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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, senyors membres del
Govern. Ocupin ja els seus llocs, per favor. Començarem aquesta
sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 2157/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autorització legislativa per crèdit de 10.400 milions.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes, i
formula la primera el diputat Sr. Francesc Quetglas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autorització legislativa per
crèdit per 10.400 milions de pessetes. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, els darrers dies del 1997 el Govern va subscriure
un crèdit per un import de 10.400 milions de pessetes, que
va tornar al cap d'uns pocs dies, els primers del 1998. Amb
quina finalitat?, amb la d'incrementar el saldo deutor a 31 de
desembre del 1997 i disposar així d'un vertader xec en blanc
quant a la seva capacitat d'endeutament per a l'exercici del
98 perquè aquest estava, segons la Llei de pressupostos de
l'any 98, posat en funció del saldo deutor a 31 de desembre.
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 Aquesta maniobra ja va ser denunciada en aquest parlament
com a un frau evident a la Llei, però ara demanam una altra cosa:
repassant la Llei de pressupostos del 1997 veim que s'autoritza
el Govern a subscriure, per a l'any 97, fins a un màxim de 4.000
milions de pessetes, fins al límit -diu exactament la Llei- i només
destinat a operacions de capital, és a dir, per finançar inversions.
També s'autoritzen altres operacions per qüestions de tresoreria
i altres, com recaptacions dels ajuntaments o subvenir a les
qüestions de (...), però com que l'endeutament de què parlam no
compleix cap d'aquestes condicions, no està destinat a operacions
de capital i, a més, el més important, ultrapassa els límits
d'aquesta llei, ens demanam amb quina autorització va comptar
el Govern per subscriure aquesta operació de crèdit. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda i Pressuposts, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sí, moltes gràcies. L'autorització legal que ens permetia fer
aquesta operació, que no és una formalització d'un crèdit, com
vostè diu, sinó que és una disposició d'una pòlissa de crèdit, era
l'article 19 de la Llei de pressuposts del 96, que a l'any 96 no
estava feta partint d'un import deutor a final de l'any 96, aquesta
ha estat una innovació que s'ha introduït per a l'any 97, no per a
l'any 96; per tant, no tendria efectes, com vostè assenyalava fa un
moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Això continua ser preocupant; l'altre
dia, en aquest mateix plenari, el conseller de Sanitat, Sr. Fiol,
deia que una llei no s'aplicava perquè no era bona per als
interessos d'aquesta comunitat autònoma i, per tant, no
s'aplicava. Ara el Sr. Conseller d'Economia es treu de la màniga
una interpretació que és absolutament contrària a sentències del
Tribunal Suprem, que diuen que les lleis de pressupostos tenen
una vigència anual, i que les lleis de pressupostos no s'acumulen,
no acumulen la seva capacitat d'endeutament d'un any per a
l'altre, i això és un frau com una catedral, a part que, sumada
l'autorització de l'any 97 i l'any 98, no sé d'on treuen els 10.400
milions de pessetes. Però això no té importància; vostès han fet
un frau de llei i nosaltres, preocupats per l'incompliment reiterat
que fa el Govern de les lleis d'aquest parlament, ens demanam
què hem de fer, Sr. President, per exigir una cosa tan elemental
com és que el Govern d'aquesta comunitat autònoma compleixi
les lleis que aprova aquest parlament, fins i tot les que s'aproven
només amb la majoria que dóna suport al Govern i no les de
l'oposició. 

Nosaltres anunciam des d'aquest moment, Sr. Conseller,
li anunciam que dirigirem un escrit a la Fiscalia del Tribunal
de Comptes perquè entenem que hi ha hagut una vulneració,
una violació de la llei per part de l'Executiu, hi ha hagut una
il•legalitat manifesta, un frau de llei, un frau comptable, que
esperam que el Tribunal de Comptes posi les coses en el seu
lloc. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sr. Conseller
d'Economia té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

El Sr. Diputat pot fer allò que li vengui en gana, per això
té la seva llibertat per fer-ho, i l'únic que li puc dir és que
està en un absolut error, que probablement ell coneix
perfectament, però necessita fer aquest tipus d'espectacles.
L'article 19 de la Llei de pressuposts del 96 autoritza el
Govern a disposar pòlisses de crèdit fins a una quantitat de
19.500 milions de pessetes, i el Govern va fer una
autorització de 10.400 milions de pessetes abans de dia 31
de desembre. Per tant, va quedar 9.000 milions per davall de
la xifra màxima autoritzada per la Llei de pressupostos del
97. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2265/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a senyalització de passos
de vianants a la via de circumval•lació de Maó.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a senyalització de passos de vianants a la via de
circumval•lació de Maó. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Vuit mesos després de finalitzar
les obres de la via de circumval•lació de Maó, el segon tram
de la via de ronda, queda -i ha rebut la conselleria diverses
sol•licituds- encara per dur-se endavant tot el que fa
referència a la senyalització dels passos de vianants. Sabem
que el Govern està ocupat, però evidentment és una
senyalització bastant senzilla i que impedeix, d'una manera
clara, que dins el trajecte d'un quilòmetre no existeixi cap
tipus de pas de vianants. Per tant, demanaríem al Govern
que, atenent les sol•licituds rebudes, pogués dur endavant
aquesta senyalització i demanaríem quan. Gràcies.
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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. Si haguéssim de fer cas a totes les
peticions fetes pels ajuntaments, tendríem les nostres carreteres
fetes un cromo, perquè, per desgràcia, hi ha massa peticions. Jo
l'únic que puc dir és que del Servei Tècnic de Carreteres m'han
passat una nota que diu que la senyalització s'ha acabat, en
aquesta ronda que vostè diu; allò que sí està pendent perquè es
fa l'obra és un condicionament d'un pas de vianants amb
semàfors a la rodona de Malbúger.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Creim que és necessari més d'un pas
de vianants, és així; com a mínim la conselleria hauria de mirar
per la gent que va a peu, per la gent que pugui transitar i
comunicar-se d'una banda a l'altra del que són les vies de
circumval•lació i, a partir d'aquí, si la conselleria només pensa
fer aquest pas de vianants, evidentment altres administracions
hauran d'actuar. El que està clar és que la preocupació per la gent
que va a peu, per adequar el pas de vianants i per facilitar l'accés
a tota aquesta gent, és un deure que les administracions, si no ho
fa el Govern, no passin pena que hi ha altres administracions que
ho faran, i veurem si el Govern, d'alguna manera, impedeix que
es pugui facilitar -repetesc- un accés a la gent que va a peu
davant el gran predomini dels cotxes. Gràcies.

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. Miri, a veure si es posen d'acord. Ara
un senyor diputat seu ha acabat de dir que hem de complir la llei.
Bé, nosaltres anirem a complir la llei; vostè no digui animalades:
què vol dir que altres administracions faran el que els passi pel
nas?; no, les altres administracions no faran el que els passi pel
nas, tothom farà el que toca fer i, si totes les peticions que se'ns
fan per part dels ajuntaments, les haguéssim de dur a terme li he
dit que les nostres carreteres serien un cromo, perquè cada
senyor que té una petició, i està en el seu dret demanar-la, ens
demana un pas, i no és possible fer-lo, per desgràcia, tant de bo
el poguéssim fer, però això no és possible. Per consegüent,
nosaltres farem els passos que creguem, ens posarem en contacte
amb els ajuntaments, els estudiarem, però no em vengui amb
contes que un altre ho farà perquè no ho farà.

I.3) Pregunta RGE núm. 2266/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a proposta per a garantir
la suficiència de vols entre les illes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a proposta per garantir la suficiència de vols entre
illes. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Ens agradaria saber amb exactitud
quina és la proposta que el Govern de la Comunitat
Autònoma ha formulat al Govern de l'Estat per garantir la
suficiència de vols entre les Illes i entre illes i península el
pròxim hivern. Dia 1 d'abril, que no és el dia d'enganar a
Mallorca, sortiren les primeres informacions sobre
negociacions. Per negociar és necessari tenir una proposta
clara i ens agradaria saber quina és la postura que negocia
el Govern de la Comunitat Autònoma davant el Govern de
l'Estat per garantir aquesta suficiència de vols. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquests dies passats, aquestes
setmanes passades, es va obtenir un acord, que era que les
línies entre illes foren declares línies d'interès públic, que
això ens permet caminar cap el descompte als residents; no
la declaració de servei públic, que ens duria com a
conseqüència un concurs i adjudicació a una sola empresa
els vols entre illes, cosa que crec que no és bona, i per
consegüent, una vegada que tenim la garantia i la seguretat
que els vols entre illes seran declarats d'interès públic,
preparam aquesta proposta concreta. No la tenim, encara. 

El que li puc dir és que en un termini d'un mes, més o
manco, tendrem aquesta proposta concreta, que no tenc cap
inconvenient en fer-li arribar, -no sé si hi haurà Parlament
d'aquí a un mes; si n'hi ha sí, si no també li faré arribar, si li
interessa- per després concretar la proposta amb el ministeri.
Avui crec que allò important era tenir això, aquesta
declaració de línies d'interès públic, perquè no ens agradava,
i crec que a ningú, que això al final pogués acabar en mans
d'una sola empresa. Crec que és millor la línia empresa i la
proposta, com li dic, l'estam estudiant, l'estam elaborant i,
per a mi, no hi ha inconvenient en fer-la conèixer a
qualsevol diputat.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Miri que són lents, miri que són lents:
duen quatre mesos anunciant que estudiaran quines són les
propostes per garantir aquests serveis i encara no tenen proposta
concreta. Mirin, tantes vegades com miren la gent de Canàries,
ja han aconseguit els 3.000 milions. Nosaltres encara no sabem
ni per on hi anam; a açò es diu efectivitat, en aquest govern.
Lents: vuit mesos per fer un pas de vianants; quatre mesos
perquè encara no saben ni per on van per garantir els problemes
de vols entre illes; no els pica, a vostès?, és que no els pica, a
vostès? Per tant, creim que ja és hora que facin, formulin una
proposta i la diguin concretament. Com poden negociar, sense
proposta?, com poden negociar, si aquí no s'atreveixen a dir
quina és la proposta que tenen? Què és, allò que negocien?, ho
digui, quina és la proposta d'on parteixen, ja ens explicarà allà a
on arribin, però ens digui aquí quins són els vols, el nombre de
vols i quants de doblers es pensen demanar des del Govern i
sabrem si són o no són bons negociadors.

Repetesc: d'entrada, tant com es miren Canàries, 3.000
milions, ja tenen. Aquí zero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyora diputada, també ens pica, també ens
pica, no es preocupi, ens pica a tots, però vostè va molt
desinformada una altra vegada; fan tanta de via que diuen
animalades: a Canàries no han aconseguit 3.000 milions; estan
pendents de negociar aquests 3.000 milions, el que passa és que
si vostè aquí vol fer demagògia barata idò diu que són 3.000
milions; no ho saben, encara, quants de milions tenen a Canàries;
parlen entre 2.000, 3.000 i, per consegüent, hi ha una certa
diferència. I nosaltres negociarem amb les dades ben clares i ho
negociarem abans de l'estiu i, per consegüent, no importa posar-
se tan nerviosos com es posa vostè, és que té uns nervis
increïbles: no es preocupi, ho coneixerà, coneixerà perfectament
quines són les nostres propostes i nosaltres, com vostès i com
tothom, el que volem garantir és uns serveis mínims eficients i
garantits i que l'Estat ens ha dit que sí, que està disposat a
negociar. Per tant, la resta crec que és inventar els 3.000 milions
de Canàries, que encara són una utopia.

I.4) Pregunta RGE núm. 2061/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a Pla gerontològic de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Catalina Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista, relativa
a Pla gerontològic de les Illes Balears. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

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

Sr. President, no he de contestar però li deman si ve a bé
que les preguntes que havia de contestar la consellera de
Presidència es retardassin fins a la pròxima sessió plenària
per l'absència de la consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Així es farà.

I.5) Pregunta RGE núm. 2044/98, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a decret regulació IBAS.

La pregunta número 5 corre la mateixa sort.

I.6) Pregunta RGE núm. 2267/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control sobre les activitats privades que realitzen
els veterinaris de la Conselleria de Sanitat.

Pregunta que formula el diputat Sr. Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a control sobre les
activitats privades que realitzen veterinaris de la Conselleria
de Sanitat. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. A aquest diputat que els parla li
ha arribat la preocupació de determinats sectors sobre el fet
que no existeixi un control seriós d'incompatibilitats
d'aquelles persones que exerceixen la funció inspectora en
matèries com són Sanitat i Consum. Per tant, voldríem
saber, per part de la conselleria corresponent, quin és el
control d'aquestes compatibilitats o incompatibilitats per
part d'aquests funcionaris que depenen d'ella. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, hi ha diversos controls. El
primer control, com sap el Sr. Diputat, és que en el moment de
la presa de possessió per part d'un funcionari, aquest fa una
declaració jurada que la seva activitat privada no afectarà
l'activitat pública; aquesta és una declaració jurada que fa tot
funcionari i el seu incompliment ja li suposaria unes
responsabilitats. 

De totes formes, perquè es podria donar el cas que aquest
funcionari vulneràs aquesta obligació jurídica que ha contret amb
aquest jurament, existeix un segon control, que és la Inspecció
General de Serveis de la Comunitat Autònoma, que exerceix un
control general sobre els funcionaris de la Comunitat Autònoma,
compliment d'horaris i compliment de les seves funcions. Hi ha
també un control indirecte, que és un control d'objectius que la
mateixa conselleria, almanco la Conselleria de Sanitat -ignor si
això es fa a altres bandes- en el que és l'activitat inspectora
implica que els inspectors han de complir uns objectius durant
l'horari de feina. Per tant, això els té vinculats al
desenvolupament d'aquest objectius i d'aquestes feines.

Evidentment és impossible un control radical i absolut i
permanent de tots els inspectors i no podem dir, amb una
seguretat radical, que no es pugui produir en un moment
determinat alguna desviació, però li puc assegurar que, fins a on
sabem i en termes generals, es compleixen les normes en aquest
sentit i, per suposat, si es té coneixement que algun inspector
desvia la seva activitat en hores de feina cap a activitats privades,
evidentment es produiria la instrucció de l'expedient
corresponent, sempre que s'identificàs l'acció i s'identificàs la
persona i s'identificàs el denunciant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que no m'ha contestat
allò que jo li preguntava, no sé si és que la pregunta no està ben
redactada, però m'ha explicat vostè que hi ha una declaració
jurada, molt bé; que hi ha una inspecció sobre el compliment dels
seus horaris del feina i dels seus objectius, molt bé; però no m'ha
explicat si hi ha algun tipus de control sobre incompatibilitats.
M'explicaré més concretament: té algun instrument la
Conselleria de Sanitat per veure que aquells inspectors que
inspeccionen determinades indústries o empreses puguin, ells
mateixos, efectuar assessories o tasques, o rebre algun tipus de
retribució d'aquestes empreses, les quals ells mateixos han
d'inspeccionar? 

Aquest és el fons -i jo crec que vostè ho ha entès
perfectament- de la meva pregunta; no es tracta que el matí
facin la feina que han de fer, sense cap dubte, jo això ja no
m'atrevesc ni a preguntar-li, però es tracta de veure què
passa els horabaixes, que no van a la Conselleria, si
realment ells assessoren aquelles empreses que el matí, en
compliment de les seves funcions, inspeccionen; i si li faig
aquesta pregunta és perquè, certament, a determinades
zones d'aquesta comunitat existeix algun -diríem- rumor que
això es pot donar, i a veure si la Conselleria ha fet alguna
acció concreta, ella mateixa o a través de la Inspecció
General de Serveis.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Evidentment, si el conseller o qualque responsable de la
Conselleria té un coneixement exprés del fet que es
produeixi aquesta situació que vostè denuncia o que
comenta com a rumor, que és manifestament il•legal, és a
dir, la mateixa declaració jurada del funcionari implica el
compromís de no trobar-se en aquesta situació de servitud
cap a un particular respecte del qual hagi d'inspeccionar.
Evidentment no existeix un control explícit i directe perquè
seria pràcticament impossible respecte a situacions
concretes, i torn a dir que si existeixen denúncies concretes
respecte a activitats concretes de persones concretes, la
Conselleria actuarà en conseqüència. 

Però vostè m'entén molt bé el que li vull dir, perquè la
Conselleria de Sanitat no pot atendre rumors ni pot atendre
anònims que arriben a la Conselleria, com arriben a tantes
altres bandes, denunciant situacions que, evidentment, han
de tenir una identificació expressa, és a dir, s'ha de dir:
"determinada persona està produint aquesta situació en tal
circumstància"; si no, una denúncia genèrica ens pareix que
té poca motivació, molt més si -no sé si parlam del mateix
assumpte- és anònima, és a dir, nosaltres ens atenem a
denúncies concretes fetes per persones físiques o jurídiques
concretes que s'identifiquen i que es responsabilitzen del
que diuen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 2268/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del programa d'educació d'adults
amb els ajuntaments.
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Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
manteniment del programa d'educació d'adults amb els
ajuntaments. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L'anterior conseller de Cultura,
Educació i Esports va dir en aquesta cambra que aturaven els
programa d'educació d'adults, l'actuació que tenien a la
Mancomunitat del Pla i a l'illa de Menorca, i ho deixaven en el
moment en què es tenguessin les competències educatives. En
aquest moment, les competències educatives ja són aquí i, per
tant, voldríem saber si ja la Conselleria té dissenyat algun tipus
de pla per col•laborar amb els ajuntaments en relació a tot el
tema que afecta el programa d'educació de persones adultes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, des de la Conselleria
naturalment feim feina per consolidar el que hi ha fins ara i el
que ha estat transferit per l'Estat, i també treballam, i encara
aquests treballs no han continuat, entre d'altres, amb la
Mancomunitat del Pla, també amb l'Ajuntament de Palma, per
poder oferir una millora de la qualitat d'aquesta educació
d'adults, a la vegada que ens hem de fer tots un replantejament
del marc normatiu d'aquesta educació que, com vostè sap, no és
gens clar o gens encertat en tot el que es pot entendre i amb
quines conseqüències dins el que és educació d'adults.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Jo esperava de vostè una resposta una mica més
concreta. Està molt bé que estiguin fent feina, però estam ja al
mes de maig, s'acosta el començament de curs,els ajuntaments
han de fer previsions pressupostàries, la capacitat normativa, bé,
vostè la té, però mentrestant hi ha tota una documentació i tota
una legislació per complir i, per altra banda, vostè sap molt bé -
supòs que sap molt bé- que l'educació d'adults, en l'àmbit
sobretot de cooperació municipal, va més enllà de tot allò que
pugui preveure la legislació per a l'obtenció de titulacions.
L'educació d'adults, entesa com s'entén avui en el marc de la
Comunitat Europea, té un gran component de dinamització social
i de recuperació de persones que han quedat marginades de la
xarxa ordinària educativa durant la seva edat escolar. 

