el debat de política general fa unes
setmanes i convertir-lo en un espectacle senzillament indigne,
igual que vostès, la setmana passada, varen, efectivament,
cometre l'acte més greu que jo he vist políticament en aquesta
comunitat, intentant utilitzar la majoria absoluta en Parlament
per atacar la independència del Poder Judicial, igual que poden
fer això i poden fer aquestes propostes, pensin que això l'únic
que demostra són dues coses: una, que efectivament està
garantit que a vostès els queda un any i mig -acab
immediatament, Sr. President-, un any i mig estricte per fer
aquestes coses, quasi tenc la temptació de dir-los que aprofitin;
i segona cosa, que res no ha canviat al seu partit després de la
sentència del Túnel de Sóller, vostès no han après cap tipus de
lliçó, vostè, el president del Govern, el president del Partit,
representen el canyellisme més pur i més dur, ho demostren
aquestes setmanes, i això es materialitza en menyspreu a les
minories, la utilització partidista de les institucions, i
evidentment la ignorància dels principis democràtics més
elementals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens trobam
davant una de les propostes més inusuals de les que mai no
s'han presentat a aquest i supòs que a d'altres parlaments, una
proposició no de llei per la qual el Parlament no es dirigeix al
Govern ni a cap institució, no es dirigeix ni tan sols a cap
organisme autonòmic, estatal o internacional, que de tot açò
n'hem fet una mica a aquesta santa casa, el PP proposa, ni més
ni menys, que el Parlament es dirigeixi a tres diputats i els
demani que facin una cosa a la qual no se'ls pot obligar per llei,
açò és prou clar, i a la qual també és clar que no en tenen cap
gana. Els he de confessar que sempre havia pensat que aquesta
proposició estava destinada a ser retirada abans de ser
discutida, creia sincerament que l'objectiu no era altre que
cercar un desgast del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de tal
manera que, aprofitant les possibilitats que ofereix aquest sant
Reglament del qual avui hem parlat tant, el PP la retiraria
immediatament després de la seva presentació, des de la
tribuna, açò els hauria permès de "despotricar", amb perdó,
contra Esquerra Unida, en ús del dret que consagra el
Reglament, per immediatament deixar-nos amb un pam de nas
a la resta dels grups parlamentaris i sense possibilitat de
rebotar, com ara ha estat ben clar, que podem fer. Vostès
mateixos.

El primer que hem de fer és valorar quina és la virtualitat
de la proposta, obliga algú?, és un acord d'obligat
compliment? No, vostès saben perfectament que no és així,
imaginin, com a l'anunci famós, si la virtualitat, la
conseqüència de l'aprovació d'una proposició no de llei
instant el Govern va ser qualificada pel Sr. Huguet i Rotger,
llavors portaveu del PP, com un recado a la madre superiora,
quines han de ser les conseqüències d'una instància com la
que vostès proposen aprovar avui. Jo estic realment
preocupat, perquè si aquesta cambra aprova avui la seva
proposta d'instar tres diputats a fer una cosa que no tenen
cap ganes de fer, què succeirà demà?, quin precedent més
perillós no estam intentant obrir avui?, instaran demà el Sr.
Damià Pons del PSOE a ser més dolç en les seves
intervencions?, o potser el Sr. Diéguez a no ser irònic i de
vegades fins i tot sarcàstic?, o el conseller d'Agricultura a
fer intervencions més breus?, o el Sr. Pere Palau a deixar de
dir el seu característic "naltros" o "quizàs"?

(Rialles)

Instaran el Sr. Sampol a mai més utilitzar cap referència
a Catalunya i a la gestió del Sr. Pujol com a exemple?, o el
Sr. Portella a parlar en veu més alta des de la tribuna per
així facilitar la feina al Servei de Transcripció, que en passa
un fum cada vegada? Instal•laran, instaran, perdó -instal•lat
hi està-, instaran el Sr. Balanzat a ser més verd, ja el va
acusar el Sr. Matas, abandonant les seves vel•leïtats més
pròpies del rojerío? Poden arribar a instar el Sr. Blanquer a
rompre la seva constant utilització del mòbil, o a mi mateix,
perquè no vull crear més al•lusions, a utilitzar corbata o a
afaitar-me el mostatxo i així perdre el 80, què dic, el 90% de
la meva personalitat.

(Rialles)

No, no intent banalitzar la qüestió, té més importància
del que es pot suposar, però la importància no és al
contingut de la proposició no de llei, sinó en el fet d'haver-la
presentada, i m'han de reconèixer que és una perversió de la
figura de les proposicions no de llei, el fet d'utilitzar-la pel
que vostès volen utilitzar-la avui.
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I parlant del Reglament, coneixen el Reglament, senyores i
senyors diputats del PP? Article 166, els llegiré una part, diu:
"Si una proposició no de llei prosperava, la comissió que
correspongui, per raó de la matèria, en controlarà el
compliment" -pot ser divertit, açò no ho diu el Reglament, ho
dic jo- ", i el Govern, un cop finalitzat el termini per donar-li
compliment, comparèixer davant la comissió esmentada per tal
de retre'n compte". S'imaginen -una altra vegada l'anunci-,
s'imaginen si s'aprova?, s'imaginen la compareixença del
Govern d'aquí a sis mesos per donar compte del nivell de
compliment de la proposta? I ja els puc avançar que nosaltres
demanarem que la comissió corresponent reclami la
compareixença del membre del Govern responsable ..., per cert,
s'imaginen qui serà l'encarregat de comparèixer?, s'imaginen -i
tornam a l'anunci- quin compromís?, i s'imaginen què ens dirà?,
s'imaginen la Sra. Estaràs o el Sr. Ferrer compareixent davant
la comissió, per cert, a quina comissió deu correspondre vetllar
pel compliment d'una instància com aquesta? 

I no, no riguin, els he llegit el que disposa taxativament el
Reglament, l'esperit del qual vostès invoquen per instar els tres
diputats a fer el que no volen i que el Reglament tampoc no els
obliga a fer. És un absurd el que els he dit, ja ho sé, però
precisament aquesta és la qüestió, l'absurd de la seva utilització
del Reglament per atacar un grup parlamentari del qual
segurament han rebut, vostès i el seu govern que suporten, forts
atacs, i el seu és un intent de resposta, vostès ho han reconegut,
però m'han de reconèixer a mi que s'0han equivocat
profundament en les formes.

Permetin-me una altra reflexió a la llum de l'estudi del
Reglament, la Mesa del Parlament que en el seu moment va
acceptar la que vostès qualifiquen com a burla al Reglament, ho
va fer de manera conscient?, sabien que acceptaven una
actuació que segons vostès, afirmen avui, desvirtuava l'esperit
i la lletra de la norma?, eren còmplices d'aquesta actuació
fraudulenta? No, vostès saben perfectament que en el moment
en què es va produir la constitució del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, cap dels representants del PP a la Mesa o al
Parlament en general, va fer cap intent d'impedir-ho o almenys
de dificultar-ho. Els representants d'Esquerra Unida han afirmat
fins i tot que van ser encoratjats pel que llavors presidia el
Parlament a utilitzar el mecanisme de formació de grups que,
certament és una mica forçat, però perfectament adequat a allò
que diu la llei, és a dir al Parlament, i el mateix expresident ho
ha confirmat així.

Són conscients, llavors, senyores i senyors diputats del PP,
que estan desqualificant, desautoritzant novament l'expresident
del Parlament i que en el seu moment va ser president de la
Comunitat Autònoma? Clar que, amb tot el que van ser capaços
de fer-li en el seu moment, una nova desqualificació ja no
afegeix res a una actitud que mai no podré arribar a entendre,
és cert que ja no ve d'açò.