Per tant, al marge d'invents legislatius que es puguin fer,
hi ha una realitat concreta, que s'ha de dir que ha pogut tenir
l'amplitud que té gràcies a la sensibilitat de molts
d'ajuntaments d'aquesta comunitat autònoma i,
particularment, del Consell Insular de Menorca, per tant,
nosaltres voldríem saber ja a aquestes altures alguna idea un
poquet més concreta que aquesta de "feim feina", la qual
cosa està molt bé però la feina ha de produir qualque
resultat. El tenen ja, en aquest moment, aquest resultat?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, Sr. Crespí, estam dins
termini perquè l'educació d'adults a les nostres illes continuï
i es millori; estam bàsicament d'acord amb l'exposició que
vostè ha fet sobre cap a on va l'educació d'adults a Europa,
i jo el que no li puc..., no és que no li pugui acceptar, crec
que no està bé que vostè parli d'invents legislatius o
d'invents normatius, és a dir, la normativa pot ser bona o
dolenta, però en cap cas crec que se l'hagi de tractar amb
aquestes paraules que, en fi, em semblen una mica
despectives cap a l'òrgan que ha d'aprovar la normativa.

I.8) Pregunta RGE núm. 2062/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a proposta de text articulat
d'atribucions de competències als consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que és la número 8,
formulada pel diputat Sr. Joan Bosco Gomila que, segons
han fet petició, com que hauria de respondre la consellera de
Presidència, queda retirada.

I.9) Pregunta RGE núm. 2063/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a segon cicle d'educació infantil
dels centres del Patronat Municipal d'Escoles Infantils pel
curs 1996-97.

La següent pregunta també és formulada pel diputat Sr.
Joan Bosco Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista,
relativa a segon cicle d'educació infantil dels centres del
Patronat Municipal d'Escoles Infantils pel curs 1996-97. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. L'Ajuntament de Ciutadella, el Consell
Insular de Menorca i el Ministeri d'Educació van signar, l'any 96,
un conveni per aconseguir la gratuïtat de l'educació infantil de 4
i 5 anys per a tots els fillets de Ciutadella; el conveni es va signar
per als cursos 96-97 i 97-98. A hores d'ara el Ministeri no ha
complert la seva part i no ha pagat ni allò del curs anterior, ni el
curs que estam ara. Amb les transferències que hi ha hagut
d'educació a la nostra comunitat autònoma entenem que la
responsabilitat d'aquest conveni passa, en aquests moments, per
la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear; per açò
volem saber si es pensa pagar la quantitat que es va estipular en
el seu moment amb el Ministeri d'Educació per al curs 96-97.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. Diputat ha fet referència a un
conveni, però al voltant del qual fa dues preguntes seguides i jo
crec, també, i després..., en fi, farem el que vostè trobi, que seria
més clar que intentàs contestar tot de cop. 

Aquests dos pagaments, no els hem de fer nosaltres;
efectivament era un compromís de l'Estat al qual ha de fer front
l'Estat, no és d'aquells conveni que venien transferits i que
nosaltres vàrem acceptar i, efectivament, s'ha produït el retard
que vostè diu. Les meves notícies són que l'únic que falta és una
cosa tan simple com que el Ministeri tengui les darreres dades
bancàries de l'Ajuntament de Ciutadella, però sé que el
compromís del Ministeri és fer front a aquests pagaments, tant el
que fa referència al curs 96-97 com al del curs 97-98, segurament
dins aquesta mateixa setmana, segurament en els propers dies.
Per tant, serà l'Estat que farà front a aquests pagaments d'aquests
dos cursos; serem nosaltres els que, a partir del proper curs, ens
haurem de fer càrrec d'aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que la resposta és que la
Conselleria no farà efectiu el pagament per a aquests dos cursos
que nosaltres hem demanat, el curs 96-97 i el 97-98, i que la
responsabilitat és del Ministeri d'Educació i Cultura i, per tant,
la Conselleria no farà aquests pagaments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. És evident que la Conselleria no
farà aquest pagament perquè això és una obligació de l'Estat
i hi ha de fer front l'Administració de l'Estat, no
l'Administració autonòmica, només faltaria! En tot cas,
nosaltres podríem, si (...), a algun dels nostres ciutadans o
a alguna de les nostres institucions, avançar una quantitat
com hem fet altres vegades, però creim que si és l'obligació
de l'Estat, hem d'exhaurir la via perquè pagui l'Estat, i les
meves notícies també són que l'Estat segurament aquesta
mateixa setmana farà front a aquestes obligacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2064/98, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a segon cicle
d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils pel curs 1997-98.

Sr. Diputat, dóna per resposta la segona pregunta, la
pregunta número 10, que va en el sentit del segon cicle curs
97-98? La vol formular o la donam per contestada?

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2108/98, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a demandes de
places d'educació infantil a Ciutadella.

Passam a la següent pregunta que també formula el
diputat Sr. Joan Bosco Gomila, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a la demanda de places
d'educació infantil a Ciutadella. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta sí que és una
responsabilitat de la Conselleria d'Educació i Cultura, i és
que cada any, i aquests dies hem vist en els mitjans de
comunicació l'anunci de la Conselleria instant els pares a
matricular els seus fills als centres públics i concertats, i és
que cada any a Ciutadella hi ha una demanda de centres
públics, de places a centres públics d'educació infantil que
superen bastant l'oferta que allà s'ofereix de places de
centres públics, i açò obliga els centres de Ciutadella a
agafar el ratio més elevat d'alumnes per classe, per aula, i
fins i tot en algun d'ells a superar aquest ratio, el ratio que
vostè ha imposat, o demana que es compleixi, en els centres
que vulguin concertar el segon cicle d'educació infantil; en
els centres públics de Ciutadella, a la majoria d'ells, se
supera aquest ratio, i per açò li demanam quines mesures
pensa prendre perquè tots els pares que han triat per als seus
fills una educació pública, un centre públic, la puguin tenir
en els centres públics i no es vegin obligats a derivar la
formació dels seus fills a centres concertats o privats.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta és una situació
(...) la pública que s'ha produït en els darrers anys en el municipi
de Ciutadella; precisament per això va sorgir aquest conveni
entre el Ministeri d'Educació, el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella i, segurament, la conseqüència de
derivar aquesta demanda cap al Patronat Municipal d'Escoles
Infantils, haurà de continuar en el proper curs. Nosaltres ja feim
feina per millorar la situació, especialment, com és natural, amb
el Consell Insular de Menorca i amb l'Ajuntament de Ciutadella.
Nosaltres, a partir del proper curs, tal com li he dit a l'anterior
resposta, ens farem càrrec d'aquest conveni i també estam
millorant diversos centres d'educació primària, o els millorarem
al llarg d'aquest estiu, perquè les condicions siguin millors per a
l'educació infantil.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que el conveni que es va
signar per afavorir aquests centres, que els alumnes tinguessin
educació gratuïta, també va ser per afavorir una determinada
situació de les escoletes privades de Ciutadella, però és que allà
hi ha una demanda de centres públics, i els pares es veuen
obligats a anar a uns centres que no han elegit, que moltes
vegades a l'opció es posen dos i tres centres públics, i es veuen
obligats a anar un centre privat perquè no hi ha prou places al
municipi de Ciutadella d'educació infantil. I a més hem de tenir
en compte les ratios que estan en els màxims, i en molts de casos
superats, i que per tant entenem que la solució no passa pel
Patronat d'Escoles Infantils, sinó per la creació de noves places
públiques d'educació infantil a Ciutadella. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta també és la idea de la
Conselleria, i en aquest sentit s'està fent feina, i s'està fent
feina, com és natural, amb seny, pensant per exemple que
l'illa de Menorca és l'única illa, i tal vegada dels pocs
territoris en tot l'Estat, que compleix la LOGSE en el sentit
que el primer cicle de primària estigui a dins instituts. Per
això en el municipi de Ciutadella es té una situació que és
temporal quant a l'escolarització de la població dels alumnes
d'educació infantil, però en qualsevol cas el que és clar és
que en poc temps hi haurà molt més espai en els centres de
primària, també en els centres de Ciutadella, perquè el nins
que ho vulguin els seus pares estiguin escolaritzats a centres
públics. Nosaltres naturalment feim tota la feina possible
amb l'Ajuntament, amb el Consell Insular perquè els pares
puguin triar efectivament on volen escolaritzar els seus fills.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2249/98, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a atribucions de
competències als consells insulars en matèria d'espectacles.

La següent pregunta, la 2249/98, de l'Hble Diputat Sr.
Joan Bosco Gomila i Barber, queda ajornada per no estar
present la consellera per contestar-la.

II.1) Moció RGE núm. 1781/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de formació.
Derivada del debat de la Interpel•lació RGE núm. 670/98.

I passam al següent punt de l'ordre del dia, mocions, i
passam a debatre la moció núm. 1781/98, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
formació. Per defensar-la té la paraula la Sra. Carme Garcia
i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Com a conseqüència de la interpel•lació que va
presentar el Grup Socialista al Govern en matèria de
formació, avui ens veiem defensant la moció, és a dir les
propostes en positiu que creiem des del Grup Socialista
s'haurien de dur a terme des del Govern.
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El primer punt d'aquesta moció, "el Parlament de les Illes
Balears constata la carència d'objectius i criteris polítics en
matèria de formació del Govern de les Illes Balears, que es
manifesta en la molt baixa rendibilitat social dels abundosos
recursos econòmics aplicats", és el punt que nosaltres vàrem
defensar en la interpel•lació, és el punt en què nosaltres pensem
que el Govern gasta poc en formació, i a més que gasta poc,
aquesta despesa té una rendibilitat social baixa. El Govern va
prometre amb el pacte per l'ocupació 8.000 milions de pessetes
en formació, a pesar que els anuncis publicats posaven que eren
12.000 milions de pessetes, perquè el Govern no s'està de res. El
pressupost del 97 preveia 3.300 o 3.400 milions de pessetes, i el
contret, és a dir el que s'ha compromès a gastar a 30 de desembre
del 97 són 2.145 milions de pessetes, és a dir un 65% del que
havia previst el pressupost, i molt menys del que havia publicat
en premsa el Govern. Però a més nosaltres entenem que aquests
milions no han tingut la rendibilitat social que es requeria, les
necessitats de formació que el mercat d treball requereix en
aquests moments, i les necessitats de formació dels que estan
fora del mercat de treball necessiten també en aquests moments.

Per veure-ho clar jo avui duc dos diaris, dos diaris d'avui, i els
vull llegir, vull que consti també en el Diari de sessions, quin
tipus d'ofertes s'estan demanant en aquests moments: "Se busca
cocinero para bar restaurante de ingleses", "camareros, camareras,
buena presencia, dominio del inglés, experiencia, edad máxima 30
años", "se necesita segundo de cocina, maitre y bufetista", "se busca
chica joven hablando alemán para trabajo de camarera", "se
requiere ayudante de cocina con experiencia y profesional", "se
busca ayudante de cocina", "se necesitan camareros y barmans con
experiencia e idiomas", "recepcionista inglesa, edad entre 23 y 40,
buena presencia y don de gentes, se valorarán otros idiomas", "para
trabajar de camarera y cuidar niños chica joven", "se precisa
pizzero, planchista, ayudante de cocina y camarero", "se precisan
camareros de comedor con experiencia, ayudantes de camarero, se
valorarán idiomas", "se necesita chica para ayudar en cocina con
experiencia", "se necesita cocinero", "se precisa ayudante de
camarero, camarera y chica para limpieza". Vull fer aquí un
parèntesi per demostrar-los també que cada dia hi ha un sexisme
plasmat en les demandes d'ocupació: "ayudante de camarero,
camarera y chica para la limpieza" no hi ha "chicos para la
limpieza". "Camarero con experiencia y nociones de inglés",
"ayudante de cocina experimentado para un contrato de 6 meses",
"se precisa camarero con experiencia con nociones de inglés y/o
alemán", "2 camareros y camareras, 2 ayudantes de cocina", "se
busca camarero"... Puc continuar llegint, però el que es resumeix
d'això és que el 90% de les ofertes en el mercat de treball, de les
necessitats d'ocupació són de turisme, i de baixa qualificació,
naturalment, per contractes de 6 mesos en què es requereix a la
gent ser jove, guapa, i a més tenir molts d'idiomes.

Bé, idò l'oferta de formació que ha fet el Govern l'any 97 no
té res a veure amb el que es demanda al mercat de treball. El
90% no són cursos de formació per turisme, però no és que no
siguin el 90%, és que no són el 20%; i per tant allò que dèiem,
que el que fa el Govern i el mercat no tenen res a veure és
evident, només que es repassi cada dia un poc la premsa.

Per tant nosaltres entenem que el Govern per començar
a treballar hauria d'elaborar una diagnosi, primer, com
sempre els han de dir, han de saber què han de fer, cap a on
han d'anar, a quines poblacions han d'anar destinades;
parlam de dones?, parlam d'homes?, parlam d'aturats?,
parlam de gent que té contractes de 6 mesos cada
temporada, i que no són fixos discontinus, a més, es a dir
que no tenen ni tan sols la seguretat que cada any tindran
contracte, que depenen de la temporada turística, també, que
tinguin feina o no tinguin feina? De qui parlam? Per tant,
nosaltres demanem que el Govern elabori primer una
diagnosi del mercat de treball. Un cop fet això, un cop
sapiguem què volem i a on volem arribar, hauríem de
confeccionar, naturalment, un pla de formació que insistim
que no insisteix, que el Pla Mestral no és un pla de
formació, i per tant en aquest pla de formació s'haurien de
determinar quins són els objectius, les accions, els doblers,
el termini d'aplicació. Remetre anualment al Parlament una
avaluació. I per què ho diem, això? Perquè si fem un pla i
no l'avaluem serveix, i més en temes d'aquests, en què el
mercat de treball canvia constantment, i que en cada
moment hi ha noves aplicacions.

Per cert, entre tota la formació que ha fet el Govern l'any
97 no hi ha ni un sol curs de noves ocupacions, ni un sol
curs que significa crear ocupació nova, que no existeix. No
hi ha ni un sol curs de treballadores familiars, no hi ha un
sol curs relatiu a reciclatge de materials, no hi ha un sol
curs... un de medi ambient, perdoni, n'hi ha un relatiu a
medi ambient. Per tant tampoc el Govern fa formació per
crear noves ocupacions.

Establir una coordinació efectiva. Això, aquest punt, ho
diu també el Decret 174, per tant el Govern hi hauria d'estar
obligat. Seria només complir allò que el Govern mateix ja
ha aprovat, però que no s'ha fet, perquè ho diuen els
mateixos consellers, i perquè efectivament no s'ha establert
quina havia de ser aquesta coordinació. En resposta a
aquesta cambra, el conseller ens va dir que això ja estava en
el Consell de Govern; però jo no crec que les prioritats del
Consell de Govern sigui coordinar la política de formació,
i això s'ha de fer a llocs on del començament al final
l'objectiu de la reunió és coordinar la política de formació
del Govern, és coordinar la política de formació del Govern
amb altres ens, és coordinar la política de formació del
Govern amb la que es fa a formació professional, i és
coordinar els cursos que es fan en política d'ocupació;
perquè, com vaig dir ja en la interpel•lació, no tenim
garantit que no s'estiguin duplicant esforços amb baixa
rendibilitat; i els vaig posar un cas del Consell Insular de
Menorca, que fa ser molt significatiu, on des del Govern
balear i des del Consell es pagava un curs que s'estava fent
com a mòdul de FP; sempre molt més car fet des del
Consell Insular, evidentment, que del que s'està fent a
instituts de formació professional.
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Un altre punt de la nostra moció és que el Govern compleixi
els requeriments legals que estableix el Decret balear que va
aprovar el propi Govern, el 174/96. Vull fer menció que aquí hi
ha un error en la transcripció de la moció, i allà on diu "funció"
ha de dir "formació", el Decret 174/96, regulador dels programes
de formació professional ocupacional. Per tant, que compleixi
allò que diu del (...) de formació, que compleixi allò que diu de
fer enquestes, que compleixi allò que diu d'examinar aquestes
enquestes, que compleixi allò que diu sobre els requeriments que
es necessiten per accedir a la formació, que compleixi tots els
requeriments que estan escrits en el Decret de formació que ja va
fer el propi govern, i que després d'un any i mig d'aplicació no
compleix.

I finalment constituir un observatori permanent dels mercats
de treball que elabori una diagnosi continuada de les necessitats
de formació, i en general de polítiques actives d'ocupació. Això,
que nosaltres pensem que és bàsic, una anàlisi constant del que
passa al mercat de treball; com he dit abans, el mercat de treball
avança més que la legislació, avança més que totes les polítiques
que es fan des del Govern, i per tant tenir una diagnosi
exhaustiva, immediata, com està evolucionant el mercat de
treball pel que fa a la gent que necessita feina i pel que fa a la
gent que necessita formació i quina formació.

Vull acabar dient que del Partit Popular s'ha registrat una
proposició no de llei, de dia 25 de març, i vull avançar que la
nostra moció estava registrada del 19 de març, i la interpel•lació
va ser abans del 19 de març. Per tant, no crec que el Partit
Popular tingui massa problemes a donar suport com a mínim al
punt 2.2 de la nostra moció, que és confeccionar un pla de
formació, que ells anomenen Pla estratègic de formació per
l'ocupació. Ja ens posarem després com ha de ser aquest pla
efectivament, i quins objectius ha de tenir. En qualsevol cas, si
el Govern balear en aquest moment ha d'elaborar un pla
estratègic de formació i d'ocupació, vol dir que fins ara no el
tenia. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir per fixar
la posició? Per part 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.
Aquest debat, conseqüència de la interpel•lació del 17 de març,
crec que complementa realment allò que es plantejava en aquell
debat, i la moció que es presenta pel Grup Socialista pensam que
és una moció ajustada al contingut del debat de la interpel•lació.

Al primer punt donarem suport, en general a tota la moció,
però en el primer punt pensam que és important els termes
en què està formulat, ja que ens sembla evident que no
coneixem, o podem dir en general que estam d'acord i que
coincidim realment amb els termes de la moció quan diu
que es manifesta una molt baixa rendibilitat social dels
abundosos recursos econòmics aplicats. El Sr. Conseller de
Treball en el debat del 17 de març parlava d'una memòria a
presentar durant aquest mes d'abril, però amb els termes de
la memòria, que va anunciar que ens remetria a tots els
grups parlamentaris, sempre es parlava d'allò que
signifiquen les xifres invertides, els tipus de cursos, etcètera,
però en cap moment no va poder plantejar si en aquesta
memòria hi inclouria una avaluació dels resultats en la
mesura aquests resultats donassin un seguiment de la
inserció laboral derivada de la formació en la qual s'han
invertit tants de recursos econòmics. En aquest sentit
pensam, com dèiem en aquell debat, que tota formació ha
d'anar lligada a la inserció laboral, i en aquest sentit la baixa
rendibilitat social que es planteja com a primera part
d'aquesta moció pensam que és evident, ja que no es pot
presentar allò que hauria de ser realment el resultat de la
memòria, quants de cursos han donat realment inserció
laboral als alumnes que s'hi han presentat.

Respecte de la segona part de la moció, igualment
coincidim totalment, ja que tant a la nostra intervenció, en
el debat del 17 de març, parlàvem de la necessària diagnosi
de la necessitat de formació, per planificar a partir d'aquesta
diagnosi i tenir present els diferents grups de població als
quals ha d'anar dirigida la formació, i ho dèiem senzillament
recollint allò que planteja el Pla estatal de formació
professional, i que per tant és un requisit ineludible que ja
planteja el Pla estatal de formació professional. Sense
aquesta diagnosi de les necessitats de formació no es poden
elaborar plans de formació.

Respecte del punt 2.2 coincidesc també amb la diputada
Sra. Garcia quan ho plantejava, també ens ha sorprès la
presentació per part del Grup Parlamentari Popular d'una
proposició no de llei el 25 de març, on es planteja la
necessària presentació d'un pla estratègic de formació, i que
evidentment allò que no hi hem trobat són aquestes
característiques que li posa la moció socialista. A la
proposició que ja es debatrà en el seu moment, es parla dels
objectius i es parla dels grups als quals ha d'anar dirigit,
però no parla dels doblers i els terminis d'aplicació d'aquest
pla estratègic de formació. És curiosa aquesta mancança
d'aquella proposició no de llei del Grup Parlamentari
Popular, però entenem que si s'aprova aquest punt 2.2 serà
complementari amb allò que es planteja com a petició al
Govern que presenti en el termini de l'any 98.
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Igualment és evident que l'avaluació del compliment dels
objectius del Pla de formació és ineludible que es presenti en
aquest parlament, per fer un bon seguiment i un bon control
d'aquest pla de formació, així com la coordinació efectiva dels
agents socials i econòmics, garantint la participació en
l'elaboració d'objectius i polítiques a desenvolupar. En aquest
punt em vull aturar un moment, perquè el 18 d'abril a l'Última
Hora, un diari local, es planteja una notícia donada a través de la
Conselleria de Treball, que parla que el Govern realitzarà plans
individualitzats de formació per als aturats de Balears. I allò que
és curiós és que anuncia la formació d'un centre d'orientació i
informació per a la formació; segons la notícia del periodista,
aquest centre seria l'origen... no diu l'origen, diu que es planteja
com el germen del futur servei balear d'ocupació o agència
balear d'ocupació. És curiós que ho haguem de conèixer a través
de la premsa, però allò que és important és que si això és un
objectiu, és un plantejament de la Conselleria, amb més raó serà
necessari que per a aquest pla individual de formació de
cadascun dels aturats de les Illes Balears vagin emmarcats dins
un pla estratègic de formació, i ens puguin explicar dins aquest
pla estratègic com dur a terme aquest seguiment continu de
cadascun dels aturats.

Finalment, també donar suport a la resta dels apartats de la
moció, i afegir que pensam que quan parlàvem d'aquesta
coordinació efectiva entre els agents socials i econòmics també
hi hauríem d'incloure, el que passa és que no hem tengut l'agilitat
de presentar una esmena a la moció, però almanco que quedi en
el Diari de sessions que també hi hauria d'haver una coordinació
efectiva entre la Conselleria de Treball i Formació i la
Conselleria d'Educació en tot allò que significa formació
professional, programes de garantia social per als joves, i tot allò
que pugui ser coincident i que puguin treballar conjuntament les
dues conselleries per al compliment del Pla estatal de formació
professional recentment aprovat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Entendre la formació com a instrument molt important
d'ocupació per trobar llocs de feina, i també per millorar la
qualitat d'aquesta feina, ens farà plantejar o no la necessitat de
tenir en compte una sèrie d'elements que per a nosaltres són
bàsics, que a hores d'ara no s'han tengut en compte com
s'organitzaven aquests cursos formatius des de la Conselleria de
Treball i Formació. Ja vàrem plantejar dia 17 de març, a la
interpel•lació, que aquests elements havien de tenir en compte
una racionalitat en aquestes actuacions formatives, objectivitat,
una transparència, participació, i el que és molt important, s'han
d'adequar a les necessitats formatives reals de les que necessitam
aquí, a les Illes.

Coincidim, per tant, totalment amb els punts de la moció
presentada pel Grup Socialista i, com no pot ser d'altra
manera, votarem a favor de tots els punts d'aquesta moció.
En el debat de la interpel•lació ja vàrem plantejar i defensar
la perspectiva, com a Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
de la necessitat de concretar i també d'acotar aquests
objectius en matèria de formació, perquè aquestes activitats
estiguin, com he comentat, lligades al món real del treball.
S'ha de definir per tant -també ho plantejàrem i així s'entén
també a la moció que ha defensat la portaveu del Grup
Socialista- el model econòmic que volem per aquestes Illes
Balears, i orientar aquestes demandes formatives, tant a la
formació reglada com ocupacional, cap al futur que
nosaltres desitjam o defensam. Estam, per tant, en
consonància aquests elements amb els punts 1 i 2 de la
moció. És urgent ja -urgentíssim- que es faci un estudi
seriós sobre la demanda formativa, i que els treballadors i
treballadores també necessiten no només el mercat laboral,
com havia comentat. D'aquesta manera es podrien
consolidar i crear llocs de feina, que és l'objectiu que ens
hem de plantejar, i que hem de tenir escrit en lletres
majúscules des de la Conselleria, i no només des de la
Conselleria del Govern balear, la Conselleria de Treball i
Formació.

Confeccionar aquest pla de formació, com planteja en el
punt de la moció el Grup Socialista, trobam molt positiu.
Ara, el que demanaríem també és que es tenguessin en
compte els plans de formació que ja existeixen en els
consells insulars de les Illes Balears, ja sigui d'una manera
implícita o explícita que estiguin ja escrits. Ja es va fer
menció que aquest pla de formació ha de tenir com a marc
de referència el Pla de formació estatal, com va plantejar la
portaveu d'Esquerra Unida i el conseller, però sense oblidar
el context diferencial d'aquí, de les Illes Balears, i del
mercat laboral que patim.

Ens pareix també molt positiu el punt 2.3, quan es
planteja remetre a una avaluació del compliment dels
objectius del Pla de formació, perquè d'aquesta manera
podem valorar quines conseqüències tenen directament en
aquest pla, i poder debatre, ja sigui dins plenari o comissió
de treball i formació, el grau de compliment d'aquest pla.

També és positiu establir la coordinació amb els agents
socials i econòmics, que per ara pareix que està rompuda, i
garantir la participació d'aquests en la possibilitat de poder
elaborar objectius i polítiques a desenvolupar a nivell de
formació i ocupació. És molt bàsic, perquè d'aquesta manera
tendrem la perspectiva dels sectors socials i les demandes
reals de formació i ocupació.

Per acabar, només dir que constituir un observatori
permanent del mercat de treball, com planteja el Grup
Socialista al punt 2.6, ens pareix molt positiu, però s'ha de
tenir també en compte i s'ha de fer feina d'una manera
coordinada amb els programes d'observatori permanent
d'ocupació, que ja es fa feina des d'Inem, i amb el suport del
Consell Insular, per poder fer feina de manera paral•lela, i
d'aquesta manera es faria una orientació, tant d'unes dades
que puguin tenir ja més o manco reals. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens
correspon avui analitzar unes propostes de moció derivades d'una
interpel•lació feta pel Grup Parlamentari Socialista en relació a
la política de formació del Govern d'aquesta comunitat
autònoma. Respecte del primer punt, on es constata la carència
d'objectius i criteris polítics en matèria de formació del Govern
de les Illes Balears, naturalment hi hem de votar negativament,
recordant ja les paraules que vàrem dir a la interpel•lació dels
dies passats. Saben tots vostès que en matèria de formació hi ha
una corresponsabilitat en les polítiques i amb la gestió, una
corresponsabilitat que afecta des de l'Unio Europea, passant per
l'Estat espanyol, a la Comunitat Autònoma, i fins i to els agents
socials, i que des d'aquest punt de vista els objectius, els criteris
són clars i precisos, són els que vénen marcats a través d'aquestes
polítiques i d'aquestes directrius, i que a més per part del Govern
es tenen clars i es tenen en compte: el de la integració de la dona
al món laboral, dels joves, dels discapacitats, les actuacions en
zones de declivi industrial, en zones rurals, etcètera. Jo crec que
és una constatació inacceptable la que fa el Grup Socialista al seu
primer punt de la moció; de la mateixa manera que parlar de
baixar rendibilitat social dels recursos econòmics. Li agraïm que
almanco reconegui a la seva moció que efectivament el Govern
destina abundosos recursos a una acció tan important i tan
fonamental per a la nostra comunitat autònoma com és la de la
formació. En el que no coincidim, és en la consideració que
aquests recursos econòmics, que vostè qualifica com a
abundosos, siguin uns recursos de baixa rendibilitat social. No
sabem, ni sé, amb quins elements i amb quins fonaments pot
vostè considerar que cada pesseta que es destina a la formació
d'un treballador o una treballadora d'aquesta comunitat
autònoma, és un dobler, o és una pesseta, o és una quantitat que
dóna baixa rendibilitat social. Entenem que la inversió en capital
humà, la inversió en la formació, és la més important, la millor
que pot dur a terme aquesta comunitat autònoma. A més està
dins les línies i dins les directrius del II Pla nacional de formació
professional; i en aquest sentit no podem compartir l'opinió, i
molt manco la constatació que aquesta moció fa quant a la baixa
rendibilitat social dels recursos.

I permeti'm també fer un petit aclariment en relació amb
aquest rosari d'ofertes que ha llegit del diari. Jo li diria que
precisament si vostè recondueix totes aquestes ofertes al món
turístic, vostè hauria de reconèixer a continuació que precisament
on s'han fet els esforços més importants en matèria de formació
durant aquests darrers anys a la nostra comunitat autònoma és
precisament a la formació professional dins el món turístic. No
li hauria d'haver de recordar que tenim, gràcies a la inversió i al
compromís d'aquest govern amb aquest sector una de les millors
escoles d'hostaleria destinades específicament a la formació
d'aquests professionals, que vostè deia i treia dels diaris, i cursos
tots els que vostè vulgui, en col•laboració amb els sectors
empresarials, en col•laboració amb els sindicats, destinats
precisament a la subvenció d'aquesta necessitat que vostè posava
de manifest llegint els anuncis de demanda de treball en els
mitjans de comunicació. Jo crec que si hi ha un aspecte de la
política de formació professional que no ha quedat mai coixa
dins l'actuació del Govern balear, és precisament la que està
orientada al món i al sector turístic.

Parla en el segon punt d'elaborar una diagnosi de les
necessitats de formació a aquesta 
comunitat autònoma. Vostè està a l'oposició i per ventura no
la té feta. Jo li puc assegurar que el Govern la té, coneix
perfectament quines són les necessitats de formació
d'aquesta comunitat autònoma, la primera, la prioritària, la
que fa referència, segons les dades de l'Inem, a aquestes
8.227 persones que estan en atur en aquest moment en
aquesta comunitat autònoma. Aquestes són, sense cap
dubte, les prioritàries en les polítiques de formació. Després
a un segon nivell vénen les que marca el II Pla nacional de
formació professional, un pla que marca les necessitats dins
aquesta formació professional, que contempla un
observatori, com bé deia la representant del Grup
Parlamentari Nacionalista, i que també lògicament és una
diagnosi que té en compte el Govern balear. Però a més
enguany a partir de ja, a partir de final d'abril, quan tendrem
la memòria de totes les actuacions que s'han duit durant
l'any 97, tendrem també, i tendrà el Govern, els suficients
elements de judici per dur a terme aquesta diagnosi de les
necessitats de formació a la nostra comunitat autònoma, de
manera que crec que demanen una cosa que en aquest
moment es compleix.

Parla de confeccionar un pla de formació que determini
els objectius, les accions, els doblers i el termini d'aplicació
d'aquest pla de formació, un pla de formació del qual li diria
que sempre ha existit, potser no amb la designació
específica de pla, però el que és cert i segur és que des de la
creació d'una Direcció General de Formació en aquest
Govern sempre hi ha hagut uns objectius clars, uns recursos
econòmics precisos i uns terminis concrets d'execució
d'aquests recursos i d'aquestes actuacions, però, a més a
més, com vostè mateix ha anunciat, està anunciada en
aquesta cambra una proposició no de llei on precisament es
durà a aprovació un pla estratègic de formació per a
l'ocupació que faci necessària l'aprovació d'aquest segon
punt, perquè serà una iniciativa que seguirà el camí i el
conducte reglamentari més oportú, que en aquest cas és el
de la proposició no de llei.



4714 DIARI DE SESSIONS / Núm. 108 / 21 d'abril del 1998

Remetre anualment al Parlament una avaluació del
compliment dels objectius del pla de formació. Jo crec que si hi
ha una conselleria que sempre s'ha brindat en tot moment a donar
complida informació de la seva actuació és precisament la de
Treball i Formació. Jo record perfectament el conseller Camps
compareixent en aquest Parlament per donar complida
informació de les seves actuacions, i estic convençut que el
compromís que ell va declarar, en el sentit de trametre anualment
aquesta informació, el complirà, però el complirà en el moment
oportú, en el moment que hagi rebut la memòria d'aquestes
actuacions dutes a terme l'any 97, una vegada que la conselleria
les hagi avaluades, una vegada que la conselleria les hagi
trameses a Brussel•les, perquè he d'insistir en la
corresponsabilitat en la gestió d'aquestes polítiques, i una vegada
que tot això s'hagi complert, jo li puc ben assegurar que el
compromís del conseller Camps de remetre anualment al
Parlament una memòria d'aquestes actuacions serà complit sense
necessitat que ho facem a través d'una moció. Ens basta, com a
Grup Popular, amb el compromís que el conseller ha fet al
Parlament durant aquests darrers mesos.

Ens parla després d'una coordinació efectiva amb els agents
socials. Miri, segurament vostè ha llegit el Decret 174/96, que
tantes vegades cita en la seva moció. Aquest Decret 174/96, crec
que garanteix completament aquesta coordinació, aquesta
participació dels distints agents socials en les polítiques i en els
objectius de formació professional i ocupacional.

Vostè sap les funcions que marca aquest decret a una figura
important per complir aquest objectiu que vostè ens reclama a la
moció, el Consell de formació ocupacional. Existint un Consell
de formació ocupacional allà on participen quatre representants
dels sindicats, quatre representants de les organitzacions
empresarials i quatre representants de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, no sé com ens pot demanar una coordinació
efectiva de tots aquests agents socials i d'aquestes organitzacions
empresarials, si el propi decret del 96 ho marca i, a més, s'està
complint amb tota la seva exactitud per part del Govern, a una
comissió paritària allà on participen per igual tant els sindicats
com les organitzacions empresarials, com el propi Govern de la
Comunitat Autònoma.

Complir els requeriments legals d'aquest propi Decret 174/96.
Vostè sap que aquest és un decret de màxims, un decret amb un
horitzó de compliment de quatre a cinc anys, no estam encara ni
en el segon any de compliment i crec que estam duent a terme un
grau de compliment elevat dels objectius d'aquest decret.
Precisament en el darrer Consell de Govern dut a terme s'hi va
aprovar el traspàs efectiu de les competències en polítiques
actives, i en aquest sentit, dia 1 de maig, amb data de dia 1 de
maig, d'aquesta mateixa setmana, hi haurà aquestes competències
que són compliment efectiu, precisament, d'aquests requeriments
legals a què vostè fa referència.

Finalment, constituir un observatori permanent del
mercat de treball. Ja li dic, li ho he explicat abans, que
precisament en el II Pla nacional de formació professional
se'n parla, ho recull, i aquest és un objectiu que complirà la
Comunitat Autònoma en compliment dels objectius i les
directrius d'aquest II Pla nacional, però és que també, i a
més, per afegitó, dins aquest Pla estratègic de formació per
a l'ocupació que presentam com a proposició no de llei en
aquesta cambra des del Grup Popular, un dels aspectes més
importants és precisament constituir aquest observatori que
permeti conèixer amb molta més profunditat quines són les
necessitats formatives d'aquesta comunitat autònoma.

En conseqüència, i sense restar gens ni mica la bona
voluntat i la bona intenció que pot tenir el Grup
Parlamentari Socialista amb aquestes propostes que vénen
incloses dins aquesta moció, li he de dir que,
afortunadament, en aquest cas, afortunadament, són
propostes, són objectius, són actuacions que consta al Grup
Popular que el Govern o ha dut a terme o està duent a terme
durant els pròxims anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Diputada? Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. He d'agrair als grups d'Esquerra
Unida i del PSM el suport a la nostra moció i a tots els punts
de la nostra moció.

He de fer menció que incloure-hi la coordinació de la
Conselleria de Treball i Formació amb la d'Educació, en
realitat està inclòs a la nostra moció quan diem que
compleixin allò que diu el Decret 174, que, entre altres
coses, obliga el Govern a establir els mecanismes de
coordinació del propi Govern, però vull recordar aquí les
paraules del conseller d'Educació, qui, en la seva primera
compareixença en aquest plenari, va dir, perquè torni a
constar en el Diari de Sessions..., el 4 de novembre del 97,
vostè ha parlat d'unificar els criteris de formació amb el Pla
de formació professional i ocupacional, per homologar títols
i buscar maneres de coordinar la formació d'educació amb
la formació ocupacional de la conselleria, i vostè va
anunciar un pla que inclouria tota aquesta formació que
estam esperant, del qual rallarem quan el presenti, si és que
qualque dia el presenta.

Per descomptat que un observatori del mercat de treball
des del Govern balear no ha de trepitjar les feines que es
facin des dels consells insulars. Per tant, el que diem és que,
en tot cas, si es constituís aquest observatori, pens que seria
perfectament compatible amb la feina que es pugui fer en
aquests moments des de...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:

...la feina que es pugui fer en aquests moments des del
Consell Insular de Mallorca, no així des del Menorca i del
d'Eivissa, on no es fa res en aquesta matèria, a pesar que s'han fet
propostes, les quals han estat sistemàtica rebutjades.