Mirin, senyores i senyors diputats, si una cosa és clara en
l'esperit del Reglament del Parlament, és la voluntat del
legislador de facilitar, facilitar, no entorpir, les tasques
parlamentàries, cosa ben lògica d'altra banda, atès que és
una obligació procurar que els representants elegits pels
ciutadans puguin exercir les seves tasques amb les màximes
facilitats possibles i analitzin les conseqüències de la seva
proposta. Funcionaria millor o pitjor el Parlament si es
compta amb un grup parlamentari convertit en un batibull
de grups i de diputats rebotats d'altres grups?, mirin-s'ho
amb perspectiva, recordin altres moments i altres
composicions del Grup Mixt, en anteriors legislatures. No
se'n recorden dels conflictes a l'hora de repartir-se el temps
d'intervenció?, la quantitat de juntes de portaveus que es van
haver de fer aposta per tractar aquesta qüestió? Siguin
sincers, pensen que és bo o positiu que comparteixin grup i
intervencions els representants d'opcions polítiques tan
diferents com són Esquerra Unida, Unió Mallorquina, Els
Verds i fins i tot una diputada foragitada del Grup Popular?
Jo pens sincerament que no, que no convé a ningú, i molt
menys a la racionalitat, a la racionalitat del funcionament
d'una cambra en la qual radica la sobirania popular i que té
l'obligació, l'obligació d'estructurar el seu funcionament de
tal manera que les opcions polítiques tenguin les màximes
facilitats per la seva expressió plural i diversa. 

I en aquesta qüestió no hi valen mitges tintes, senyors
diputats i senyores, per damunt de moltes altres coses hi ha
el dret de les opcions parlamentàries a trobar aquestes
facilitats, totes les facilitats possibles per l'expressió del
mandat que han rebut dels ciutadans, que han dipositat en
ells la seva confiança a través del seu vot; totes les facilitats
per la seva expressió, perquè aquesta és la cambra de la
confrontació de les idees, i les propostes, finalment, passen
pel sedàs del vots, i els jocs de les majories i les minories
s'encarreguen de discernir el que s'ha de fer segons la
representativitat de cadascú.

Mirin, senyores i senyors diputats, la gran virtut de la
democràcia és precisament la capacitat de conjuminar el
dret inalienable de les minories a expressar el seu paper amb
la necessitat d'assegurar la preeminència del pensament pel
qual la majoria dels ciutadans han optat a l'hora de votar.
Aquest és, entenc, l'esperit del Reglament del Parlament, i
així ho devien pensar vostès fins a dia 3 de juny, en què
varen presentar la proposició no de llei que debatem, perquè
quan es van adonar que els tres diputats d'Esquerra Unida,
amb l'inapreciable ajut, complicitat, el que li vulguin dir, del
diputat verd havien desvirtuat la lletra i l'esperit de la
norma, és a dir, del Reglament de la Cambra, quan van
descobrir que els doblers del Parlament es malgastaven
quan anaven de manera poc justa al Grup d'Esquerra Unida,
va ser una constatació a la qual van arribar de manera
sobtada, així, de cop?, un bon dia s'aixequen i descobreixen
que durant dos anys, un grup ha estat desvirtuant el
Parlament i que açò no pot continuar així?, o més bé ho
varen anar descobrint de manera progressiva, creixent dins
la seva consciència que era així com més propostes
ofensives presentaven els tres diputats, segons vostès,
presumptament desvirtuadors de la norma, del Reglament?
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Per cert, si com a conseqüència del que vostès consideren
aquesta malifeta, és a dir, la constitució d'un grup parlamentari
fent frau de llei, i a partir d'aquesta constatació proposen
castigar els tres diputats d'Esquerra Unida fent-los passar al
Grup Mixt, al Sr. Balanzat, col•laborador necessari de tot açò,
què li farem?, l'enviarem del terrat a Las Hurdes o li col•locam
una central nuclear al costat de casa seva? Vostès saben,
senyores i senyors diputats, que amb aquesta proposta el que
pretenen és castigar un grup parlamentari, saben que és així i
han equivocat la fórmula.

És per açò que els demanam sincerament que abans de
continuar endavant retirin al seu discurs de contrarèplica,
aquesta proposició no de llei, facin-ho simplement per respecte
a aquesta cambra, a la qual vostès afirmen voler defensar i que
no està per aquests jocs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu no poder adoptar l'estil
del diputat menorquí, perquè jo crec que aquest tema és prou
greu, perquè no mereixi cap rialla ni tan sols amb les bromes de
lletugues i de tomàtigues. Vostès, amb una setmana de
diferència, han situat aquesta cambra en una situació realment
vergonyosa, i això s'ha de dir. A vostè, Sra. Salom, m'agradaria
fer-li una pregunta, i si em vol contestar amb el cap ...,
m'agradaria preguntar-li si coneix la Sra. Esperanza Aguirre,
em contesta, la coneix personalment, Sra. Salom, és que si la
conegués m'explicaria per què vol reformar l'estudi de la
història, perquè vostè ha oblidat tota la història d'aquest procés,
li han hagut de recordar els altres grups parlamentaris.

A un moment donat, perquè a vostès els va interessar
políticament, perquè era una veu més a l'esquerra i per tant
repartia, qui manava dins el grup parlamentari va promoure que
el Grup d'Esquerra Unida tengués una veu pròpia, ara, ara que
n'hi ha un altre que comanda, avui no és aquí el president del
grup parlamentari, justament, ha desaparegut, és estrany, no ha
volgut que el seu nom aparegués en aquest debat, pot ser?, tenia
altres feines?, avui, ara resulta que aquesta veu ja no interessa,
les veus al Parlament interessen o no interessen segons els
ciutadans les voten o no i segons allò que es fa a cada moment.
I s'ha al•ludit el Sr. Soler, a qui no tornaré al•ludir perquè ja ha
intervengut, però aquí darrera hi ha dos membres més de la
Mesa que varen admetre a un moment donat la constitució del
grup, que varen admetre a un moment donat la renúncia del
grup i què els ha de passar?, perquè els altres dos membres de
la Mesa no hem canviat d'opinió, ho vàrem permetre a un
moment i creim que ara continua estant igual de bé, i, per tant,
no només és el president del Parlament en aquell moment sinó
la Mesa, com a òrgan col•legiat, que va prendre aquella decisió.
I, per tant, si aquella decisió era bona fa dos anys, continua sent
bona ara i no hi ha cap element que justifiqui davant l'opinió
pública, que vostès presentin això.

Però vostè ha volgut donar arguments, i encara ho ha
fotut més. Vostès han dit aquí, clarament, que és una
venjança pel comportament d'Esquerra Unida, idò jo crec
que Esquerra Unida no ho va fer bé parlant de les dietes
com ho va fer, no ho va fer bé, però no se'm va ocórrer
llevar-los la veu dins aquest parlament, els ho criticaré allà
on toqui, però no els llevaré la veu en aquest parlament, no
és aquest el tema, Sra. Salom, no és aquest. I vostè ha parlat
de justícia, bé, aquesta setmana convé que no en parlem de
justícia, deixarem aquest argument a fora, la justícia la deixi
a part durant una temporadeta. De necessitat, vostès tenien
necessitat d'eliminar Esquerra Unida, vull dir, era com un
impuls incontrolable, com a aquella pel•lícula, se'n
recorden?, un impuls incontrolable d'assassinar qualcú,
perquè clar, en el darrer debat de l'estat de la Comunitat, el
seu president es va dedicar a assassinar el Sr. Balanzat,
pobret, què havia fet? Ara vostès intenten assassinar el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, què és que darrerament els
ha entrat qualque cosa incontrolable que necessita sang? A
mi em preocupa. 