Pel que fa a la intervenció del Partit Popular, efectivament,
voten en contra de totes les nostres propostes, però bé, vejam, si
vostès volen el mateix que nosaltres, per què no ens voten
qualque punt i queden bé? No volen, d'acord, ho voten tot en
contra.

Però deixi'm dir algunes coses. Per part del Partit Socialista,
no és només bona voluntat presentar-li aquestes mocions, és
feina parlamentària. Nosaltres critiquem les accions de govern a
la interpel•lació i fem el que hem de fer presentant propostes que
nosaltres faríem si hi governéssim.

És clar, amb bona voluntat, que vostès ens aprovin alguna
cosa; millor que millor si ens hi posem d'acord i podem
aconseguir que alguna política en la qual tots estiguem d'acord
tiri endavant, però, com sempre, vostès no hi estan d'acord
perquè ja ho estan fent, i ja ho estan fent en algunes coses quan
ens diu que "no es necessita diagnòstic del mercat de treball
perquè el Govern ja el coneix", el Govern ja en té la diagnosi, on
la té, la diagnosi del mercat de treball el Govern?, dins el cap del
conseller, la té?, perquè, escrita, no hi és, escrita no està, i si està
escrita pel conseller, nosaltres, l'oposició, no l'hem vista. El
conseller, en aquesta cambra, hi ha comparegut diverses vegades
per aquest tema i no l'ha explicat, quina és la diagnosi del mercat
de treball, no ens ha dit que en aquesta comunitat autònoma no
només hi ha tants aturats, que açò ja ha ho sabem, ho diu l'Inem,
l'EPA, etc., sinó que hi han tants aturats d'aquestes
característiques, i dels qui fan feina, de fixos discontinus, n'hi ha
tants, i sense se fixos discontinus però amb contractes temporals
cada any, tants, i de dones, i d'homes, i de joves, i de vells, i de
més de 45, i aturats de llarga durada, açò no s'ha escrit, Sr.
Flaquer.

Per tant, que el conseller sigui una persona molt intel•ligent,
que sap tota la diagnosi del mercat de treball d'aquesta comunitat
autònoma, significaria que jo l'hauria de felicitar, però els
nombres i les diagnosis són diagnosis escrites, i escrit no està, i
com que no està, no pot dir vostè que la conselleria ja ho coneix
perquè també llegeix la premsa, jo ho sé per açò, perquè també
llegesc els anuncis de feina cada dia.

En qualsevol cas, com dic, si el conseller les coneix, no les ha
explicat, si coneix les diagnosis, no les ha explicades mai en
aquest Parlament, a pesar de la insistència de l'oposició.

Després, és curiós que des del Grup Popular ens diguin
"nosaltres no hem de donar suport a la moció del Grup
Socialista perquè el pla de formació ja ha existit", però
immediatament diu "hi ha registrada una proposició no de
llei que insta el Govern a redactar un pla de formació"; com
quedem? El Pla Mestral, que vostès van vendre, la moto que
vostès van vendre, implicava un pla de formació que anava
del 96 al 2000, som el 1998, justament al mig, si existia un
pla, hi insisteixo, per què el PP ha d'instar el Govern que en
redacti un altre, si ja n'hi ha un fins l'any 2000? La realitat
és que aquest pla no existia, i la realitat és que, les
discutirem el dia que discutirem la proposició no de llei,
però les coses que ens posen a la proposició no de llei, les
propostes que hi ha a la proposició no de llei són propostes
molt lights, però ja les discutirem el dia que rallem de la
seva proposició no de llei.

En qualsevol cas, si el Pla Mestral era un pla de bé de
l'any 96 a l'any 2000, em volen explicar per què ara instem
el Govern a fer-ne un altre, de pla de formació, si ja en
tenim un, si ja en tenim un, que, a més, era de 8.000 o de
12.000 milions de pessetes?

Diu que el conseller sempre ha donat complida
informació i que, per tant, no es requereix, tal com diu la
nostra moció, una informació anual sobre com està
evolucionant el pla de formació en aquesta cambra, però és
que no és això, ja hi tornem a ser, que la diagnosi la conegui
el conseller i que l'avaluació la conegui el conseller, serveix
de poc, si estam parlant de política i si estam parlant de
democràcia.

El que nosaltres diem és que aquestes dades han d'estar
escrites, han d'estar escrites, però no com ens va dir el
conseller que les escriuria, sinó com se li ha requerit des
d'Esquerra Unida, és a dir, no només quantitats gastades i en
què, sinó anàlisi del benefici social que ha tingut, quina
rendibilitat n'hen tret, quanta gent hem ocupat després que
han passat pels nostres cursos, quanta gent ha tingut
contractes millors després de passar pels nostres cursos,
quantes dones han accedit a un lloc de feina fix després de
passar pels nostres cursos; totes aquestes coses que
impliquen el que en el primer punt diu la moció socialista,
que, efectivament, la rendibilitat dels doblers gastats és molt
baixa, però li vull recordar, Sr. Flaquer, que jo he començat
dient que vostès van anunciar en premsa, hi van publicar un
anunci, que gastarien 8.000 milions en formació l'any 97; hi
posaven de pressupost 3.400 i n'han gastat 2.400, 2.200, el
60% d'execució. I les quantitats, no me les invento, són les
que provenen de l'execució del pressupost que ens passa el
Govern puntualment, complint allò a què el Parlament
l'insta.

Per tant, Sr. Flaquer, Sr. Diputat, no digui que no pot
donar suport al que nosaltres proposem perquè vostès ja ho
estan fent, perquè jo queda ben clar que el Govern balear, el
PP, el Govern balear, no ho està fent i que la proposta que
vostès presenten, que, per cert, per desactivar una proposta
presentada per altres grups, registrar sis dies més tard una
proposició no de llei que diu que es faci el que es diu a la
moció socialista, si altres vegades els han acusat de
filibusterisme parlamentari, jo no sé de què els he d'acusar,
però en qualsevol cas el que vostès intenten és tenir qualque
cosa perquè avui, quan ralléssim de la moció, tinguessin
alguna cosa a defensar i alguna cosa a dir, que vostès no ho
fan.
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En qualsevol cas, encara que hi votin en contra, la nostra
moció ja ha tingut un resultat, que és la presentació d'una
proposició no de llei per part del PP per tal que facin allò que els
reclama el carrer i els grups de l'oposició. Facin un pla de
formació i després gastin els diners en rendibilitat social, que és
el que toca. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Carme Garcia, és ver que és la seva feina parlamentària,
presentar aquesta moció, però no prengui com una descortesia
parlamentària nostra que hi votem en contra.

Com vol, vostè, que votem constatar la mancança d'objectius
i criteris polítics en matèria de formació del Govern de les Illes
Balears? Ja li he explicat que això no és possible. Si hi ha una
corresponsabilitat i uns objectius i unes directrius que vénen
marcades des d'Europa, des de l'Estat espanyol, i és impossible,
aprovar això és impossible, ja no seria..., i encara que
volguéssim, no ho podríem aprovar.

Quan parla de necessitats, quan parla de necessitats, ja li he
explicat que hi ha dins el II Pla nacional de formació, dins la
diagnosi d'aquestes necessitats, la previsió d'un observatori,
també dins el pla estratègic que s'aprovarà amb aquesta
proposició no de llei. I l he explicat que no és que ho tengui dins
el cap el conseller, sinó que el Govern coneix perfectament quina
és la realitat i quins són els problemes i els dèficits d'aquesta
comunitat en aquesta matèria.

El nou pla, per què es fa un nou pla i se substitueix el Pla
Mestral. Vostè desconeix la realitat de les coses. Vostè desconeix
que hi ha hagut una cimera a Luxemburg l'any 97 i que hi ha
hagut..., efectivament, hi ha uns nous objectius, hi ha uns nous
criteris, i aquests nous objectius i aquests nous criteris,
naturalment, s'han de traduir dins la planificació que fa el Govern
de la seva actuació. Un govern no pot quedar fermat de l'any 96
a l'any 2000 amb el tema que va aprovar l'any 96, quan hi ha
hagut una cimera a Luxemburg, allà on s'ha parlat d'aquests
temes amb molta importància i transcendència, i aquests temes,
naturalment, i aquests objectius i aquests criteris s'han de
plasmar i s'han d'incorporar a aquesta planificació. Arran d'això
ve aquest pla, no arran de la seva interpel•lació i de la seva
moció, Sra. Garcia. Li puc ben assegurar que el Govern no actua
al seu impuls, actua a l'impuls propi del Govern o d'aquest grup
que li dóna suport, no al seu.

I per acabar, quan em parla de pressupost, diferenciï
almanco el que és pressupost liquidat de pressupost contret.
Efectivament, és possible que dins el que és el pressupost
liquidat hi hagi una divergència entre les xifres que s'han
publicat i les que a vostè li hagin pogut enviar, però
segurament la despesa està contreta i segurament que
aquests recursos en formació seran duts a terme per part del
Govern balear. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat, idò, el debat de la moció, passarem a la votació,
que es farà conjuntament de tots els punts.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 28; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 1717/98, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a qüestionari sobre
educació adreçat als pares i mares d'alumnes.

Passam seguidament a la Interpel•lació número 1717/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares
d'alumnes. Sr. Crespí, Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, no podia
començar sense que hi fora present aquell a qui
interpel•lam.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 108 / 21 d'abril del 1998 4717

Bé, jo crec que poques vegades una simple enquesta, una
pregunta, feta a  pares i professors de centres públics i de centres
concertats ha merescut un rebuig tan generalitzat per part dels
sectors a què anava dirigida i també per part dels comentaristes
que en la premsa d'aquesta comunitat han parlat i han comentat
aquesta enquesta. Realment, el gruix de còpies a diaris amb
cartes de centres, escrits que han arribat a la conselleria, dels
quals ens han fet arribar còpia, declaracions del president de la
Federació de pares de centres públics o bé la declaració del
president de pares de centres concertats, el Sr. Campaner, o bé la
dels màxims responsables del sindicats, o bé la de la mesa per a
l'escola pública. 

Realment, per què una simple enquesta mereix tant rebuig?
Jo crec que és un tema a analitzar profundament perquè nosaltres
entenem que no és dolent que es pregunti a la gent què opina
sobre determinada qüestió. Llavors, allò que hem de pensar és
que hi havia uns elements en aquesta enquesta, bé per error bé
per "mala intenció" -ho posaré entre cometes- que han generat
aquest rebuig.

Analitzant l'enquesta, les enquestes, tres diferents enquestes,
i les cartes que acompanyen aquestes enquestes, així mateix un
hi troba una sèrie d'elements que realment expliquen que els
nostres pares, els nostres professors, els centres educatius no han
embogit, sinó que realment han llegit els documents i hi han
trobat coses que els preocupaven, certament.

I què són aquestes coses?

En primer lloc, jo trob que els escrits que acompanyen
aquesta enquesta demostren, per part de qui els ha redactat i
també, naturalment, per part de qui els ha signat, supèrbia,
supèrbia. Diu una d'aquestes enquestes dirigida al professorat:
"Des d'abans que es produís aquesta assumpció de
responsabilitats, hem treballat per aportar solucions a tots els
problemes que l'educació té a Balears", quasi res, a tots, ja
d'entrada i en el primer paràgraf demostra realment una certa
supèrbia d'anàlisi i de disponibilitat i de capacitat de resoldre els
problemes. D'entrada, un diu "carall, començam bé".

Al mateix temps, demostra ignorància. Diu: "Nosaltres no
hem trobat cap raó per la qual els treballadors de l'educació
concertada hagin de rebre retribucions inferiors als treballadors
de la pública. Els propers dies", diu, continua, "tenim previst
iniciar les converses amb la patronal". Home, hauria de saber la
conselleria que hi ha una llei en la qual s'explicita clarament un
procés d'equiparació salarial entre uns i altres professors, però
també hauria de saber la conselleria que malgrat aquesta
legislació, el professorat de centres concertats, que rep el
pagament delegat per par de l'administració corresponent, està
subjecte a uns convenis col•lectius que engloben nivells
concertats i no concertats, i també hauria de saber que els
treballadors de l'ensenyament públic, a més de ser treballadors de
l'ensenyament públic, són funcionaris, i els altres, no. Per tant, no
trobar-hi algun error és no analitzar tot això que concita un
sistema retributiu i un altre, i el lector, per tant, d'aquestes cartes,
comença a dir "aquí no anam bé".

Però, a més, hi ha agressivitat en aquesta carta. El Govern
assumeix unes competències i comença a transmetre el
missatge únic, el missatge únic: els joves, tots sabem, tots
deim que estan mal formats, i nosaltres, això, no ho podem
permetre. Miri, aquest govern d'aquesta comunitat fa una
sèrie d'anys va fer una enquesta entre els ciutadans on es
valoraven una sèrie d'items, enquesta que no va ser
rebutjada per ningú, per cert, i sàpiga que en aquesta
enquesta el que més valoraven els ciutadans precisament era
l'educació en aquesta comunitat autònoma, precisament, i
era una enquesta del Govern.

És clar, si vostè ara diu a aquest ciutadà que ha
manifestat un ample grau de satisfacció en una cosa, que
vostè troba que els joves surten mal formats, idò, ara per
què em diu això, quan jo realment em pensava que era al
contrari?

Hi posarem més doblers, els diu, als professors. Hi
posarem més doblers, però també tenim peticions. No és
aquest el tema, vostè ho sap perfectament. Vostè no ha
escrit en cap moment el compromís pressupostari per a
l'equiparació salarial, que no és un increment salarial,
evidentment, suposa un increment salarial però és una
equiparació pel fet de passar a ser funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma, i hi ha un compromís d'aquest
Parlament, per tant, del seu Govern, que ha de complir la
Llei pressupostària, de produir aquesta equiparació.

Diu que els centres públics, avui bastant desvinculats de
la societat, per què?, per què diu això dels centres públics?,
quina es aquesta desvinculació de la societat?, quan els
centres públics són utilitzats pel conjunt de ciutadans que
els necessiten, bé per fer-hi activitats bé pel propi Pla
d'instal•lacions esportives, en el qual vostès participaren, i
saben que aquestes instal•lacions, que tenen una primera
finalitat escolar, llavors tenen una finalitat social; per què
diu dels centres educatius que estan desvinculats de la
societat, si possiblement els funcionaris públics més
vinculats als problemes socials són els professors,
acompanyats del personal sanitari?, perquè coneixen
perfectament els problemes que incideixen en la vida dels
seus alumnes; com pot acusar els centres educatius de
desvinculació social, quan precisament pateixen moltes
vegades molts fets socials, dels quals no tenen cap
responsabilitat??

També diu al professorat de la pública, perquè no hi
quedi clar, que tenen menys coneixements que abans,
aquests alumnes. És que vostè pensa transmetre als nostres
professors i ciutadans que tot l'objectiu i l'únic objectiu de
l'educació és transmetre coneixements?, i dels valors?, i de
les actituds?, i de les aptituds? No n'hi parla.

El seu escrit, Sr. Ferrer, que no sé si l'ha fet vostè, però
l'ha signat, no està dirigit a les persones a què vostè volia
dirigir l'escrit. Hi ha hagut una falta de sensibilitat cap a qui
es dirigeix, però, a més, és que l'enquesta, llavors entrarem
en l'enquesta, és dolenta, és una dolentíssima enquesta que
fa dubtar a qui l'ha d'emplenar si realment allò compleix
qualque objectiu, o no. Els ítems no  estan ben preparats, les
conclusions que se'n poden treure són poques, dolentes,
tortes i, per tant, per això, la gent ha dit "aquesta enquesta
no persegueix qualque cosa que jo pugui entendre", i s'ha
enfadat, naturalment, que s'ha enfadat.



4718 DIARI DE SESSIONS / Núm. 108 / 21 d'abril del 1998

A l'enquesta dels pares, en el primer ítem, s'hi parla de
llengua catalana pròpia de les Illes Balears, sense la cometa; en
canvi, a l'enquesta dels professors, només hi posa llengua
catalana. És curiós, és curiós. Llengua catalana, pròpia..., no, no,
no, pròpia de les Illes Balears, als pares. És clar, hi ha professors
que són pares, han rebut les dues, les han comparades i han dit
"com és que aquí es diuen coses diferents quan es dirigeixen a
uns o als altres?, què hi ha darrera això?", perquè la gent
malpensa quan reb una cosa d'aquesta i hi comença veure coses;
si no, quina explicació hi ha que s'enfadin per una enquesta?, si
a mi m'agrada que em preguntin "vostè, què opina d'això, em
tenen en compte". Una cosa que podria haver estat positiva,
vostès l'han transformada en absolutament negativa.

Quan un tria un centre concertat, li pregunta si no en tenia un
altre més a prop; en canvi, quan li pregunten al de centre públic
diu "perquè no tenia una altra opció, pels desplaçaments". Per
què no fa la mateixa pregunta?, per què, a un senyor de
concertada, no li pregunta exactament igual que a un de pública?,
els altres ítems són els mateixos, però aquest té dues redaccions
diferents, per què?, quina raó hi ha, si vostè vol saber el mateix?,
és a dir, "vostè, per què n'ha triat un de públic? Perquè no en
tenia un de concertat més a prop, i per què no ha triat un de
concertat? Perquè no en tenia un de públic més a prop. Per què
no empra exactament la mateixa forma gramatical?, per què?

I és clar,  el senyor (...) diu "com és que em pregunten de
forma diferent; què hi ha al darrera?" Vostè sap que així com es
fa la pregunta, la resposta a vegades és una o una altra.

Per què hi ha d'haver un ítem especial en relació amb el
professorat, amb l'administració dels centres públics i no dels
concertats?, per què no pregunta si els pares estan ben relacionats
amb els professors dels centres concertats o amb l'administració
d'aquests centres?, que també en tenen, d'administració,
naturalment que en tenen.

En fi, nosaltres tenim molts dubtes i com que algú ha dit en
aquest Parlament que una interpel•lació és una llarga pregunta,
jo i faré una sèrie de preguntes que m'agradaria, si pogués, em
contestàs.

En primer lloc, i en manifestacions que vostè ha fet sobre
aquesta enquesta, han estat redactades per experts: noms i
llinatges dels experts que han redactat aquestes enquestes, noms
i llinatges dels experts responsables de fer aquestes enquestes,
per veure qui són aquests experts amb què vostè compta, per si
els veim a un altre lloc també posats com a experts, ja anirem
alerta.

Segona, per què les enquestes dirigides als pares duen uns
dígits d'identificació, per què?, quin objecti tenia que cada
enquesta als pares dugués una numeració.

Tercera, d'on s'ha aconseguit el cens de pares?, de quina
administració pública ha obtingut vostè el cens de pares i
mares d'alumnes? Per què la conselleria, per repartir
l'enquesta dels pares ha utilitzat l'empresa Vivame de
Barcelona, amb un cost de 36 pessetes per emissió enfront
de 25 que són les enquestes que dirigeix als professors?, per
què ha utilitzat una empresa de fora de Mallorca quan les
altres les ha fet a través d'una empresa d'aquí, amb una
diferència de cost d'11 pessetes per sobre?, per què? I com
s'ha adjudicat a aquesta empresa, Vívame, de Barcelona,
aquesta emissió de l'enquesta?

Necessitam, Sr. Conseller, i a la contrarèplica, segons el
que vostè ens digui, actuarem, saber totes aquestes xifres.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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. Senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, dia 1 de gener d'enguany la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears va rebre la transferència de les
competències d'educació no universitària. Aquesta tal
vegada era la transferència més important, a falta que es
produeixi la de Sanitat, més important que rebia la
Comunitat Autònoma. Això ens va dur, a molts, a dir que
aquest era un fet històric. Jo supòs que vostè estarà d'acord
amb aquesta circumstància, i precisament per això,
precisament per això vàrem voler adreçar una carta als
pares, al col•lectiu més nombrós del nostre sistema
educatiu, una carta comunicant-los, informant-los d'aquest
fet històric, d'aquest traspàs de competències de l'Estat de la
Comunitat Autònoma i del que podia significar. I vàrem
aprofitar per, d'una forma molt sintètica, explicar aquest
procés i, per, d'una forma molt sintètica també, donar una
idea d'on ens trobàvem i cap on pensàvem anar, quines
actuacions volíem fer. I naturalment vàrem pensar que
aquesta era una bona oportunitat per situar els pares o
començar a situar, que encara hi ha molta feina a fer,  els
pares al lloc que els correspon en el sistema educatiu, és a
dir, que se'ls tengués en compte, que se'ls començàs a donar
veu. 
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Per això, per això mateix, amb la carta, els enviàrem una
senzilla, un senzill qüestionari perquè ells fessin una valoració
que jo entenc que és personal, sobre unes qüestions molt
importants en el sistema educatiu. Jo vull suposar, vull suposar,
malgrat crec que no és així, voldria suposar que tots estam
d'acord que és molt important, importantíssim, començar a
donar-los veu als pares, començar a donar-los més veu de la que
han tengut fins ara, escoltar-los, i molt més a una comunitat
petita com la nostra on ens podem permetre, tal vegada al revés
o amb molta més dificultat del que podia fer o del que pot fer i
es pot permetre l'Administració de l'Estat. I per això els vàrem
adreçar aquesta enquesta de la qual vostè n'ha fet una valoració,
jo crec que amb dues parts diferenciades.

En primer lloc, ha fet una sèrie de judicis de valor, que
nosaltres, en aquest cas jo, he pecat de supèrbia, d'agressivitat,
jo en absolut, en absolut crec que es pugui dir això i que es pugui
dir ben al contrari que nosaltres hem actuat amb supèrbia i amb
agressivitat, jo crec que vostè actua amb supèrbia quan diu d'una
forma clara en aquesta primera part de la seva exposició que s'ha
produït un rebuig generalitzat, que aquests, els altres, i tothom en
definitiva dins el món educatiu està en contra d'aquesta enquesta.
Aquesta no és la percepció que tenim des de la Conselleria
d'Educació, ni molt manco, ni molt manco. Jo crec que l'opinió
generalitzada entre els col•lectius, sobretot en el més nombrós,
que és el del pares, és que ja era hora que qualcú es preocupàs de
donar-nos veu, qualcú es preocupàs de comptar amb la nostra
opinió, de demanar-nos una sèrie de qüestions concretes que
afecten el sistema educatiu.

I vostè diu, a més dels pares, que també s'han molestat, i he
de dir que jo discrep absolutament d'això, també s'han molestat
els professors perquè dèiem certes coses, jo no dic que a un
col•lectiu que s'apropa a les 10.000 persones, a un col•lectiu tan
extens no hi pugui haver gent, com diu vostè, que són malpensats
o que no els hagi agradat l'enquesta, jo crec que en general no ha
estat així ni molt manco. I crec que els problemes dels
professors, les preocupacions dels professors, i això és el que em
transmeten a mi, no són què diu o què deixa de dir l'enquesta; els
problemes dels professors són d'ells, de la seva feina, sense
relacionar-la amb el sistema educatiu, que en general també
tenen molts preocupacions, els problemes són l'estabilitat, les
oposicions, les substitucions, les retribucions, aquestes són les
qüestions que afecten i que preocupen el professorat. Per tant,
aquestes qüestions que nosaltres hem anunciat que aniríem
solucionant i anam solucionant i ja ho dèiem a la carta, aquestes
són les qüestions que ben enfora del que vostè diu, jo crec que no
tan solos no han generat rebuig, sinó que han generat una il•lusió
que es va veient plasmada en acords, la setmana passada vàrem
convocar la primera tanda d'oposicions d'enguany, es van
plasmant en fet, i al final, Sr. Crespí, l'únic que queda són els
fets.

Vostè diu també que l'enquesta és dolenta, clar, i ho diu
perquè supòs que qualcú li ha dit "agafant aquesta enquesta i
agafant els treballs que pot fer, jo no sé, l'Institut Balear
d'Estadística o l'Institut Nacional o l'INCE en matèria d'educació,
aquest no és un estudi complet, particular que ens doni idees
concretes i solucions concretes", però és que aquest no era
l'objectiu d'aquesta tramesa, l'objectiu era donar veu als pares i
que opinassin sobre una sèrie de temes molt importants, però
fent-los les qüestions a tots, a tot el cens, i no a una mostra, a tot
el cens, d'una forma senzilla, perquè poguessin donar respostes
a les preguntes que els fèiem. Per tant, també he de discrepar
completament que l'enquesta sigui dolenta i, si vostè la vol
comparar amb estudis, amb enquestes que res no tenen a veure
amb l'objectiu d'aquesta concreta, naturalment que li sortiran els
resultats que vostè vol que li surtin.

En definitiva, jo estava al principi de la seva exposició,
il•lusionat pensant que la meva precisió sobre el que vostè
declara i diu aquí, era equivocada, que vostè compartia amb
nosaltres la preocupació que als pares se'ls havia de donar
veu, cada dia més, he vist al llarg de la seva exposició,
conforme anava avançant que això no és així, que vostè és
un als quals pot haver molestat que comptem amb l'opinió
dels pares, i continuarem fent-ho.

No vull acabar sense fer referència a la preocupació que
vostè té sobre uns dígits d'identificació a la carta. Miri, a
l'enquesta, a la mateix carta, ja deia jo, perquè jo era qui
escrivia i signava, ja deia jo que naturalment estava
garantida la confidencialitat, i ho repetesc, i en qualsevol
cas, a nosaltres els pares ens demostren que tampoc no els
preocupa molt això, perquè jo crec que no he vist ni una de
les enquestes que ens han tornat que no tengui nom i
llinatges i adreça dels pares. Per tant, no deuen estar molt
preocupats en aquest tema.

Vostè també em demana d'on hem tret la base de dades.
Nosaltres tenim una base de dades al Govern, una base de
dades autonòmica, que per qüestions d'interès públic,
d'interès social, com és aquest cas, utilitzam. No em sorprèn
en absolut que a vostè li paregui estrany que tenguem o no
una base de dades, una base de dades tan completa com pot
ser de pares, en el seu temps, pràcticament no hi havia base
de dades ni tan sols dels professors que teníem, per tant,
com ha de pensar al voltant que nosaltres tenguem, però si
la seva preocupació és de qui és aquesta base de dades, és
una base del Govern.

I finalment vostè em demana com s'ha produït la
contractació d'aquestes empreses, aquesta empresa que ha
treballat en l'enquesta, aquests són contractes menors que
gestiona directament la Secretaria General i, per tant, supòs
que com a tots aquests contractes, o bé s'ha produït, bé,
segur que s'ha produït una adjudicació directa després
d'haver demanat una sèrie de pressuposts a empreses que
venguin treballant amb la conselleria o amb el Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel
Grup Parlamentari Mixt, no hi ha ningú; per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Josep Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. En principi, el fet que el
Govern balear, m'ha de dirigir al Sr. Andreu Crespí que és qui fa
la interpel•lació, en tot cas ho faré més alt per veure si el
conseller d'Educació també ens escolta, però dirigint-me al Sr.
Crespí, està bé, és normal el fet de voler fer una enquesta amb
uns objectius concrets dins el camps de l'educació. Per tant, la
crítica que des d'Esquerra Unida vam fer a l'enquesta, que feim
a l'enquesta, no és tant al fet, sinó al contingut i a la forma amb
què es va fer, i en açò coincidim, em sembla, amb la intervenció
que ha fet el Sr. Crespí, que també la dirigia en aquest sentit.

Després d'escoltar la resposta del conseller a la seva primera
intervenció, jo m'he de reafirmar encara més en aquesta
impressió que tenia abans. Si la resposta del conseller hagués
estat una altra, matisaria la meva, la nostra posició, però després
d'escoltar-lo, ha de ser encara més forta, perquè l'objectiu que ha
dit el conseller és clarament emprar la veu dels pares per anar en
contra dels mestres. Aquest és l'objectiu de l'enquesta.

Jo crec que el Sr. Crespí ha identificat amb poques paraules
quins eren els pecats del contingut d'aquesta enquesta, supèrbia,
ignorància, dirigisme, falta de sensibilitat i que estava mal feta,
mal feta segons com es miri, per a segons què estarà mal feta,
segons quin objectiu tengui estarà ben feta, lògicament, en açò
no hi ha dubte. Una enquesta com a una eina de coneixement és
bona, una enquesta com a una eina de pressió és dolenta. I, per
tant, aquesta enquesta com a eina de pressió davant un col•lectiu
i davant la societat, és dolenta, perquè hauria estat molt diferent
que aquesta enquesta, en el seu contingut i en la seva naturalesa
i desenvolupament, hi hagués participat la comunitat educativa,
hi haguessin participat els pares, els professors, a l'hora de dir, de
fer l'enquesta, d'elaborar-la, de fixar els continguts del que es
demanava i del que es volia saber, perquè és important saber què
en pensa la societat de l'educació, del sistema educatiu, què en
pensen els mestres, siguin de concertada o de pública, de la seva
feina i del sistema, és important saber-ho, com també seria
important saber què pensen els professors del seu conseller
d'Educació, com també seria important saber què pensen els
professors del seu conseller d'Educació, i açò era important
demanar-los-ho, era important.

Quan la societat té un problema, competitivitats, falta de
solidaritat, la societat adulta, què és diu? Bé, açò ho arreglarem
amb un pla on intervendrem dins el món de l'escola, i l'escola
arranjarà la falta de solidaritat que tenim els grans, els adults;
quan hi ha violències, guerres en el món, què feim?, un pla de
foment de la pau a les escoles, els mestres s'encarregaran
d'educar els al•lots per la pau i l'escola ens solucionarà aquest
problema; quan hi ha una mancança de recursos naturals, hi ha
d'haver una reeducació per l'ecologia, què feim?, açò l'escola ho
arreglarà, dins l'àmbit de l'escola, un pla per donar a conèixer els
problemes mediambientals en el món i perquè els al•lots i
al•lotes surtin preparats per ser persones ecològicament
acceptables; quan hi ha un problema de desigualtat, de racisme,
desigualtat home-dona, com ho solucionam?, l'escola, a l'escola
educarem els futurs homes i dones per ser igualitaris, per no ser
racistes, per ser tolerants, per ser solidaris; quan hi ha un
problema de circulació, què feim?, campanyes de circulació a les
escoles, l'escola s'encarregarà, fins i tot vaig llegir, una
assignatura, sobre circulació que es volia fer, l'escola farà que els
al•lots surtin ja preparats per circular en el món.

La societat, i els polítics lògicament, delegam responsabilitats
nostres, delegam renúncies nostres i feim que l'escola faci
aquesta obligació, que tengui aquest paper, que ho arrangi
tot. Fa cent anys les escoles integrals volien baratar el món,
les escoles integrals, laiques volien baratar el món, fer la
revolució i fer l'home nou, i en aquest sentit varen fer
moltes escoles que al final no van aconseguir totalment el
seu objectiu, però sí que el van aconseguir en part.

Però clar, mentre que donam als mestres, a l'escola, tota
la responsabilitat de com feim aquesta societat, aquesta
comunitat, el paper social dels mestres és baix, és baixíssim,
i el Govern no fa res per incrementar, per pujar, per
incrementar el paper social dels mestres, dels actors
d'aquesta escola dins la societat, al revés, el Govern balear
en tost de millorar aquest paper, el que fa, almanco el que
ha fet fins ara, tres o quatre iniciatives que ha dut, han estat
totalment contràries. Recordaran vostès el tema de la
setmana blanca, recordaran vostès el tema d'equiparació
salarial ha de ser igual -són paraules del conseller
d'Educació- a major productivitat, i em sembla que surt al
text aquell de model educatiu que va presentar o de projecte,
major productivitat, equiparació de sous, clar, com s'avalua
la productivitat a una escola?, com s'avalua?, però aquesta
és la idea, i ara aquesta enquesta és una altra idea que el
Govern no va en el sentit de millorar, enriquir el paper
social dels mestres que és fonamental si volem que l'escola
assumeixi aquesta responsabilitat, sinó al revés, pressionar
sobre els mestres per poder, d'aquesta manera, impulsar les
seves polítiques.

Clar, si la idea d'una enquesta és saber què pensen els
pares sobre l'escola, jo li proposaria al Govern balear, ja sé
que ara no som interpel•lant que faci una enquesta el
Govern balear sobre què pensa la societat sobre els seus
polítics, i sobre les institucions, i sobre el nostre paper,
sobre la feina que feim, unes eleccions no són una enquesta,
què pensa, unes eleccions no són una enquesta, és una altra
qüestió, què pensa sobre el que feim, per què no feim una
gran enquesta general si tenim aquesta preocupació per
saber què pensa, per què no només sobre els pares?, per què
no han fet una enquesta sobre les policies municipals, per
exemple?, o sobre una altra qüestió?, per què?
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En tot cas m'agradaria, perquè tenc curiositat saber el resultat,
saber quantes respostes han rebut, dels milers que es van enviat
quantes se n'han rebut, quina participació hi ha hagut. Ja sé que
s'ententindran els tabuladors d'aquesta enquesta per poder tabular
enquestes que els han estat remeses, respostes remeses, com no
podia ser d'altra manera si venien dels mestres, remeses en llatí
o tesines que els han remès en respostes a aquesta enquesta,
mestres que s'ho han preparat seriosament i que han trobat que
la millor manera de contribuir a aquesta enquesta era contestar
en llatí, que és cosa que dóna un grau de confiança amb els
mestres que tenim i que fa encara més el grau de desconfiança en
el govern que tenim.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Diputades, diputats. El nostre grup ja
fa unes setmanes va interpel•lar davant la Comissió de Cultura
i Educació d'aquest parlament el conseller Manuel Ferrer per tal
de plantejar-li tot un seguit de preguntes sobre l'enquesta que la
seva conselleria havia enviat als pares d'alumnes de les Balears.
Avui, debatem una interpel•lació presentada pel Grup Socialista,
a més a més, paral•lelament a la coneixença pública de l'enquesta
hi ha hagut un debat als mitjans de comunicació, dins el món
educatiu que probablement ha estat un dels més intensos que hi
ha hagut en aquests darrers temps. Jo diria que tots aquests fets
són un reflex que la recepció d'aquesta enquesta ha estat una
recepció qüestionada, discutida. Ni els sindicats, ni els partits
polítics diferents al PP, ni el professorat han vist amb bons ulls,
en termes molt generals, l'existència i els objectius d'aquestes
dues enquestes. Tampoc els pares, segons les nostres
informacions, sobretot els pares organitzats en col•lectius
representatius del sector dels pares, no han valorat positivament
l'existència de l'enquesta que se'ls dirigia a ells mateixos. 

Jo diria que el primer fet que hauria de tenir en compte el
Govern és que probablement tanta unanimitat, com a mínim,
l'hauria de fer sospitar que poden no haver estat encertats a l'hora
de plantejar aquestes cartes i aquestes enquestes en els termes en
què les han plantejades. Oposar-se a la realització d'aquestes
dues enquestes, talment com s'han fet, no significa, com és lògic,
oposar-se que l'Administració tengui un bon nivell d'informació
sobre tot el sistema educatiu i sobre els seus diversos sectors.
Lògicament nosaltres consideram que la conselleria ha de tenir
una informació màxima i ben posada al dia sobre tot allò que faci
referència al sector educatiu del qual n'és responsable de la seva
gestió. Ara bé, l'Administració té uns canals propis per recaptar
informació, per conèixer en quin estat es troben els edificis, la
llengua en què s'imparteixen les classes, el grau de formació del
professorat. I creim que l'enquesta, en tot cas, s'ha d'utilitzar com
un element de recaptació d'informació complementària a aquella
informació i documentació que ja es recapta a través dels canals
establerts i que funcionen any rera any, perquè hem de recordar
que cada any, els centres educatius i els seminaris didàctics

elaboren, repetesc, cada curs, programacions, memòries on
es detalla ben minuciosament la situació de cada centre amb
tots els seus aspectes, a la vegada recordem que
l'administració educativa té un servei d'inspectors, que fan
visites periòdiques, que parlen amb els equips directius,
amb els professors, que veuen, que observen, que anoten,
que presenten informes, els equips directius estan
permanentment en contacte amb l'administració educativa
en el seu nivell de direcció màxima i, per tant, ben segur
que hi eleven les seves peticions, les seves queixes, les
seves propostes, les seves, per dir-ho d'alguna manera,
propostes de realitzar determinades coses; i evidentment,
allò que no sembla lògic és que havent-hi tots aquests canals
establerts de recaptació de documentació i de comunicació
entre la direcció de l'administració educativa i el món
educatiu, se n'hagi prescindit olímpicament, com si
s'insinuàs que tota aquesta documentació fos una
documentació que no és fiable, que no aporta informació
suficient sobre els centres, i, per això, el conseller ha enviat
una enquesta de dos fulls als professors perquè li
resolguessin el seu problema gravíssim de desconeixement
del món educatiu, de l'estat del centre, etc., etc.

Això, francament, a nosaltres ens sembla que és propi
d'una administració de pa i fonteta, una administració de pa
i fonteta. I evidentment l'administració educativa no hauria
de ser una administració de pa i fonteta perquè maneja
massa pressupost i els temes i el material humà, per
entendre'ns que és objecte de les repercussions de les
decisions que prengui l'administració educativa són massa
importants.