I els vaig advertir, vostès han perdut la força que els
donen 31 diputats, fan unes operacions de personatges
dèbils, què els importa una proposició no de llei que
vulnera, no el Reglament, no el Reglament d'aquesta
Cambra, l'Estatut d'Autonomia, vostès han llegit quines són
les competències del Parlament? Vostès han llegit que tenim
la potestat legislativa, aprovam els pressuposts, controlam
l'acció de govern, i assassinam els grups minoritaris?, no ho
diu. I l'article 23, quin manat imperatiu pot donar vostè a un
diputat d'aquesta cambra perquè s'autodissolgui? Però bono,
però bono.

Oportunitat, jo crec que més inoportú que això, ... Vostès
han perdut el sentit de l'oportunitat, vostès situen aquesta
cambra a una situació de violència absolutament
innecessària, vostès saben que això no du enlloc, no té cap
raó, els principals responsables de l'admissió d'aquest grup
és el Partit Popular que té majoria a la Mesa, si vostès
haguessin volgut votar que no, encara que el Grup Socialista
hagués votat que sí, aquest grup s'hagués pogut no admetre,
vostès tenen majoria, no es va fer, per tant, ara volen que la
Cambra donem suport a allò que vostès varen trobar oportú
a un moment donat? Per l'amor de Déu!, no ens utilitzin per
a una cosa i per a l'altra. Nosaltres hi estàrem d'acord llavors
per les raons que ja hem exposat i que no tornaré a dir. Era
una manera de no tenir un Grup Mixt absolutament major
que el Grup Nacionalista i que, per tant, era bo que
s'alliberàs, i així el president ho va manifestar i la Mesa hi
va estar d'acord. Ara no ens facin estar a nosaltres en
desacord.
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I crec que ha estat el Sr. Grosske que ha dit que mirarà com
vota el Sr. Soler, però també hem de mirar com voten els altres
membres que eren de la Mesa en aquell moment i que varen ser
absolutament solidaris amb la decisió d'aquest òrgan, perquè
com ha dit molt bé el Sr. Soler, els membres de la Mesa no
anam a consultar cada decisió al grup parlamentari, i això ho
tenim molt clar, ara i llavors, i, per tant, vostè situa la gent del
seu partit en una situació enormement difícil, els altres no, no
canviarem el que vàrem dir llavors i el que direm avui, vostès
obligaran a qui canviï. 

I miri que els socialistes varen fer un esforç perquè això no
arribàs avui aquí i no fessin aquest ridícul, i vostès no ho varen
permetre,  Sra. Salom, i vostès no ho varen permetre. I això,
avui, no havia d'haver arribat aquí. I jo encara li demanaria que
en aquest moment, vostè, abans d'intervenir, retiri aquesta
vergonya que ens ha posat damunt la taula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies. Sr. President, senyores i senyors diputats. El
diputat Sr. Balanzat ens deia que havien fet tot això per fer
operatiu el Grup Mixt, doncs si la finalitat només era fer
operatiu el Grup Mixt, vostè hagués quedat dins el Grup
d'Esquerra Unida, i no hagués passat res. Però el problema és
que ho han volgut tot, han volgut fer operatiu el Grup Mixt i
han volgut fer amb això mangarrufes, triquiñuelas
reglamentàries perquè els senyors d'Esquerra Unida tenguessin
un grup parlamentari amb tres diputats quan el Reglament diu
que n'han de tenir quatre. I diuen que hi ha molts de precedents,
molts diuen que hi ha, molts de milions de precedents, creim
que hi ha, nosaltres, i això és el que els motiva a vostès a dur
endavant aquesta actitud.

A més, li diré una altra cosa, i això crec que vostè ho ha dit
amb bona fe i no ha anat a filar prim en el que hi havia darrera.
Vostè diu que això no li ha suposat ni un duro de més, i crec
que en això s'ha equivocat, perquè jo li dic que això és fals.
Vostès, si haguessin estat constituïts en grup mixt tots set,
rebrien cada mes 668.000 pessetes pel fet de tenir grup, i
haurien de dividir aquesta quantitat entre set diputats, tres
d'Esquerra Unida, dos del Grup Mixt, la Sra. Vida i vostè. El fet
que hi hagi dos grups parlamentaris, el Grup Mixt i el Grup
d'Esquerra Unida, fa que actualment el Grup Mixt divideixi
aquestes 668.000 pessetes entre quatre diputats, la qual cosa vol
dir que a vostè, el fet de ser al Grup Mixt amb tres més, en lloc
de ser-hi amb set, li suposa un benefici, i crec que ho ha dit
d'una manera ben intencionada, però li dic que és fals que això
a vostè no li suposi més doblers.

I, Sr. Balanzat, vagi alerta amb certs residus o porqueries, i
recordi, si em permet, per continuar la seva broma, aquella dita
llatina, qui cum filio pernoctat orinatus alberuat, qui al llit amb
els fills se'n va, s'aixeca ben mullat, i potser que vostè amb
Esquerra Unida hagi quedat ben xop.

Sr. Grosske, vostè no ha volgut entrar a discutir sobre
Esquerra Unida, vostè ha fet una sortida cap endavant, s'ha
dedicat, els deu minuts, a parlar del nostre grup, jo crec que
avui, aquesta iniciativa que ha tengut el nostre grup, que li
agradarà o no, era per parlar d'Esquerra Unida, per parlar de
casa seva, dels seus problemes, de les seves cosetes, de què
és el que fan bé, què és el que fan malament, avui no és el
debat per parlar del Grup Popular, ja basta tots els dies que
vénen i ens diuen des d'aquesta tribuna cinquanta mil coses,
avui era un debat, presentat pel nostre grup, per parlar de
casa seva i de totes aquestes coses que vostès han fet
malament.

Mirin, fa dos anys, fa dos anys, aquí, tots els grups
parlamentaris, inclòs el Sr. Soler, que era en aquell moment
president del Parlament, tots els grups parlamentaris vàrem
fer els ulls grossos, i ho férem sabent que això, tal vegada,
no era del tot correcte, però que si tots hi veníem a bé i si
tots fèiem els ulls grossos, tal vegada podríem tirar cap
endavant, i així es va fer, però resulta que una vegada que
tots hem fet els ulls grossos, qualque grup s'ha posat a filar
prim dins aquest parlament, i si qualcú es posa a filar prim,
després, per als altres, per al PSM, per al PSOE, per a Unió
Mallorquina i per al Partit Popular, també ha de filar prim
dins ca seva, i per això nosaltres li recordam que vostès
varen constituir un grup parlamentari fent tota una sèrie de
mangarrufes que no tocaria fer. 