És evident que si es volen conèixer els estats d'opinió i
ànim dels professors, bastaria probablement llegint les
memòries que elaboren els centres i els seminaris didàctics
i també, evidentment, llegint atentament les actes dels
claustres, i si tot això no bastàs, però després de descobrir
que tot això no bastava, probablement seria el moment en
què arribaríem a l'enquesta, no a la inversa, com sembla que
s'ha fet.

En certa ocasió, el conseller Ferrer va cometre el pecat
imperdonable de presentar els professors com una espècie
d'esbart de professionals mercantilistes, el Sr. Portella li
acaba d'esmentar dos casos, relacionant l'equiparació
salarial a l'ampliació del calendari escolar i l'eliminació de
la setmana blanca també en la qüestió salarial. Ara els ha
volgut interrogar un a un com si es malfiàs del professorat
com a col•lectiu, dels seus òrgans col•lectius de
representació, dels sindicats que els representen, i
francament creim que aquest no és un bon camí. El
professorat està molt escaldat i, a més a més, el seu paper
professional dins la nostra societat i a la nostra època, és
prou complex com perquè convengui que siguin tractats per
part de l'administració amb molta consideració, jo diria que
gairebé amb guants de seda. Vostès han entrat al món
educatiu de les Illes Balears com una espècie d'elefant que
entra dins una cafeteria a beure un tassó d'aigua.



4722 DIARI DE SESSIONS / Núm. 108 / 21 d'abril del 1998

Respecte de l'enquesta als pares, la nostra opinió és que
sobretot respon a una estratègia del Govern per seduir-los, és un
acte publicitari del Govern. Si volen saber què pensen de veritat
els pares, allò que haurien d'haver fet és posar en marxa, ja fa
molt de temps, molt abans que rebessin les competències
educatives, a fi d'estar a punt en el moment de rebre-les, el
consell escolar de cada illa i de les Illes Balears en el seu
conjunt, d'aquesta manera haurien conegut igualment l'opinió
dels pares i a més a més probablement l'haurien coneguda amb
un major grau de profunditat i de documentació que no a través
de les respostes a unes enquestes tan elementals com les que els
han enviat.

En realitat sembla, veient aquestes enquestes, com si fos més
important la seva funció de missatgeres, missatgeres per dir a
cada pare, a cada professors, ja som aquí, la nostra voluntat és
escoltar-vos en un acte fonamentalment, repetesc, publicitari,
més que com a recaptadores d'informacions veritablement útils.

Una darrera cosa, ja acab Sr. President, que ens ha semblat
curiosa i que pensam que és coherent amb la voluntat d'afalagar
als pares que d'alguna manera es pot interpretar que existeix a
l'enquesta que els és dirigida. A la seva carta, Sr. Conseller, vostè
als pares els diu que hi tenen molt a dir, sobre l'educació, i això
evidentment és ben veritat, però per què no els diu que també
s'han de comprometre amb l'educació escolar dels seus fills, que
hi han de dedicar temps, que en són plenament responsables, per
exemple? I a l'enquesta, també dirigida als pares, com així no hi
ha cap pregunta que pugui fer reflexionar els propis pares sobre
el seu paper, actiu o passiu en l'educació dels seus fills, en
l'educació escolar dels seus fills? No oblidem mai que l'escola té
cinc hores cada dia als estudiants, als ciutadans escolaritzats
d'aquestes illes, les famílies els tenen moltes hores més i, per
tant, el conseller hauria d'haver aprofitat en cada ocasió de
recordar als pares la conveniència de la seva implicació que en
alguns casos, evidentment, es produeix...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

...d'una manera molt positiva però, per ventura, no de manera
generalitzada en el grau amb què s'hauria de produir.

Ja per acabar i com a conclusió, pensam que són enquestes
amb trampa, que són tan elementals que la informació que es
pugui recaptar de res pot servir, o de gairebé res no pot servir i,
en definitiva, que són un error. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
realment dóna molt de si allò que en definitiva era el que
proposava el grup parlamentari, senzillament el qüestionari
remès per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports als
pares i mares d'alumnes i professors i professores; realment
aquesta era la síntesi d'aquesta intervenció avui aquí, però
més que síntesi ha estat una anàlisi i aquí s'ha parlat molt
d'educació, com és lògic, però molt menys d'allò que era
objecte d'aquest debat. 

Sr. Conseller, permeti'm, després d'haver escoltat tantes
intervencions negatives dels altres grups parlamentaris que
amb tot dret aquí li han exposat la seva opinió, permeti'm,
però, Sr. Conseller, que el Grup Popular el feliciti per la
feina que està portant al front de la seva conselleria i, en
aquest cas concret, dins el món de l'educació. La nostra
fixació de posició és clara i llampant, no podia ser d'altra
manera: el Grup Popular li dóna tot el suport o, el que és el
mateix, la majoria del poble de les Illes Balears està d'acord
amb la política educativa que vostè vol portar endavant per
la senzilla raó que, malgrat s'hagi dit aquí que unes
eleccions no són una enquesta, unes eleccions són la decisió
majoritària d'un poble que, en aquest cas, ha volgut
sintonitzar amb la filosofia que anima el Partit Popular,
partit que, repetesc, li dóna el seu suport.

Perquè jo crec, Sr. Conseller, que l'únic malestar creat
als centres escolars públics i entre els pares d'alumnes
d'aquests centres per la tant esmentada enquesta remesa per
la Conselleria d'Educació, l'únic malestar -repetesc- està en
gran part en la imaginació i en el desig que això fóra realitat
d'alguna gent que aquí ens acompanya.

Molts dels que som diputats som al mateix temps
professors i pares d'alumnes que acudeixen a les aules
públiques de les nostres escoles i, per tant, tenim la doble
obligació, com a professors i com a pares, i com a membres
de les entitats que hi ha als centres, d'estar al corrent del que
passa. Si li serveix de testimoni jo li puc dir, com a
professor i com a pare d'alumne i com a membre de
l'Associació de Pares d'Alumnes que assisteix rigorosament
i amb puntualitat a totes les assemblees que es convoquen,
mai, en cap moment, ni en cap claustre, ni en cap assemblea
ni en cap consell escolar, el tema de l'enquesta que aquí es
presenta com a gran problemàtica de la Conselleria
d'Educació no ha estat present, tal vegada perquè hi ha
temes en els mitjans educatius que interessen molt, com
vostè molt bé ha dit en la seva primera intervenció.
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Però jo, Sr. Conseller, vull pensar que la majoria de membres
d'aquesta cambra coneixen la carta adreçada per vostè als pares
i l'enquesta, i realment jo només voldria recordar alguns
paràgrafs d'aquesta mateixa carta. Vostè demostra la seva
voluntat de visitar els centres; no només la voluntat: els col•legis
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han estat visitats per
vostè, no sé si en la seva totalitat però sí, almanco, en gran
majoria. Vostè ha fet consultes, les que ha estimat adients. Vostè
està envoltat d'un grup d'experts que l'ajuden, com no pot ser
d'altra manera, amb les tasques educatives. I vostè ha volgut
arribar als pares i a les mares d'aquests alumnes per tal de saber
la seva opinió.

Jo crec que aquí no s'ha parlat d'un tema molt important,
ningú no l'ha esmentat o, almanco, jo no ho sentit. És l'absoluta
voluntarietat dels pares, dels professors, en contestar aquesta
enquesta. S'ha repetit en la seva carta, allà on podem dir: "Per
això us prec -diu vostè als pares- que, si voleu, -si voleu-
empleneu els impresos que us adjunt", i més endavant vostè
també recorda el caràcter íntim d'aquesta enquesta perquè
diu:"Sempre amb la seguretat que serà absolutament
confidencial"; però, a més, a l'enquesta comença dient: "Dades
identificadores; per favor, -per favor- poseu totes les que pugueu
sempre que ho considereu adient", i després d'una llarga pregunta
sobre diversos temes de cultura general o de les condicions de
l'ensenyament, o etc., etc., vostè -o la Conselleria- acaba aquesta
enquesta: "Indicau-nos si voleu -si voleu- quedar exclòs del
nostre banc de dades, que utilitzarem per subministrar-vos
informació que pot ser del vostre interès"; és a dir, la seva
conselleria en cap cas ha obligat ningú a contestar aquesta
enquesta, tothom que ho ha fet ha estat voluntàriament, és més,
estic segur que tots els que volen col•laborar amb el món de
l'educació ho han fet, per suposat, voluntàriament i ho han fet
amb l'esperança que respondre aquestes enquestes tan sols podia
produir el fruit benèfic per a l'educació dels seus fills, i també en
benefici dels professors i dels centres. Cap persona
malintencionada pot haver respost aquesta enquesta. Tan sols hi
han respost aquells que confien en vostè i en la seva conselleria,
entre els qual, com a professor i pare, jo també m'hi incloc.

Per acabar, Sr. President, sembla ser que a vegades aquestes
intervencions aquí potser li volen donar un caire una mica lúdic,
cosa que està molt bé, i es vol parlar del llatí per contestar, i no
sé si en literatura aljamiada rebrà vostè alguna contestació; en un
món tan complex com el de l'educació sempre passa igual, igual
que al món dels diputats o al món de premsa, que sempre hi ha
algú que pot cridar l'atenció, però jo el vull felicitar per tot el que
ha fet en aquests quatre mesos que fa que tenim les
competències, i ja acab, Sr. President. Són set passes endavant
que ningú no li pot retreure: educació infantil, convocatòria
d'oposicions en el nostre territori, millora de les infraestructures,
obres en els centres, construcció de nous centres educatius,
increment dels cicles formatius de formació professional i
increment dels pressupostos dedicats als instituts. Caminem, Sr.
Conseller, tots junts en el món de l'educació; vostè ha dat
aquestes set passes endavant i estic segur que en el futur que li
espera molt més continuarà recorrent aquest camí apassionant
que és el món de l'educació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup
interpel•lant, Sr. Crespí té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Havíem quedat que una
interpel•lació era una pregunta llarga o diverses preguntes.
Les repetiré, a veure si en contrarèplica me les contesta. 

Qui ha redactat aquesta enquesta? Noms i llinatges de
les persones que vostè va designar per encarregar aquesta
enquesta.

Dos: quin objectiu tenia, independentment del fet que la
gent n'hagi fet cas o no, la numeració de la carta destinada
als pares? Per què aquesta enquesta té un número i la dels
professors no en té?

Per què va utilitzar la Conselleria l'empresa Divame de
Barcelona, amb un cost superior en 11 pessetes a la que va
utilitzar posteriorment aquí i com es va adjudicar? Li
preguntarem..., li farem una petició de documentació.

Però, miri, jo crec que aquest debat ha transcendit una
mica el tema educatiu perquè, clar, vostè ha dit unes coses
molt gracioses; ha dit que aquí els pares han contestat; algú
ha dit que era voluntari, home!, només faltaria que hagués
amenaçat amb sancionar els que no contestaven; i això com
es pot fet?; però és que això és un país lliure i hi ha una llei
de protecció de les dades informàtiques que vostès han
ignorat absolutament. Vostès estan constituint una base de
dades, i l'article 5 d'aquesta llei diu claríssimament que quan
un constitueixi una base de dades de la qual es pugui treure
una utilització, diu l'article 5: "Los afectados a los que se
soliciten datos personales -l'adreça, el domicili, el centre allà
on estudia o el centre allà on fa feina o etc.- deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e
inequívoco de: a) La existencia de un fichero automatizado de
datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de
éstos y de los destinatarios de la información; b) Del carácter
obligatorio o facultativo de su respuesta; c) De las
consecuencias de la obtención de los datos o de las negativas
suministrados; d) De la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación; e) De la identidad y
dirección del responsable del fichero. Dos...", etc., etc., etc.
No llegiré tot l'article 5. Això, l'enquesta no ho compleix, no
ho compleix; per tant, ja no és un problema només educatiu,
és un problema d'exercici de la responsabilitat d'una
administració pública, i vostès ignoren que hi ha lleis que
protegeixen els ciutadans i, fins i tot, fan aquí lloança
d'haver dit que no era obligatòria, això és un mèrit que els
hem de reconèixer; és a dir, no afusellar aquell que no faci
l'enquesta és un mèrit d'aquest govern que els haurem
d'agrair tota la vida. Vaja!, vaja!, per l'amor de Déu! 
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Miri, vostès han gastat en aquests darrers tres anys més de
400 milions preparant les transferències, dades del pressupost de
(...), i ara resulta que necessiten fer una enquesteta, així, per
donar veu als pares. Les enquestes no es fan per donar veu a la
gent, les enquestes es fan, i les fa el Centre d'Investigacions
Sociològiques, i les fa el CIS, per obtenir informació d'allò que
pensen els ciutadans perquè l'enquesta és anònima. Donar veu
vol dir que jo puc parlar amb noms i llinatges; omplir una
enquesta o contestar per telèfon el que pens de Port Aventura no
és donar-me veu, és donar informació a l'Administració perquè
(...) Donar veu seria, Sr. Conseller, quantes vegades s'ha reunit
vostè amb el president de la Federació d'APA de col•legis
públics Sr. Pons?, quantes vegades s'ha reunit vostè amb el
president de la Federació de Pares de centres concertats, Sr.
Campaner?, quantes? Contesti ara i aquí.

Pensa, per donar veu als pares, Sr. Conseller, permetre la
modificació de la llei que vostès, el seu grup, tenen presentada
aquí, el seu govern, de consells escolars per augmentar la
representativitat de pares, professors i alumnes en aquest consell
escolar de manera que sigui paritari amb els membres que
procedeixen d'administracions? Això és donar veu. Pensa vostè
donar instruccions al seu grup parlamentari o sol•licitar del seu
grup parlamentari o pregar al seu grup parlamentari que, d'una
vegada, es dugui a aquest parlament, a la Comissió i a la
ponència corresponent, la Llei de consells escolars? Això és
donar veu als pares. 

Però vostè, dels professors, tampoc no n'ha parlat. Aquí
només ha parlat dels pares. Hi havia una enquesta als professors
i no n'ha parlat, com si no existís. Per l'amor de Déu!

I vostè té la percepció del fet que jo tenc la percepció que la
gent no està en desacord. Miri, jo n'hi puc dir: sindicats, l'STEI,
col•lectiu de professors de l'ensenyança privada, Col•legi Lluís
Vives, fins i tot a un col•legi que no és ni concertat s'enfaden per
l'enquesta; l'Institut Guillem Sagrera, l'Institut... Comunicat de la
junta de personal docent..., no és ningú, la junta de personal
docent, quatre matats que opinen que aquesta enquesta vulnera...,
errades conceptuals, falsedats, to denigrador del sistema públic.
Res!, això no té cap importància, això no és res. Son Quint,
escola de Son Quint, col•lectiu de professors del Col•legi la
Salle, per exemple, Col•legi Lluís Vives, etc., etc. Res, tots
aquests senyors no són en absolut representatius, l'enquesta és
bona i estam encantats de la vida. Idò molt bé, aquesta és la seva
percepció. 

Jo a això, Sr. Conseller, no em queda més remei, segons
el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola i d'Estudis
Catalans, que dir-li supèrbia. Això està definit a tots els
diccionaris com a supèrbia. Vostè hagués pogut dir, com ha
dit molt bé, que l'1 de gener varen rebre les transferències -
estic agraït que ens n'informi perquè no ho sabíem- i que
vostè vol donar veu als pares, i hagués pogut dir: "miri, i
amb les presses d'enviar una carta vàrem pensar, 'i per què
no els preguntam quatre coses?', i la veritat és que no ens hi
miràrem gaire". Idò miri, una altra vegada s'hi mirin més i
no en parlem pus. Però no, no, defendella y no enmendalla.
Em digui qui ha redactat aquesta enquesta que li vull enviar
la meva felicitació i del nostre grup parlamentari i
segurament, a la moció que presentarem subsegüentment,
direm que aquest parlament feliciti aquest de l'enquesta que
el té tan encantat. Jo no hi tenc cap inconvenient. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo he
intentat, a la primera part de la meva intervenció, explicar
quins eren els objectius de la carta que s'enviava als pares,
que era per allò que se m'interpel•lava, i per què a més, amb
aquesta carta, havia anat aquesta enquesta o aquest senzill
qüestionari, i estic -hi estava llavors i hi estic ara-
absolutament convençut que hem d'anar incrementant el
paper, la veu que donam als pares en el sistema educatiu, i
també estic absolutament convençut que pel motiu que sigui
hi ha gent com el Sr. Crespí a qui molesta molt, li sap molt
de greu que comptem amb l'opinió dels pares, amb la veu
dels pares, i li haurà de continuar sabent greu durant molt de
temps perquè, efectivament, pensam continuar comptant
amb la veu dels pares, de tots els pares, de les APA, de les
federacions. I jo no n'estic gens satisfet i m'he reunit amb els
presidents de les federacions, no tan sols de Mallorca, també
de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i crec que s'ha de
continuar fent molta més feina, i cada vegada donar-los més
veu, malgrat a vostè o a qualcú, que en cap cas crec jo que
sigui representatiu de tot el sistema educatiu, sembli que li
molesti que es faci.

Jo el que no puc acceptar de cap manera és que es digui
que nosaltres volem emprar la veu dels pares per anar en
contra dels mestres i dels professors. Qui diu i pensa
aquestes coses, o pensa malament dels mestres i professors,
o pensa malament dels pares, o té un mal concepte dels
pares o té un mal concepte dels professors. Jo no pens
malament de cap d'ells; ben al contrari, crec que la seva
labor és la labor fonamental en el sistema educatiu i ni se'm
passa pel cap que es puguin fer aquestes interpretacions,
pròpies d'algú que pot tenir un pensament totalment
equivocat d'aquests col•lectius fonamentals. Per tant, com
no pot ser d'altra manera, en cap cas es vol posar ni s'ha
volgut posar un col•lectiu en contra d'un altre, i manco el
col•lectiu de pares en contra dels professors. 
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He de recordar que, el mateix dia que assumíem les
competències, les primeres paraules d'aquest govern i d'aquest
conseller varen ser per donar bones notícies precisament als
professors: que hi hauria oposicions, que hi hauria un pla
d'estabilitat, que no es podia suportar la situació d'interinitat, que
els centres no podien suportar tres setmanes per tenir
substitucions dels professors que causaven baixa. Això és el que
importa als professors, els fets. 