I nosaltres des d'aquí no volem fer callar la veu
d'Esquerra Unida, no volem matar ni assassinar ningú,
volem únicament donar la veu i la representativitat que li
toca tenir a Esquerra Unida en aquest parlament segons els
resultats que vàrem tenir a les darreres eleccions
autonòmiques, volem que Esquerra Unida tengui la veu i la
representativitat que el poble de les Illes Balears li va donar,
que no en tengui més, i que damunt hi faci negoci amb això,
això és el que nosaltres venim a criticar, que un grup que
parla, i tot el dia en parla, d'ètica, de moralitat, que les coses
s'han de fer bé, que no només ho han de parèixer, si vostès
volen aixecar aquesta bandera respecte de tots els altres
partits polítics, apliquin-se-la a vostès mateixos, què és que
quan parlen d'Esquerra Unida tenen una altra moral, hi ha
un doble joc en funció del que els convé? És d'això del que
ens queixam, que a un moment determinat és possible que
tots acluquem els ulls perquè facin grup, però després no
vulgui filar prim amb tots els altres d'aquesta manera, si vol
filar prim d'aquesta manera, vagin-se al Grup Mixt, seran
set, cobrarà el que li toqui, i no s'embutxacarà aquests 24
milions de pessetes que se'n duran de principi a final de
legislatura que realment no li toquen, perquè si vostès, des
d'Esquerra Unida, han fet afirmacions com les següents: "El
coordinador general de Izquierda Unida diu esta
multiplicación ficticia de actos parlamentarios supone una
desvirtuación evidente del Reglamento de la Cámara",
desvirtuación evidente del Reglamento de la Cámara, i
constituir grup amb tres, quan el Reglament diu que han de
ser quatre?, no és una desvirtuación evidente del Reglamento?
I a més, continuava vostè i deia: Este constituye un pésimo
ejemplo de conducta cívica para el conjunto de los ciudadanos,
i jo li deman, i la seva conducta en aquest cas, la conducta
d'Esquerra Unida és un exemple cívic de conducta a seguir?
Aquest llenguatge que ens aplica a tots els diputats del
Parlament, apliqui'l-se a Esquerra Unida, és d'això del que
nosaltres ens queixam, i el que li volem posar damunt la
taula, que vostè usa un doble llenguatge en funció que es
tracti de temes d'Esquerra Unida o temes interns del seu
partit o del seu grup, usa un llenguatge, tot val, no passa res,
passa, passa, i quan es tracta dels altres, som uns tals, uns
quals, tot ho feim mal fet, ... Això no és possible.
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I una altra qüestió, i acabaré, Sr. President. Resulta que aquí
tots els grups ens demanen per favor que retirem aquesta
iniciativa. Bé. Tots els grups ens diuen, "per favor, per favor,
retirin això, que no està bé", ...

(Remor de veus)

... ens ho han demanat pels passadissos, que llevàssim per
favor aquest tema. Jo els recordaria paraules dites pel
representant del PSM en el seu moment, quan nosaltres vàrem
presentar aquesta iniciativa, i els representants del PSM deien
"les recordó que Izquierda Unida sólo consiguió tres escaños en
las elecciones y que no dudó en acaptar una treta legal para
conseguir grupo parlamentario, y los derechos económicos que
ello conlleva", això ho deien els senyors del PSM en el moment
en què presentàrem aquesta iniciativa. Què és que també ara
han canviat?, ara s'ha refredat l'assumpte?, ara ja convé aquest
tema de passa tu?, o és que hi ha un altre problema darrera tot
això? Jo també record, i altres companys diputats m'ho deien
avui, que quan nosaltres vàrem presentar aquesta iniciativa,
molts de diputats d'aquest parlament que suen aquí i aquí, ens
deien, "ja era hora que presentàssiu això, ja era hora que
presentàssiu una proposició no de llei o una iniciativa d'aquest
tipus perquè Esquerra Unida se'n vagi al Grup Mixt, però això
només ho podeu fer vosaltres, nosaltres no ho podem fer", i
aquest cantet?, l'han canviat tots?, què hi ha darrera tot això?,
han canviat el cantet, o és que el Consell Insular de Mallorca
pesa molt aquí?, o és que aquí és com un vaso comunicante, si
al Parlament em feis això, uep!, aquí deçà també botirem?

Creim que aquesta iniciativa no l'hem de retirar, l'hem de
mantenir perquè quedi constància que hi ha un grup, com és
Esquerra Unida, que a determinats moments passa els
interessos partidistes i particulars del seu partit per damunt dels
interessos generals de la col•lectivitat i de la nostra societat, i
que té un doble llenguatge i en aquest sentit, el nostre grup no
retirarà aquesta proposició no de llei i nosaltres ens continuam
mantenint i demanam per favor als senyors d'Esquerra Unida
que ocupin el lloc que els correspon en aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, Sr. Cañellas, té vostè la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Gabriel):

Gràcies, Sr. President, però em sembla que he estat
al•ludit, almanco dos pics, que jo sàpiga. A l'al•lusió del
senyor portaveu del Grup Socialista, només demanar-li que
no es cregui tant la informació que surt als mitjans de
comunicació i especialment a El País que no està
especialment especialitzat a encertar quan es refereix a mi,
ho dic perquè jo no he comanat mai al president del
Parlament cap missió d'aquest estil.

Quant a l'al•lusió d'un altre grup parlamentari, si el Sr.
President té la bondat de deixar-me un minut, li diria que
em ve a la memòria un cas que contaven, crec que del rei
Alfons XII, qui es va presentar a la Cartoixa de Sevilla, amb
un cavall cartoixà perquè li ensenyassin les peculiaritats
d'aquells cavalls, rara va ser la sorpresa del rei quan el va
anar a cercar i va veure que a l'anca, a més de la campana,
hi duia un batall, i va demanar a veure per què el seu cavall
era diferent dels altres, li varen contestar, "Majestat, és que
aquest cavall per ser conegut haurà de menester del batall",
no tenc cap dubte que en aquest parlament hi ha qualque
grup parlamentari que si no fos pel batall no el coneixeria
ningú.

EL SR. PRESIDENT:

Per part dels altres grups? Grup Mixt? Grup d'Esquerra
Unida? Té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, molt breument, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, a mi m'agradaria que si qualque dia he de suscitar
una intervenció per al•lusions d'un altre diputat, m'agradaria
que almanco abans se m'hagués deixat al•ludir-lo amb
tranquil•litat, perquè aquí no l'he pogut al•ludir bé, i m'ha
tret un torn d'al•lusions, però vaja, ja està bé així.

Molt breument. Li he explicat, Sra. Salom, perquè he
entrat en el fons de la qüestió, li he explicat per què és bo
que estigui constituït el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, li he explicat en funció d'un raonament que era la
defensa del dret de les minories, per què em sembla
important que les minories d'un parlament tenguin veu i
expressió, i jo comprenc que tot aquest tipus de raonaments
a vostè l'agafin una mica de costat, ja ho he dit abans, el dret
de les minories, i això què és? Vostès les úniques minories
que coneixen una mica són els trànsfugues amb els quals
han fet les majories necessàries per governar a les diferents
legislatures, més enllà d'això, de dret de les minories en
saben poca cosa. Però jo li he intentat explicar, i
evidentment no ho tornaré a fer, ja li ho explicaran a
qualque banda, el que significa això. Li vull dir que a la
primera i a la tercera legislatura, per situacions i per
potenciar grups mixtos molt inferiors al que hagués
significat aquí un grup mixt d'un 10%, es va modificar el
Reglament del Congrés dels Diputats a la primera
legislatura i es va modificar una altra vegada el
funcionament del Grup Mixt creant les agrupacions
parlamentàries o no sé com es deia, precisament per no
inflacionar el Grup Mixt i no perjudicar les minories. És
gent que té una sensibilitat de la qual vostès manquen.
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Jo li he dit una mica a la meva intervenció tot el que li havia
de dir, que vostès evidentment tenen poca credibilitat per venir
aquí a donar lliçons de moral a ningú, i a més jo crec que he
demostrat que vostès no creuen això que diuen. Vostè no m'ha
contestat si efectivament pensen traslladar aquesta inquietud
moral a d'altres àmbits, és a dir no m'ha dit si els ho pensen dir
als seus propis diputats que han fet préstec de diputat, al Sr.
Pujol, al PNV, al Partit Aragonès Regionalista, no m'ha dit si
pensen dir-los que autoritat tan reconeguda en matèria de moral
política com el Grup Parlamentari Popular de Balears ha arribat
a la conclusió que tots són uns immorals, no m'ho ha acabat
d'explicar.

Jo no sé si se n'adona, precisament per sortir del pas, per
donar credibilitat al que vostè diu, que no en té, del que arriba
a dir en aquesta tribuna, se n'ha temut del que ha dit? Miri,
vostè ha sortit a la rèplica i ha dit, "hem fet tots els ulls
grossos", bé, dels altres no en parli, però vostè, efectivament,
ha reconegut que el Partit Popular va fer els ulls grossos, vostè
ha dit que vostès consideraven que era una irregularitat perquè
que varen callar, això és fortíssim dir-ho des d'aquesta tribuna,
és molt fort dir que els seus companys de grup que són a la
Mesa veien una irregularitat i varen fer els ulls grossos, i què és
això, què és això de fer els ulls grossos davant una irregularitat?
I que si nosaltres haguéssim callat, si nosaltres haguéssim
tingut una altra actitud parlamentària, si nosaltres també
haguéssim fet els ulls grossos respecte de determinades coses,
no hagués passat res, però i això què és, la camorra, què és
això?, que ens compraven el silenci? Vostè se'n tem del que ha
dit en aquesta tribuna? És una autèntica vergonya.

I per acabar li vull dir una cosa, la vergonya que jo crec que
vostè no sent, perquè jo crec que són uns professionals del
morro, cregui'm, jo la sent per vostè.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo també
tenc les declaracions del Sr. Sampol, i vostè, Sra. Salom, sap
perfectament que es van produir dins l'escalfor d'una polèmica
determinada. La constitució del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida va representar una interpretació en favor seu del que
disposa el Reglament de la Cambra, no en tenc cap dubte,
aposta el redactàrem, al Reglament, de manera un tant
imprecisa per poder donar lloc a interpretacions, però hem de
ser seriosos, i la Mesa del Parlament, no tenia res a dir al
respecte?, se'n tem, Sra. Salom, que tornen fer a la Mesa
còmplice d'una situació de frau de llei? Açò és molt greu. No
se'n tem del que fa?

No va trobar la Mesa llavors, i ara, aquesta setmana, que
era ajustada a llei la constitució del Grup d'Esquerra Unida?
Idò, per quina raó ens surten ara amb aquestes falòrnies?
Saben, d'altra banda, perfectament, Sra. Salom, que la
nostra era una crítica política, una crítica política que
mantenim, perquè com també ha dit el Sr. Crespí en el seu
moment, no vàrem estar d'acord amb com Esquerra Unida
va tractar tota aquella polèmica de les dietes, però era una
crítica política, amb una particularitat: entre vostès i
nosaltres, senyores i senyors del PP, hi ha una diferència,
podem dissentir de les opinions i de les actuacions d'un
grup, el que sigui, en aquest cas, vam dissentir de com
estava actuant amb un tema determinat Esquerra Unida,
però mai, i en poden estar ben segurs, mai no durem a terme
cap classe d'iniciativa parlamentària que pugui limitar els
drets o les facilitats del grup amb el qual dissentim, per
poder expressar les seves polítiques. I açò és el que vostès
pretenen avui: fer callar un grup. Hem presentat cap
proposta en aquest sentit? Vostès saben que no, són vostès
els que la presenten, per tant no ens venguin aquí amb coses
rares. 

I si, Sra. Salom, volen que parlem de declaracions
públiques de diputats significats del PP que després no s'han
traduït amb propostes de cap classe al Parlament, la llista ja
es faria inacabable. I no em facin parlar de pesques de
calamar, mururoas i coses semblants, perquè crec que és
innecessari, és ver que si?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, per tancar i molt breument.
Vostè ens vol fer creure que una operació com la constitució
d'un grup parlamentari no la va autoritzar? Qualcú de vostès
s'ho creu? Per l'amor de Déu!, tots sabem el que vostè
comandava i el que vostè comanda, Sr. Cañellas, és un mèrit
que té, no se'l llevi, és un mèrit que té.
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Però el que no puc admetre és que vostè parli d'ulls grossos,
no, no, ulls grossos, no, miri, jo em llevaré les ulleres, perquè
amb les ulleres se'm veuen grossos, però sense ulleres els tenc
més bé petitons, ulls grossos, cap, argúcia legal, però no
il•legalitat, no, el Reglament permet que això passi. Perjudicava
a qui, sobretot? Als altres grups d'esquerres, era un competidor
més dins el mercat electoral i li donàvem una bona veu i
aquesta era la intenció, Sra. Salom, per l'amnor de Déu!, no era
per una ... perquè vostès, de sobte, ... bé, caigut el mur de
Berlín, pobres d'Esquerra Unida, ara els donarem un grup
parlamentari perquè es consolin, per l'amor de Déu!, vostès no
són germanetes de la caritat, vostès varen veure que aquí hi
havia un grup més, temps més a compartir, etc., etc., etc., i això
és una operació, vostès varen utilitzar l'argúcia, i nosaltres no
vàrem tenir arguments per negar-nos-hi, naturalment, perquè el
Reglament diu això. I, per tant, haurà d'estar amb el Reglament
a les verdes i a les madures, perquè ara vénen les madures.

I aquells que dins la Mesa varen votar que sí a la
constitució, quan varen presentar la renúncia del Sr. Balanzat,
no digueren res, no feren els ulls grossos, no digueren res, ho
trobaren molt normal, ara hem de votar que sí a aquesta
proposició no de llei? Perdoni, és que ho veig molt difícil,
posen la gent en unes situacions molt difícils, i aquest tema, a
la Mesa del Parlament, l'ha posada en una situació molt difícil,
Sra. Salom. I jo crec que això vostè ho deu saber.

Per tant, quina necessitat tenen vostès en aquest moment de
reconvenir a Esquerra Unida les seves ..., discuteixin-ho
políticament quan hi hagi un debat, i el Sr. Grosske li parli de
les seves coses, vostè li recordi això, però no ens faci votar, per
què ens ha de posar, al conjunt del Parlament, en una situació
del seu odi particular cap a un altre grup parlamentari?, això no
és un parlament, això és una altra cosa, i nosaltres volem que
això sigui un parlament. I el que passa és que vostès estan
agafats d'aquest patetisme de la gent dèbil, de la gent nerviosa,
de la gent crispada, i no ens hi duguin a això, duguin les coses
normals, les proposicions que vénen aquí, i nosaltres tampoc no
ens posarem nerviosos i viurem molt més tranquils.

Per tant, Sra. Salom, jo no li deman per favor, el que li
deman és que retiri aquesta proposició i no ens posi en aquesta
situació de vergonya una setmana després de posar-nos en una
altra, i a vostès també. I això els perjudica a vostès, els altres i
el conjunt de la societat, i ni nosaltres ni el conjunt de la
societat s'ho mereix, vostès sabran el que es mereixen.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Abans de passar a votació, aquesta presidència vol fer una
precisió, perquè s'ha vist que hi ha hagut una dissensió en el
moment en què hi ha hagut un diputat que ha sol•licitat la
paraula, jo crec que a ningú no se li escapa i, si no, remet a
tots els diputats al Diari de Sessions i veuran una evidència
clara del dret que té qualsevol diputat quan és al•ludit d'una
manera constant i directa, i la situació simplement ha estat,
i ho podran veure tant al Diari de Sessions com a les cintes
gravades com al video on es grava tot aquest debat, que en
el moment en què es produïa aquest fet ha estat el mateix
moment que s'ha alçat i, per tant, amb el cap he assentit
simplement per al•lusions. de la mateixa manera que s'ha
donat a un altre diputat i a tots els diputats quan són
al•ludits directament. Crec que a ningú no se li escapa que
s'ha intentat actuar amb total imparcialitat, la prova d'això
és que en aquest debat pot ser que no hagi contentat aquesta
presidència ni a centres, ni a dretes ni a esquerres.