Naturalment que jo, a través del Consell Escolar Autonòmic,
de les APA, dels consells escolars, crec que s'ha de fer una labor
primordial, però això no significa que no es pugui fer labor amb
tots els pares o amb grups de pares, només faltaria, i ja es fa amb
normativa vigent: en el decret de mínims es demana la majoria
absoluta dels pares d'uns centres per prendre segons quines
decisions, i a la normativa que regula si es pot passar de la
jornada partida a la jornada continuada, també es demana una
majoria qualificada de pares. Només faltaria que hom no pogués
comptar amb l'opinió dels pares com a grup o com a col•lectiu.
Clar que si es fan les manifestacions que s'han fet aquí al voltant
de les eleccions i la democràcia, que això no és significatiu i que
també podríem fer eleccions amb petits grups i que els resultats
de les eleccions tampoc no tenen massa a veure amb les opinions
majoritàries, Sr. Marí, què hem de pensar?, què hem de pensar?
Però en el fons aquí hi ha dues coses vertaderament importants
des del punt de vista democràtic i polític: hi ha una majoria
moltes vegades silenciosa i, des del punt de vista general, hi ha
una qüestió importantíssima, i és que hem de fer feina per
millorar un sistema educatiu, que bona falta li fa, i per això, per
fer feina, per fets, que és el que importa als pares, als professors
i als alumnes. Hem donat les set passes fonamentals que vostè ha
recordat i moltes més, i moltes més que hem aprovat i que
continuarem aprovant les properes setmanes i en els propers
mesos.

I naturalment una de les passes fonamentals és tornar a donar
la veu, o donar-la per primera vegada, tal vegada, als pares, que
sempre haurien d'haver tengut en el sistema educatiu i que
sembla ser que hi ha, no molta gent, poquíssima gent,
afortunadament, però sembla ser que li molesta molt que els la
donem, però -només faltaria- els pares confien fins a tal extrem
en el sistema educatiu que li donen l'educació dels seus fills, i el
menys que mereixen és que se'ls doni veu per expressar, malgrat
sigui d'una forma senzilla, quines són les seves opinions, com es
pot millorar.

Continuarem amb aquest treball i l'intensificarem, i obrirem
més portes al futur, totes les que facin falta perquè, al final, els
pares estiguin en la situació que sempre haurien d'haver tengut
en el nostre sistema. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Passam...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Una qüestió d'ordre, si li sembla. En relació a la segona
intervenció del conseller volia remarcar...

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, no vull entrar en debat.

EL SR. PRESIDENT:

Jo crec, Sr. Diputat, que hi ha hagut una rèplica...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És el títol de la nostra interpel•lació. La nostra
interpel•lació no era sobre la carta a la qual acompanyava
una enquesta, sinó que era l'enquesta a la qual acompanyava
una carta, que no és exactament el mateix...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

I la normativa sobre jornada escolar, recordi, Sr. Ferrer,
que no l'ha feta vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

III.2) Interpel•lació RGE núm. 1283/98, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenació de sòl
rústic a les DOT.

Passam a la següent interpel•lació, la 1283/98,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ordenació de sòl rústic a les DOT. Té la paraula el Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a pesar
dels esforços del Govern per tal que el període d'informació
pública de les Directrius d'Ordenació Territorial passàs de
puntetes, sense debats, en silenci, les propostes relatives al sòl
rústic han donat lloc a reunions, a declaracions, a documents, a
una gran polèmica pública que el Govern no ha pogut fer callar.

El sòl rústic bé mereix un debat separat del conjunt de les
Directrius d'Ordenació Territorial, ja que ocupa més del 90% del
territori de les Illes Balears, amb molt poca diferència a
cadascuna de les illes; perquè la seva base econòmica, l'agrària,
té uns problemes molt específics; perquè els problemes
d'ordenació territorial del sòl rústic són clarament diferents dels
del sòl urbà o del sòl urbanitzable.

La primera constatació negativa respecte al tractament del
sector agrari a les Directrius d'Ordenació Territorial és que la
seva anàlisi, diagnòstic i propostes no han merescut cap estudi
temàtic específic. S'han fet estudis temàtics específics en matèria
d'economia i demografia, medi físic, infraestructures,
equipaments, turisme, planejament, patrimoni cultural, habitatge.
Dels sectors econòmics, només el sector turístic mereix un estudi
específic; els altres sectors formen part d'un totum revolutum i
això és especialment greu per a un sector que, si bé té una baixa
participació en el producte regional brut, s'estén sobre el 90% del
territori, i parlam d'una ordenació territorial.

La Llei d'ordenació territorial del 1987, en el seu article 1
estableix els objectius dels instruments d'ordenació territorial, i
un dels objectius és definir àrees territorials per la seva idoneïtat
actual o potencial per a l'explotació agrícola, forestal o ramadera.
A on són les àrees agrícoles, forestals o ramaderes?, o, com a
mínim, a on són els criteris per a la seva delimitació?, a on són
les xifres actuals i d'objectius d'aquestes àrees especials
agrícoles, forestals i ramaderes? No hi són, no hi ha estudis
específics, no hi ha propostes adequades.

Les Directrius, Sr. Conseller, tenen una visió molt negativa,
molt pejorativa, molt derrotista del futur de l'agricultura a
Balears, amb una contradicció permanent entre el que és
actualment l'agricultura i el que s'espera en el futur dels
agricultors. Diuen les Directrius d'Ordenació Territorial que el
sector agrari està immers en una tendència ràpida a la
desaparició, però que és un sector decisiu per a la conservació
del paisatge, del medi ambient i de la mateixa identitat social i
cultural. Idò, com feim possible el pas de la tendència a la
desaparició a aquest caràcter decisiu del seu paper? Les
Directrius diuen poca cosa; l'únic que arriben a dir és que per fer
això possible s'ha de donar suport a la seva funció per contenir
la degradació del medi rural s'ha de potenciar el turisme rural i
agroturisme, s'han de fomentar les exportacions i s'ha de
fomentar la reforestació. Amb aquesta fórmula magistral
produirem l'alquímia del manteniment del 90% del territori de les
Illes Balears en els seus valors actuals.

Perquè, Sr. Conseller, si desapareix l'activitat agrària,
què passarà? A on és el diagnòstic de la desaparició del
sector agrari les Directrius d'Ordenació Territorial?
Respecte al medi rural, les Directrius proposen actuacions
mesclades, allò que el Sr. Conseller diu centrades, entre
conservacionisme mediambiental i urbanització difusa, o
sigui, actuació immobiliària, turística i residencial al sòl
rústic, però oblidant que és el sector agrari el sector
productiu que ha de permetre el manteniment
mediambiental i que això exigeix, necessàriament, l'exclusió
de les activitats immobiliàries o turístiques, perquè sense
cap dubte, sense cap dubte, el que no pot fer el sector agrari
és competir amb l'activitat immobiliària en el seu propi
terreny.

Per a les Directrius d'Ordenació Territorial el sòl rústic,
el medi rural, no és més que un complement de la
urbanització, és un atractiu per al turisme, és un
assentament residencial de luxe, és un gran espai lliure que
sembla que ha de ser mantingut, no se sap com, per una
agricultura en extinció. Basta veure com es titula: El sòl
rústic, el medi rural, el 90% del territori de les Illes Balears
forma part de les àrees sostretes al desenvolupament urbà;
aquest és el seu nom, es defineixen perquè no estan
sotmeses al desenvolupament urbà.

Des d'aquest punt de vista, les Directrius d'Ordenació
Territorial s'han fet d'esquena i en contra de l'agricultura, i
el seu conservacionisme és fals, perquè l'únic objectiu que
té, no per ocult deixa de ser evident, és la urbanització i la
terciarització de forma difusa de tot aquest sòl rústic o no
urbanitzable.

Si com diuen les Directrius d'ordenació territorial, la
globalització dels mercats i la reducció de les ajudes
públiques a l'agricultura configuren un difícil futur del
sector, com es mantendran els valors ambientals i
paisatgístics?, com s'evitarà l'erossió a risc d'incendi o la
degradació de les marjades?, quines són les solucions de les
Directrius d'ordenació territorial?, són màgiques? La
jardineria ambiental i l'agricultura ecològica. Algú pot
creure que amb aquestes fórmules podrem realment obtenir
aquests resultats?, ens podrà explicar el Sr. Conseller, amb
detall, en què consisteix i com es finança la denominada
jardineria ambiental?

Senyores i senyors diputats, no existeix una política
agrària a les Directrius, no existeix un pla de finançament
del sector agrari que permeti les actuacions que a les
Directrius es diuen. Les Directrius són una pura evidència
d'aquestes mancances.

Quant a l'ordenació específica que preveuen al sòl rústic,
unes observacions.
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En primer lloc, la Llei del sòl rústic, una llei incorporada
plenament a les Directrius, una llei perniciosa per al territori, que
respon a una filosofia d'urbanització difusa, a una filosofia de
donar dret a edificar habitatges en sòl rústic en funció de la
superfície de les parcel•les, sense cap altre tipus de consideració
ni de limitació, un dret que, per cert, no respon en absolut, al que
la nova Llei del sòl que ha fet el Partit Popular al Govern
d'Espanya, i que ha estat publicada fa molts pocs dies, estableix
com són els drets dels propietaris en el sòl no urbanitzable.

Per altra part, la Llei d'espais naturals no és prou respectada
a les Directrius d'Ordenació Territorial, que deixa portes obertes
a una regulació d'usos, activitats i condicions, com pot ser la
parcel•la mínima, sense respectar els mínims establerts per la
LEN per a les àrees naturals d'especial interès. Les àrees de
protecció territorial, aquests cinc-cents metres des de la vorera de
la mar o cinc-cents metres des dels perímetres urbans o les
franges de diverses amplades de protecció de les carreteres són
àrees laxes, permissives, aquí on es per meten habitatges
unifamiliars, interessos generals, infraestructures de gran
tamany, etc. El problema d'accés a la costa, el dret de pas pels
camins de fora vila, el pas obert pel Camí de cavalls, cap
d'aquestes qüestions queda diagnosticada i resolta a les
Directrius d'Ordenació Territorial.

En aquest context s'ha produït les crítiques a les Directrius
d'Ordenació Territorial al sòl rústic. Per una part, els agraris,
aquests pagesos d'esquena dreta, poderosos, qualificats, segons
sembla, com el sector més conservador del Partit Popular, que
han apel•lat a un atac frontal al dret sagrat de la propietat de les
terres, que volen poder-hi construir hotels de nova planta, que
demanen, fins i tot a Menorca, dues places per hectàrea a sòl
rústic d'hotels, que reclamen poder tancar els camins i que volen
eliminar entrebancs a la parcel•lació. D'altra banda, uns altres,
que es diuen pagesos, almenys pagesos que treballen la terra, i
que demanen que es potenciï l'agricultura, que no es terciaritzi el
camp, que no es parcel•li amb finalitats urbanístiques.

En aquest sentit, un representant eminent d'aquest corrent
agrari a Menorca expressava a un article que és una alarma
injustificada pensar que 900.000 places hoteleres en sòl rústic a
les Illes Balears és molt, que això, en vint anys, no són més que
45.000 places cada any, i que una cosa així, només des d'una
lògica de posicions negatives, pot ser criticada.

Aquests pagesos, aquests que volen potenciar l'agricultura,
consideren que els grans propietaris, molt influents per al Partit
Popular, realment el que fan és promoure l'especulació del sòl
rústic, i reclamen ells el conservacionisme, conjuntament amb
l'agricultura. Perquè si el camp és una urbanització difusa, es
podran criar porcs al camp, Sr. Conseller? S'hauran de prohibir
les granges ramaderes per evitar molèsties als nous veïnats, als
nous residents, actuals o futurs?, com es resoldrà el problema
d'un alemany, per dir un tòpic, que en els seus 7.000 o 14.000
metres permesos s'hi construeix una casa residència i després a
pocs metres ha de suportar l'olor dels porcs que allà es crien?

I davant aquesta situació, què ha fet el Govern? El
Govern, davant aquestes crítiques dels agraris ha passat d'un
intent de silenciar les crítiques, en primer lloc, a una
desqualificació d'aquestes, desqualificació a la comprensió,
i de la comprensió a la claudicació directa davant el que
sol•licitaven. Havien signat enganats, s'havien d'adaptar les
DOT als criteris de la societat i no del PP, no se'ls havia de
fer ni cas, segons les paraules del conseller Ramis, a
aquestes al•legacions. Més tard ja, vàrem entrar que
preocupava que les DOT no coincidissin amb opinions de
sectors del Partit Popular, reconeixement que seria
hipocresia dir que no passa res dins el Partit Popular en
relació amb les DOT. Val més contentar aquells que ens han
votat sempre que no donar satisfacció a aquells que no ens
han votat mai. I darrerament ja hem d'escoltar que els
signataris no són grans propietaris, són petits pagesos, les
seves peticions quedaran recollides a les DOT, i jo li deman,
Sr. Conseller, quines modificacions introduiran en les
Directrius dins el sòl rústic com a conseqüència d'aquestes
al•legacions formulades per aquests propietaris pròxims al
Partit Popular, i esper que ho digui amb amplitud i que no
vengui aquí a dir, cosa que he llegit que vostè ha dit, que
l'oposició no té cap dret a formular crítiques sobre sòl rústic
perquè vostès, senyors de l'oposició, viuen a segones
residències al camp, paraules del conseller Ramis a una
recent conferència a la facultat d'Economia de la Universitat
de les Illes Balears.

Però ens preocupa veure a quin nivell ha arribat aquesta
claudicació, com aquestes dues places...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, Sr. President, moltes gràcies.

...com aquestes dues places per hectàrea han estat, a
Menorca, assumides pel Consell de Menorca, amb la seva
majoria conservadora, com el president Matas diu que és
una qüestió que s'ha d'estudiar, que no s'ha de rebutjar
directament, com el conseller Ramis diu que no s'han de
tancar portes a la construcció d'hotels de nova planta en el
medi rural de Menorca, reserva de la biosfera, com tots
vostès saben.

Per concloure, només uns segons per dir, Sr. Conseller,
que no existeix a les DOT una política agrària ni un
esquema de finançament del sector agrari, que, sota un fals
discurs ambientalista que no suporta propostes per fer-se
realitat, s'accepta realment l'extinció de l'agricultura, la
consideració com a inevitable de la urbanització
disseminada i la introducció generalitzada d'usos turístics,
i que les propostes que el president Matas i el conseller
Ramis s'han compromès a introduir dins les Directrius
d'Ordenació Territorial van en el sentit d'incrementar
l'activitat immobiliària i terciària en el sòl rústic. Moltes
gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No puc
deixar de començar aquesta intervenció fent menció precisament
d'allò que el Sr. Triay, quan ha iniciat també la seva intervenció,
deia, que el Govern ha tractat, ja ho va dir amb motiu d'una altra
interpel•lació i consegüent moció respecte de les Directrius
d'Ordenació del Territori, de passar per damunt del període
d'informació sense dir res, en silenci, quasi quasi d'amagat.

Sr. Triay, jo crec que és obvi, que és evident, que això arriba
a tothom, que qui va dur endavant una campanya de llançament
de coneixement, de sembrar inquietud dins la nostra societat i,
dit sigui de pas, jo crec que ho hem aconseguit, va ser aquest
Govern, a vegades fins i tot criticat per membres destacats de
l'oposició, perquè pensaven que l'esforç que estava fent era
massa gros, que s'hi gastaven massa doblers; sempre vàrem
defensar, ho vàrem defensar en aquell moment i ho defensarem
ara, que per fer arribar a la nostra societat un document tan
important com són les Directrius d'Ordenació del Territori, tots
els esforços són petits, tots els esforços varen ser insuficient, i hi
havia una qüestió que també es va plantejar, jo la hi vull reiterar,
que és la qüestió que el Govern, que és qui formula les Directrius
d'Ordenació del Territori, mentre es formen l'opinió els sector
socials, els agents socials, és bo que romangui en silenci; d'això
es diu respecte.

Miri, jo crec que és bo que centrem la qüestió, i jo crec que
el primer que un evidencia de la lectura de la interpel•lació del
Sr. Triay és que no té cap sentit, des de l'òptica del control
parlamentari, demanar al Govern, dels anomenats agents socials,
els judicis, les manifestacions que puguin fer els mitjans de
comunicació o els ciutadans, encara que el seu contingut faci
referència a l'acció de govern, aquests romanen, aquests judicis,
dins l'àmbit de l'expressió del dret i la llibertat individual; per
tant, qui únicament els han d'explicar, òbviament, són aquells
que els han formulat, al marge de l'acció de l'executiu.

Per tant, en aquest sentit, centrem la qüestió. Vostè sap que,
les Directrius, les ha elaborades el Govern, vostè ho sap
perfectament, però que el projecte ha d'arribar aquí, el projecte
de llei ha d'arribar aquí i ha de ser el Parlament qui, més enllà de
les previsions que pugui fer el Govern, ha d'ordenar el model,
valgui la redundància, d'ordenació de la nostra societat balear,
del nostre sòl rústic, del nostre món rural.

Dia 24, des d'aquesta mateixa tribuna, vostè ens
recordava que la Llei d'ordenació territorial, les mateixes
Directrius d'Ordenació del Territori, reiteradament fan
contínues referències a la participació ciutadana, a la
participació democràtica, dins la seva elaboració, però, de
la lectura de la seva interpel•lació, avui pareix, Sr. Triay,
que ens fa un altre discurs, avi li interessa un altre discurs.

Amb una tècnica ben experimentada, amb una gran
habilitat, que jo la hi reconec i que esper qualque dia tenir,
una gran habilitat parlamentària, vostè es permet la llicència
de convertir el que són al•legacions, manifestacions,
opinions dels ciutadans, és a dir, el que és la participació
ciutadana de la població que es veu afectada, que jo diria
que és tota, amb severes crítiques, censura, enfrontament
social i reprotxes que se'ns fan, al Govern. No, això no és
això.Vostè, sense cap tipus de reserva, diu que fins allà on
fins ara hi havia d'haver participació ciutadana, en aquests
moments, això, aquesta tribuna és una campana de
ressonància per posar de manifest les incongruències, el que
està fent malament el Govern. No, no, miri, som en un
període de resolució d'unes al•legacions d'un document, i ho
reiteraré una vegada més, que és l'avanç de les Directrius
d'Ordenació del Territori.

Jo crec que altres vegades el seu grup, el Grup
Socialista, amb aquesta actitud, perd una bona oportunitat
per situar-se a l'altura que la nostra societat, que la societat
balear demana en aquest moment a tots els polítics, és a dir,
establir un marc d'ordenació territorial en què tots els
nostres ciutadans trobin acomodament.

Tots sabem, senyores i senyors diputats, que les
Directrius en aquest moment passen, superen en molt l'acció
merament executiva, que responen a uns desitjos socials de
benestar i de millorar la nostra qualitat de vida, d'acord amb
el que es preveu a la Carta europea d'ordenaci'del territori,
i, per tant, en aquest sentit, es fa absolutament necessària
aquesta participació efectiva i democràtica dels elements
socials.