Dit açò, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Popular, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 24; abstencions, cap. Queda
aprovada aquesta proposició no de llei.

III.- Escrit RGE núm. 5331/97, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol•licita
l'aplicació de l'establert per l'article 166.3 del Reglament
per al compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
3037/95, relativa a control analític i garanties sanitàries en
la utilització de les aigües depurades, aprovada pel Ple de
la Cambra en sessió de dia 19/03/96.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és el
seguiment per al compliment de la proposició no de llei
relativa a control analític i garanties sanitàries en la
utilització de les aigües depurades, aprovada pel Ple de la
Cambra dia 19 de març del 96, que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista.

Sra. Barceló, té vostè la paraula.

Esperi un moment, prengui alè. Per favor, senyores i
senyors diputats, deman atenció, i si qualcú té la necessitat
de sortir, que ho faci, però que deixi intervenir.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, conseller de Medi Ambient. Bàsicament avui
demanam el compliment, i pujam aquí, a aquesta tribuna per
demanar el compliment d'una resolució aprovada en plenari.
Alguna vegada en aquest plenari s'han aprovat resolucions
que obliguen a una actuació del Govern,  per tant és
important així com es fa el primer debat de convèncer el
Govern a adoptar una sèrie de mesures, i poder arribar a un
acord en torn a aquestes mesures per donar sortida a un
problema, és important que també d'aquest compliment es
pugui fer el seguiment.
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Així, hem de recordar que fa més d'un any i mig -estam
parlant del mes d'abril de 1996- s'aprovà en aquest plenari que
el Govern modificaria un decret que regula els abocaments de
les aigües residuals, i que inclouria tota una sèrie d'annexos, a
més en la resolució són clars els annexos que s'haurien
d'incloure: mètode de control que ha d'incloure regulació de
presa de mostres, nombre mínim anual de mostres que s'han
d'analitzar segons la dimensió de la depuradora, criteris de
valoració dels resultats analítics, i també nombre de mostres i
nombre de mostres permès que no donen els resultats estipulats
com a mínims.

Aquesta qüestió crèiem que era important, perquè el Govern
havia fet, ha fet, un gran esforç en inversió en depuradores, el
Govern ha fet un gran esforç en manteniment de les
depuradores, el fa anualment, i per tant era important que
aquest esforç tengués una continuïtat en donar garanties que les
aigües que es depuren compleixin unes determinades
condicions, no només abans de donar la concessió d'utilització
d'aigües residuals, sinó que també hi hagués unes normes
estables durant el temps que aquestes depuradores funcionen
amb normalitat. I alhora açò crèiem que ajudaria a una qüestió
important, que és el fet de convèncer els ciutadans d'aquestes
illes que la utilització de les aigües depurades tenen garanties,
poden ser utilitzades per altres usos, i per tant alliberar tota una
sèrie de recursos que es poden destinar millor cap a altres usos
de major qualitat.

Per tant, crèiem important que el Govern donés compliment
amb aquesta redacció d'annexos, que a més podien ser
perfectament "copiats", com es va copiar el decret d'una
directiva europea, i per tant d'alguna manera arribant a un acord
ha passat un any i mig; creim que és important, ja que van
augmentant les sol•licituds de concessions d'aigües procedents
d'estacions depuradores, que des del Govern es plantegés d'una
manera clara quines han estat les passes, i quin ha estat a hores
d'ara, més d'un any i mig després, el compliment d'aquesta
resolució aprovada per unanimitat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Medi Ambient, Sr. Ramis.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és important que
recordem els antecedents d'aquesta proposició no de llei que ha
motivat l'anàlisi del compliment o no d'aquesta. El primer
antecedent que trobam és la publicació de la Directiva 91/271,
de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals
urbanes. En aquesta directiva s'imposen uns terminis per
realitzar una sèrie d'infraestructures de depuració, atenent cada
aglomeració urbana segons el seu rang de població i el tipus de
zona on s'aboquen les seves aigües.

Després efectivament es va publicar el Decret 13/92, pel
qual es regula l'evacuació d'abocaments líquids procedents
de plantes de tractament d'aigües residuals. Ja es transposa
part d'aquesta directiva europea. Després el Grup
Parlamentari Socialista va presentar aquesta proposició no
de llei, a l'any 95, dia 20 de novembre. Posteriorment,
desembre del 95, la Direcció General d'Ordenació del
Territori, de la Conselleria de Medi Ambient, va elaborar
una resposta on s'indicava que la Directiva 91/271 sobre el
tractament de les aigües residuals urbanes seria prest
transposada al dret intern (...) Així va ser, es va fer una
transposició de la normativa estatal de part d'aquesta
directiva amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat
número 312, de 30 de desembre del 95, del Reial Decret-
Llei 11/95, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals
urbanes. No inclou els mètodes de control ni d'avaluació
d'aquests resultats. Indica que es desenvoluparan amb altres
disposicions reglamentàries. Posteriorment, en una sessió
plenària de dia 19 de març de l'any 95, s'aprovà la
proposició no de llei l'anàlisi del compliment de la qual avui
estam fent. Es va establir un termini de compliment que va
ser, límit màxim, el 19 de setembre de l'any 96.

Posteriorment es va continuar fent la transposició de la
normativa estatal a la resta de la Directiva 91/271, amb la
publicació, també al Butlletí Oficial de l'Estat, de 29 de març
del 96, del Reial Decret 509/96, de desenvolupament del
Reial Decret-Llei 11/95, al qual he fet referència abans, pel
qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les
aigües residuals urbanes. Posteriorment amb una comissió
permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient, en
sessió de dia 29 de març de l'any 96 -si se n'adona, estic
seguint cronològicament la història del compliment
d'aquesta proposició no de llei- es va crear el grup de treball
per a la coordinació i seguiment de les aigües residuals.
Posteriorment, al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
es publica una ordre, de 18 de juny del 96, mitjançant la
qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. L'article 3
diu que l'estructura tendrà una vigència -la Direcció General
de Règim Hidràulic- en el mateix moment en què l'entitat
autònoma administrativa Junta d'Aigües perdi legalment la
seva personalitat jurídica, i per tant passarà la Direcció
General de Règim Hidràulic a regular aquestes qüestions.
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Aquestes reestructuracions de les distintes conselleries que
en aquell moment tenien competències, varen paralitzar durant
un temps el funcionament d'aquest grup de coordinació que
s'havia creat; i va quedar pendent de revisar i considerar en
aquell moment la nova situació, ja que qualcun dels
representants que inicialment s'havien designat varen canviar la
seva dependència orgànica a una altra conselleria. Ens estam
acostant ja a l'actualitat, i en sessió de dia 17 de desembre de
l'any 96 la Comissió Permanent va aprovar el nomenament dels
membres del grup de treball de la Comissió Balear de Medi
Ambient. A vostè no se li escapa que des de l'any 92 fins ara ha
anat augmentant progressivament, d'una manera molt important
el nombre d'estacions depuradores a la nostra comunitat: un
18% de l'any 92 al 93, un 7% del 93 al 94, un 3% del 94 al 95,
i un 21% del 95 al 96. Del 96 són les darreres xifres que tenim
consolidades. Això significa que globalment es va incrementar
un 57% el nombre de depuradores que tenim a la nostra
comunitat autònoma.

Anem a veure amb aquests antecedents quin nivell de
compliment tenim d'aquesta Directiva europea 91/271,
adaptada a la normativa de caire estatal de l'Estat espanyol, pels
reials decrets-llei a què he fet referència, l'11/95 i 509/96. La
nostra comunitat autònoma en relació amb el compliment dels
terminis per fer els tractaments de les aigües residuals urbanes,
va camí en aquests moments d'aconseguir amb considerable
antelació a les dates que es fixen a aquests reials decrets dur
endavant els termes imposats a la normativa. El primer termini
que es fixa és dia primer de gener de l'any 99, col•lectors i
tractament d'aglomeracions superiors a 10.000 habitants
equivalents que aboquin a zones sensibles. Aquestes
aglomeracions són les superiors, com li deia abans, a 10.000
persones, que tenen actuacions pendents que requereixin un
tractament a realitzar més rigorós, són en aquests moments les
que queden pendents només Palma, Maó, l'ampliació d'Eivissa,
i Bendinat-Santa Ponça-Peguera, a Calvià. En aquestes
instal•lacions que estan pendents ja s'ha sol•licitat o s'han
iniciat els tràmits per complir aquest termini.

El segon termini que es fixa, dia primer de gener de l'any
2001, a què fa referència? Als col•lectors i el tractament
secundari d'aglomeracions superiors a 15.000 habitants
equivalent. Ja estan realitzades la major part d'aquestes
actuacions, i les obres que queden pendents en aquests
moments es duen també a terme, a pesar que pràcticament estan
acabades.

El tercer termini que es fixa és abans de dia primer de gener
de l'any 2006. Quines obres estam tractant? Col•lectors
d'aglomeracions entre 2 i 15.000 habitants, i el tractament
secundari d'aglomeracions entre 2 i 10.000 habitants, i els de 10
a 15.000 que aboquin a aigües continentals o (...) També en
aquest cas estan realitzades la major part de les actuacions i
obres pendents per instal•lar aquests col•lectors i aquests
tractaments secundaris.

Quines són les actuacions que s'han anat duent a terme per
al control de les estacions depuradores? Miri, ens hem reunit
des de la creació del grup de treball de seguiment i coordinació
de les aigües en 7 ocasions. S'ha creat una base de dades per
seguir aquest control que es fa. Es fa una feina important de
coordinació dels controls de les estacions depuradores; s'està
coordinant amb ajuntaments i gestores de les estacions
depuradores tota l'analítica que s'està fent. A més s'han
actualitzat els abocaments autoritzats en aquests moments a
través de la Junta d'Aigües en data de 21.05.96.

Quins són els controls que pròpiament s'estan fent dins
les estacions depuradores? Miri, l'estimació que es fa
d'aquests controls exigits a les normes a què he fet
referència abans, Reial Decret-Llei 11/95 i Reial Decret
509/96, hi ha un total de 1.700 mostres que serien
necessàries per dur endavant el compliment d'aquests reials
decrets. Bé, idò jo li puc dir que des del Govern s'han fet:
des del laboratori de la Direcció General d'Ordenació del
Territori 229 mostres; des de Sanitat 164 mostres; i des
d'Ibasan, que com vostè sap, és l'organisme que en aquests
moment du endavant la xarxa d'estacions depuradores,
1.464. Això significa que s'han fet 1.857 mostres d'aigua a
estacions depuradores, molt per damunt del que ens exigiria
la normativa en el seu moment.

En resum, i vaig acabant: La normativa estatal de les
estacions depuradores superiors a 2.000 habitants ja es
complementa suficientment pel Decret 13/92, de 13 de
febrer, pel qual es regula l'evacuacio d'abocaments líquids
procedents de plantes de tractament d'aigües residuals
urbanes en relació amb el mètode de control per al
seguiment i avaluació del nivell de compliment dels
requisits exigits. A les estacions inferiors és recomanable -
menys de 2.000 habitants- preveure un mètode de control
adequat a aquestes condicions especials de depuradores
petites.

Sobre les exigències sanitàries per al reg, la reutilització
d'aigües residuals, li he de dir que és sobretot una
competència sanitària, on per atorgar aquesta concessió es
requereix un informe vinculant de l'organisme sanitari del
propi Govern. La Conselleria de Sanitat ha elaborat uns
criteris sanitaris de reutilització que aplica quan elabora
aquests informes, i on s'indica també la periodicitat, límits
i paràmetres a analitzar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la paraula la
Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sr.
Conseller. Demanam concretament a aquesta sol•licitud de
resposta del Govern bàsicament les actuacions, l'actuació
que el propi Govern es va comprometre a tirar endavant fa
més d'un any i mig per regular el control analític de les
aigües que s'utilitzen sortides de depuradora. Açò és
concretament el que se li demanava.
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A partir d'aquesta qüestió ha analitzat el decret que té el
Govern de la Comunitat Autònoma, el Decret 13/1992, de 13 de
febrer, que estableix les característiques sanitàries que han de
complir els abocaments, les característiques analítiques i
condicionades al tipus d'abocaments en què s'han d'autoritzar
una sèrie de normes de qualitat, l'únic que demanàvem, i que el
Govern es va oblidar, és quin és aquest sistema de control
d'aquestes condicions que el propi Govern s'imposa. A partir
d'aquell debat es va arribar a un acord -mira que de vegades és
difícil arribar a acords amb el partit que dóna suport al Govern-,
que vertaderament s'haurien d'establir unes normes, que no vol
dir que ho hagi de fer ni l'Ibasan ni el Govern, però que la gent
que fa el manteniment de les depuradores que pagam, que
vostès paguen, les de l'Ibasan, i que ens costen molts de
recursos econòmics cada any, tinguessin clares quines eren les
seves obligacions. Ni tan sols és perquè ho facin vostès. Que
vostès ens facin 1.800 analítiques anuals, si no hi ha una sèrie
de condicions respecte de presa de mostres, i qui les pren, i qui
les analitza, i quina és la quantitat de mostra per depuradora
que no és correcta, no ens diu res.

Què li demanam? Demanam el que en aquell moment vàrem
acordar entre tots, que es completi i modifiqui aquest decret del
Govern, i a més es varen incloure concretament les qüestions
que creim que s'han d'incloure: presa de mostres, etcètera. I res
més. Vostès, a través d'aquesta comissió de seguiment poden
arbitrar la manera i qui ho ha de justificar, però vostès han de
tenir les espatlles cobertes, que quan es dóna una autorització
d'utilització d'aigües residuals, és cert que hi ha un informe de
Sanitat. Però aquest informe de Sanitat, es manté durant el
temps o no? A partir de què es fa? De les mostres que la pròpia
estació depuradora envia. Tenc respostes parlamentàries, camp
de golf de Llucalari, utilització i concessió d'utilització d'aigües
depurades.

Bàsicament creim que és necessari quan parlam de reg amb
aigües depurades que hi hagi un sistema de garanties sanitàries,
açò és el que li demanam; que per tant habilitin en aquest decret
-i així es va acordar fa un any i mig, les normes que permetin
a vostès dir "açò està regulat d'aquesta manera, i aquesta
empresa que fa el manteniment de la depuradora ens ha de
presentar aquest registre, segellat per laboratori, de quines son
les analítiques correctes que ha de mantenir. I vostès faran el
seguiment d'aquest compliment o no. Però estam pagant el
manteniment de les depuradores, cada any; i a partir d'aquí hem
de demanar exigències.

Creim per tant que el Govern, d'alguna manera, no ha
complert el que aquí es va aprovar fa un any i mig. Aquesta és
la realitat. El Decret 13/92 no s'ha modificat, ni existeix cap
norma clara de quin és el procediment analític, públic i d'una
manera clara, que ha de complir cada concessió que es dóna des
del Govern d'utilització d'aigües depurades. I amb aquest
sistema que el Govern no dóna garanties quan una aigua està
ben tractada sanitàriament o no, mentre el Govern no doni
aquestes garanties, la utilització d'aigües residuals en aquesta
comunitat autònoma, que tots ens omplim la boca i pagam
quantitat de doblers per fer estudis és pura fal•làcia; perquè
ningú no voldrà utilitzar les aigües depurades si ningú no dóna
quins són els paràmetres de garantia d'utilitzar-les. I açò és una
cosa ben bona d'entendre, i que fins i vostès varen entendre fa
un any i mig, d'una manera clara ho varen entendre i ho varen
acceptar. Açò és l'únic que demanam. S'estan fent concessions
d'aigües depurades per reg de camps de golf; informe de
Sanitat, hi ha paràmetres que són d'obligat compliment, i que
vostès ho varen copiar de la Directiva europea, com són els
límits parasitològics de les aigües, que vostès no controlen ni
analitzen. Vostès diuen que aquesta depuradora ho complirà, i
l'autorització està lligada al compliment d'aquests paràmetres.
Però si vostès no diuen cada quan s'ha d'analitzar açò i qui ho
ha de fer, paper banyat. Paper banyat: Enematomes intestinales,

un exemple. Quantes analítiques han fet mai d'aquestes?
Cap; d'aquest paràmetre cap, i el tenen al Decret 13/92.

Creim que és important que el Govern es banyi en aquest
tema, compleixi les resolucions del Parlament. És un tema
que es va debatre, vàrem arribar a un acord; avui no
demanam que es revisi l'acord, demanam que el Govern
compleixi, i demanam que el Govern modifiqui el decret
seu per a garantir que les aigües depurades que es donen en
concessió compleixin garanties sanitàries. Si vostès açò no
són capaços d'executar-ho, no poden parlar de reutilització
d'aigües residuals; perquè estan incomplint els seus propis
decrets i directives. Poden parlar que hem avançat molt en
infraestructures de depuradores, moltíssim; però també és
cert que passam per l'aeroport i encara put, de les
depuradores a veure com funcionen. I d'açó ni tan sols
importa analítica, basta amb el nas.

I aquesta és la realitat. No basta dir una quantitat, basta
que qualcú garanteixi que açò funcioni, i que tota la inversió
que hem fet ens interessa que funcioni; i per tant donam
l'oportunitat que açò, només modificant un decret, establint
el sistema que vostès vulguin, de donar-li compliment, el
que vostès vulguin. Però que d'entrada hi hagi els
mecanismes de control perquè açò es faci. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Barceló. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller. Té la paraula en torn de contrarèplica.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Barceló. Jo li vull
agrair en primer lloc el reconeixement que vostè ha fet de
l'esforç del Govern balear per establir una xarxa de
depuradores importants, que en aquests moments estan
depurant si no el cent per cent de les aigües residuals que es
produeixen en aquesta comunitat autònoma, sí a una xifra
molt propera. He de dir-li que aquest avanç important en
infraestructures que vostè deia ha estat possible, lògicament,
degut a la convicció que ha arribat a aquest Govern que això
era necessari per a la nostra comunitat. He de dir-li, per una
altra banda, que aquestes olors que vostè sent quan arriba a
la via de cintura a través de l'aeroport, no són si no una
mostra que, a pesar que la voluntat és molt gran i bona,
tampoc no som perfectes, les depuradores van quedant
velles i obsoletes, i en això també hi feim feina.
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Miri, vostè em demana que garanteixi la reutilització, l'estat,
la depuració de les aigües que es reutilitzen a la nostra
comunitat. Em demana que això ho faci modificant el Reial
Decret 13/92, per adequar-lo a la transposició de la normativa
europea 91/271, de 21 de maig; i jo li he dit abans -tal vegada
no m'he sabut explicar- dins els antecedents, i això és també el
que se'ls va contestar a la sessió plenària en el seu moment -
supòs que vostè hi era i que se'n recordarà- que no calia
modificar el Decret 13/92, no semblava convenient, perquè
segons la informació que havia en el Ministeri d'Obres
Públiques, estava prevista aquesta transposició de la Directiva
91 a nivell estatal. I he dit que efectivament això va ser així, i
que en el Butlletí Oficial de 30 de desembre del 95, Reial
Decret-Llei 11/95, es va traspassar una part, i l'altra dia 29 de
març de l'any 96, amb la qual cosa tota aquesta regulació que
ens venia exigida des d'Europa, quedava incorporada a la nostra
comunitat autònoma en la mesura que, lògicament, estam
sotmesos també a l'imperi de la Llei, encara que sigui d'àmbit
estatal. Per tant no calia, no cal, modificar el Decret 13/92. El
que cal és aplicar les normes -aquests dos reials decrets, i el
Decret 13/92, ens obliguen a dur endavant. 

Miri, jo he tractat de fer-li una anàlisi més o manco
organitzat i detallat, de quines són les actuacions i els termes
per dur endavant les actuacions. Aquests dos decrets i el 13/92
de la Comunitat Autònoma, ens obliguen a dur, fent resum, ens
obliguen a complir tota una sèrie de presa de mostres per
estació depuradora i any, que al final eren de 1.700 mostres per
estació depuradora i any. I li he dit que distints organismes que
en aquest moment tenen la competència de la Comunitat
Autònoma, Sanitat, l'Institut Balear de Sanejament, la Direcció
General d'Ordenació del Territori, estan duent a terme més o
manco 1.857 mostres d'aigua estació depuradora any, que
compleixen estrictament la normativa de la Directiva europea
transposada mitjançant els decrets a què he fet referència.

Vostè em demanava que el Govern garantís que aquesta
aigua que es reutilitza està en condicions de ser reutilitzada.
Miri, el Govern li diu que està complint estrictament la
normativa europea. Una altra cosa és que vostè em digui també
quins laboratoris ho fan, i que vostè cregui l'analítica que es fa
des dels laboratoris del Govern. Jo evidentment em pos a la
seva disposició. No hi ha res que amagar. A la seva disposició
està i a la seva disposició queda. Una altra cosa és que, ja li dic,
vostè després s'ho cregui o no. És voluntat, és responsabilitat
d'aquest govern que efectivament les aigües estiguin en les
millors condicions possibles, totes, no només les que s'utilitzen
per a reg. El que passa és que quan endemés es fa una concessió
administrativa i aquestes aigües s'han d'utilitzar per a reg, a
damunt duen la fiscalització prèvia, la garantia afegida que des
de la Conselleria de Sanitat es faci una autorització, i es fa
òbviament un seguiment de la qualitat d'aquestes aigües. No
ens aturam quan feim la concessió, continuam fent analítica a
totes les estacions depuradores, les que produeixen aigües amb
depuració terciària per utilitzar-se després, i les que directament
van a emissari, torrent o a la mar.

Per tant, el Govern està en condicions de dir que avui es
compleix la directiva europea a què fa referència el Reial
Decret 13/92 i el Reial Decret-Llei de l'Estat 11/95 i 509/96.
No només es compleix això, sinó que l'analítica de
seguiment d'aquests controls també es du a terme. Moltes
gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I conclòs l'ordre del dia i el debat, s'aixeca la sessió. Bon
vespre a tots.
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