En aquest sentit, en aquest sentit, faré referència, un petit
esment, a quina és la realitat de les al•legacions presentades
a les Directrius d'Ordenació del Territori. Molt ràpidament.
37 institucions, col•lectius o organismes hi han presentat
al•legacions, de caire distint; òbviament, els tres consells
insulars, 18 ajuntaments i 6 al•legacions particulars a què
donen suport més o manco 6.300 signatures. Aquesta és la
situació, aquestes són les al•legacions que de veritat s'han
presentat a les Directrius d'Ordenació del Territori.
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I quina és l'ordenació del sòl rústic des de l'òptica de les
Directrius i tenint en compte aquestes al•legacions? Jo crec que
d'una manera esquemàtica, perquè, òbviament, aquí no es poden
reproduir totes aquestes al•legacions formulades, sí que s'ha de
dir que hi ha dues opcions molt clares, dos conceptes
fonamentals: per un costat, l'oposició política i, en general, els
grups ecologistes, ens recriminen no haver presentat un
document més proteccionista, un document amb una moratòria
urbanística absoluta i, fins i tot, algú amb un creixement
econòmic zero; per altre costat, i en aquest cas les al•legacions
vénen acompanyades d'aquestes 6.000 signatures, ens diuen que
les directrius són excessivament intervencionistes, que la defensa
del medi natural no es pot fer d'esquena al que és la vida, la
propietat, les circumstàncies d'aquells que fins ara han estat
habitants i habiten aquest medi natural. Aquests dos grans
posicionaments, jo crec que ens duen al que és la pregunta clau
dins tot aquest debat, una pregunta que es planteja amb motiu de
les Directrius, però que jo crec que es troba latent dins moltes
altres qüestions, la pregunta és ben senzilla: com podem
compaginar el nostre benestar mediambiental col•lectiu, a la
vegada, impulsar i mantenir els nivells de qualitat de vida que
hem assolit i també, a la vegada, per què és necessari, respectar
els drets individuals de cada un dels nostres ciutadans?

Jo crec que aquesta pregunta pot ser moltes coses, planteja
moltes inquietuds, pot ser tot menys simple retòrica. Crec que
aquí hi ha un debat molt important, que té manifestacions tan
concretes com aquelles a què vostè feia referència: la utilització
dels camins de muntanya, el Camí de cavalls a Menorca o la
figura de protecció que s'ha d'aplicar a la Serra de Tramuntana.

Jo diria que les Directrius, en aquest sentit, i dins el món
rural, han arribat a aixecar, a la fi, un debat social que fins ara
estava latent però que no arribava a sortir, un debat que enfronta
aquells que intenten aplicar criteris absolutament proteccionistes,
que no permeten el desenvolupament econòmic dins els marcs
territorials, i aquells que de qualque manera vénen a dir que
d'acord, que hi ha d'haver protecció, però que aquesta protecció
no ha de ser només a costa seva i de les seves propietats.

Jo crec que aquest darrer sector, a què vostè també feia
referència i que està format bàsicament per aquells que en aquest
moment tenen en les seves mans l'explotació i la propietat del
món rural, no només els grans propietaris, no ens enganem, això
és una fal•làcia, dic que, aquest darrer sector, no se'l pot
desatendre i no se li pot donar l'esquena.

El món rural, Sr. Triay, no pot ser contemplat com un simple
complement paisatgístic a la nostra oferta turística, no es pot
sotmetre la renda rural a la renda turística i obviar que la
conservació, de qualque manera, del món rural és aliena al que
és la prosperitat d'aquest món rural. Jo crec que hi ha un article
de les Directrius, per ser concret i per ser il•lustratiu, que jo crec
que és simptomàtic, és l'article 88, el seu apartat a), allà on parla
que el planejament territorial i les polítiques sectorials -ho
llegesc textualment- "consideren el manteniment de les activitats
agràries com un objectiu territorial que s'ha d'afavorir
activament. Si ens aturàssim aquí, jo crec que tots hi podríem
coincidir, el problema és que afegeix "atesa la seva importància
per l'atractiu paisatgístic a les illes i pel control dels usos en sòl
rústic".

En aquest article, on hi ha, òbviament, un desig protector
important, una voluntat legítima de protegir el sòl rústic
com a valor de l'entorn, hi ha també, a la vegada, un
contrasentit, i en aquest sentit he de dir que no em causa cap
reserva reconèixer-ho. Hi ha un contrasentit quan es
considera l'activitat productiva lligada al camp només des
de la consideració..., perdó, la consideració en relació amb
el medi natural, que no tengui una consideració per si
mateix, el seu valor inicial i lògic, el seu rendiment com a
activitat econòmica primària.

En  aquest sentit, jo crec que és evident que no ens
queda més remei que reforçar el paper actiu del món rural.
Crec que hem de trobar el camí, i a les Directrius així ho
hem de reflectir, per eliminar el paper subsidiari del territori
rural que qualque vegada té en relació amb el món turístic.

Com a conseller de Medi Ambient i també com a
ciutadà,estic plenament convençut que no hi pot haver
preservació si a la vegada no es preveu una capacitat de
progrés d'aquells que històricament han viscut i han
contribuït amb la seva activitat al manteniment del medi
natural. No podem assimilar preservació a inactivitat
econòmica, perquè, al final, el resultat seria la negació de la
pròpia activitat i també de la protecció.

Dins aquest context, quines són les propostes que es fan
des de la Comissió de política territorial, que ja ha entrat a
analitzar les al•legacions i que ha començat a fer feina en
aquest sentit? Hi ha tota una sèrie de consideracions, allà on
es recullen de bona manera els suggeriments de tots els
ciutadans. Aquestes consideracions fan referència
bàsicament a un parell d'aspectes, jo li'n faré esment només
dels principals.

La comissió indica que és molt important accentuar el
pes dels sectors primari i secundari a fórmules que
incrementin l'ocupació i l'increment de rendes dins el sector
agrícola; què vol dir amb això? Que fa falta que el sector
agrícola a la nostra comunitat estigui valorat per si mateix
i no en funció de, en funció del seu valor paisatgístic o en
funció del suport que pugui donar a altres sectors
econòmics, òbviament de molta d'importància, com pugui
ser el sector turístic, però que, en qualsevol cas, són sectors
distints.

Jo crec que aquest és el camí que s'ha de dur des del
Govern i que, de qualque manera, ha de ser la voluntat i el
propòsit polític que tenim, millorar el tractament que en
aquest moment... Perdó; millorar el tractament, deia, que en
aquest moment té el món rural, el sòl rústic a la nostra
comunitat a través de les Directrius d'Ordenació del
Territori.
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Jo crec que no escapa a ningú, o almanco així és al Govern,
que les Directrius d'Ordenació del Territori són millorables,  són
també resultat d'un esforç humà i tècnic importantíssim. Crec
que també seran un instrument idoni per permetre en el futur
ordenar el nostre creixement econòmic, d'acord amb el que els
nostres recursos ens permet.

Crec  que, com li deia abans, les Directrius, a pesar de tot, són
millorables. Jo crec que aquesta millora s''ha de tenir en compte,
s'ha de fer tenint en compte totes les sensibilitats socials que
existeixen, que hi ha en aquest moment. Jo crec que avui definir
el model territorial també dins el sòl rústic a la nostra comunitat
s'ha convertit indubtablement en definir quin és el model social
que volem, i jo crec que és de justícia, a una empresa com
aquesta, propiciar la intervenció de tots els elements socials, de
tots aquells que han  tengut a bé fer-nos al•legacions, fer-nos
arribar la seva crítica i la seva aportació dins les Directrius
d'Ordenació del Territori. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Efectivament, fa dos mesos, aproximadament, varen aparèixer en
els mitjans de comunicació una sèrie d'informacions que deien
que sectors vinculats al Partit Popular, membres directament
vinculats al Partit Popular, com per exemple alguns batles de
Mallorca i alguns propietaris de finques, estaven molt disgustats
amb les Directrius d'Ordenació Territorial i que d'alguna manera
estaven pressionant el Partit Popular, la cúpula del Partit Popular,
per tal de rebaixar el suposat gran grau proteccionista que tenien
aquestes directrius, argumentant tota una sèrie de coses.

Record també que el conseller de Medi Ambient va dir que
estava content perquè les Directrius estaven rebent atacs i
crítiques dels dos sectors, és a dir, per un costat, l'oposició
d'esquerres i ecologista hi estava en contra dient que no eren
prou proteccionistes i que ara, per un altre, estaven rebent
crítiques en sentit contrari que deien que eren massa
proteccionistes i que, per tant, estava encantat de la vida, el
conseller, deia que, per tant, eren unes DOT centrades,
equilibrades i perfectes.

Però, és clar, quan un sent això o llegeix això pensa que
això vol dir que bé no farà cas de cap dels dos sectors,
perquè considera que les DOT han quedat perfectament
centrades o bé farà cas dels dos sectors, però, és clar,
posteriorment llegim coses a la premsa com, per exemple -
ho llegesc textualment d'un diari-, "el Govern está dispuesto
a cambiar diez o quince puntos para evitar que las Directrices
supongan nuevos enfrentamientos internos en el PP", això en
boca del president del Partit Popular de les Illes Balears, "el
Govern está dispuesto a cambiar diez o quince puntos para
evitar que las Directrices supongan nuevos enfrentamientos
internos en el PP". Per tant, és veu que ja no deuen ser tan
perfectes, aquestes DOT, quan es fa cas d'un dels dos
sectors, curiosament, no es fa cas, o sembla que no es farà
cas de cap de les esmenes, de cap de les al•legacions dels
partits de l'oposició, grups ecologistes o d'altres col•lectius
progressistes que van en la direcció de dir que són poc
concretes, són poc proteccionistes, d'aquests no farem cas
perquè, total, com molt bé comentava el Sr. Triay, no són
dels nostres, aquests no ens han de votar, per tant,
d'aquestos quatre rojos i ecologistes que criden molt no hem
de fer cas, és dels nostres de qui hem de fer cas.

Quina és l'argumentació que fa aquest sector de gent més
ultra, diguem-ne, dins el PP i d'alguns propietaris de
finques? Excessiu zel proteccionista, poca atenció al món
rural, escàs respecte per la propietat privada. Bé, la meva
sorpresa ara és sentir el conseller dir que bé, que no estan
tan malament, aquestes crítiques que fan aquests
representants del món rural, no estan tan malament,
s'haurien de tenir en compte; bé, cosa que jo crec bastant
preocupant, perquè, al final, probablement sortiran unes
DOT, unes directrius que no estaran al servei de tota la
població de les nostres illes i de tot el territori, sinó que,
finalment, sortiran unes directrius que estaran al servei de la
"clientela" del Partit Popular, cosa que jo crec que seria
lamentable i un greu error històric. res més. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
efectivament, el debat que aquí es planteja i que, en
definitiva, està formulat també en el propi text de la
interpel•lació és un debat que té dos riscs en la seva
exposició.

Primer risc, presentar la posició del Govern, com
explicava el Sr. Balanzat, com una posició centrada entre
les posicions ecologistes o més proteccionistes i unes
posicions més ultramuntanes o més favorables a un règim
de permissivitat en el sòl rústic. Aquesta presentació del
tema és una presentació falsejada, perquè la posició del
Govern no és una posició centrada.
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El segon risc és que a més se li doni primacia a la
confrontació entre el Govern i el sector dels propietaris rurals
perquè efectivament dins aquests sectors hi ha gent del Partit
Popular, hi ha gent preeminent del Partit Popular, té més interès
polític aquesta confrontació, i per tant encara hi pugui ressaltar
el fet que el Govern balear està distanciat respecte de posicions
que puguin promoure un règim permissiu d'utilització del sòl
rústic. Això és encara un risc de deformació major de la realitat,
perquè en definitiva la posició del Govern no és una posició
centrada, la posició del Govern és essencialment una posició
permissiva de desvirtuació i de destrucció del sòl rústic de les
Illes Balears.

Què és el que li està passant al sòl rústic? Doncs ho diuen les
Directrius d'Ordenació Territorial, que a nivell de diagnòstic
moltes vegades, no sempre, funcionen. Ho diuen d'una manera
tan alambinada, i són les dues i deu, que jo pràcticament
passaria; però bàsicament diu "el procés d'expansió urbana té
avui una dimensió insular, existint una gradació des dels nuclis
més densos cap als espais més antropitzats, però amb una
continuïtat funcional que no es perd en cap moment. L'expansió
de les demandes urbanes, la pèrdua dels usos tradicionals del sòl
rústic defineixen un canvi funcional decisiu i obliguen a la
redefinició del seu paper en el model territorial". Això en cristià
vol dir que el sòl rústic està desapareixent, que la seva
funcionalitat, que l'ús que el defineix està desapareixent per mor
de la pressió urbanitzadora. Això és el que diuen les Directrius
d'Ordenació Territorial. A partir d'aquí, naturalment, les
Directrius d'Ordenació Territorial en lloc de prendre posició
d'una manera conseqüent davant aquest diagnòstic, el que fan és
derrapar.

M'agrada de tant en tant sortir aquí a anomenar aquests
famosos índexs de sostenibilitat, que són com aquells llibres de
Carandell, que no sé com es deien, però que eren coses realment
pintoresques de la nostra societat. Els índexs de sostenibilitat de
les directrius són una font inesgotable de pintoresquismes. Així
per protegir el sòl rústic, índex de sostenibilitat, ens diu que la
relació entre el nombre de denúncies per irregularitats
urbanístiques en sòl rústic i el nombre de llicències ha de minvar.
És a dir, que bastaria que hi hagués una menor pressió social en
la denúncia de les irregularitats perquè considerassin que l'índex
de sostenibilitat es compleix i no hi ha raó d'alarma. I una altra
també bastant graciosa és que diu que hi ha d'haver una reducció
en la proporció entre el nombre d'habitatges en sòl rústic i el
nombre d'habitatges en sòl urbà i urbanitzable. És a dir, que basta
incrementar considerablement els habitatges en sòl urbà i
urbanitzable, encara que això vagi també acompanyat d'un
creixement important en el sòl rústic, per pensar que l'índex de
sostenibilitat no ens indica una situació d'alarma. Realment
només aquests dos exemples són suficients per veure per on van
els tirs, i en qualsevol cas per on van els tirs de les Directrius
d'Ordenació Territorial és per on van els tirs de la Llei del sòl
rústic, que és una llei que bàsicament està per regular -ho hem dit
unes trenta o quaranta vegades, però no hi és de més dir-ho una
vegada més-, és una llei que el que fa és regular la urbanització
del sòl rústic; és a dir, és una llei per regular la desaparició del
sòl rústic de les Illes Balears, permetent fins i tot una
rururbanització sistemàtica del sòl rústic, i aquí en concret,
almanco a l'illa de Mallorca, a través de la meva presència a la
Comissió Insular d'Urbanisme tenc la desagradable oportunitat
de conèixer expedients d'urbanització, de parcel•lació,

d'urbanització del sòl rústic, de grans finques que es fraccionen
per tal de permetre la construcció d'habitatges, és a dir el
que s'entén lògicament per una parcel•lació urbanística o un
procés d'urbanització. Això és el que s'està permetent, i que
hi ha projectes a Sóller, a Andratx, a Manacor, etcètera, que
en definitiva són molt difícils de sortejar per part de la
Comissió Insular d'Urbanisme, perquè en definitiva la llei
del sòl rústic està dins la seva lògica permetre aquest tipus
d'actuacions; no només un procés d'urbanització a partir
d'una construcció, que de qualsevol manera no s'evitaria en
parcel•les més o manco grosses, sinó fins i tot anam ja a la
fabricació en sèrie, a la fragmentació de grans finques per
a la construcció d'habitatges.

Això és la lògica dins les quals estan les DOT, que és en
definitiva un desenvolupament més o manco sofisticat
d'aquesta llei del sòl rústic, de vegades introduint aspectes
interessants de caràcter puntual, i d'altres vegades, les més,
fins i tot introduint elements de caràcter regressiu, com quan
lleva requisits, procediments necessaris, per exemple per a
la regulació de determinats usos en àrees naturals d'especial
interès, amb la qual cosa apunta cap a moviment de caràcter
regressiu fins i tot respecte de la LEN.

Aquest és el panorama, i per tant tota aquesta polèmica
amb els propietaris, que a fi de comptes què fan aquests
propietaris? Aquests propietaris el que fan és defensar la
rendibilitat econòmica de les seves propietats; i jo és una
cosa que tampoc no els puc retreure massa en cara; defensen
les possibilitats de rendibilitzar econòmicament. Un les
disfressen més d'uns determinats discursos, uns d'uns altres,
però no em sembla una polèmica excessivament interessant.
Tenim efectivament un sector social que defensa els seus
interessos econòmics. Em preocupa més efectivament que
quan hi ha tota aquesta polèmica l'única al•legació -mira per
on-, l'únic sector social que hagi preocupat el Govern, o que
se li hagi vist una mica firmes y en primera posición de
saludo, que deien a la mili, és precisament amb aquest
sector. Aquí sí que ja em començ a preocupar, no quan veig
un sector social que defensa els seus interessos privats i
legítims, i en la mesura que el dret li permeti, no és cap
problema; és quan veig una institució de les Illes Balears
com el Govern en posición de saludo, com deia abans,
davant aquestes al•legacions. I no només hi ha aquestes
declaracions de premsa que deia el Sr. Balanzat, aquí veig
la ressenya d'un debat que va organitzar un mitjà de
comunicació local, El día del mundo, de 29 de març, "El
Govern satisfará a los propietarios cambiando las DOT. El
primer turno de palabra" -dentro de un debate que ocupa dos
o tres páginas- "le correspondió al conseller, quien
inmediatamente aseguró que el Govern está dispuesto a
cambiar las DOT en el sentido deseado por los propietarios de
grandes fincas rurales". Aquesta predisposició a atendre les
demandes ciutadanes només ho he vist amb això; no ho he
vist en cap altre tipus d'al•legació.
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Per tant, no volem nosaltres avalar de cap manera -i acab
immediatament, Sr. President- el discurs d'un Govern que està
situat enmig d'un remolí de tensions entre proteccionistes i no
proteccionistes, el Govern està absolutament situat del costat dels
que no protegeixen el sòl rústic, del costat dels que propicien la
seva destrucció. Per tant denunciarem aquesta actitud,
denunciarem aquestes Directrius d'Ordenació Territorial,
denunciarem la Llei del sòl rústic, i lògicament estarem atents
per veure si encara en el procés de resolució de les al•legacions
el Govern farà més marxes enrere i encara anirà a formulacions
més regressives de les Directrius d'Ordenació Territorial, però
sempre, evidentment, dins el marc que abans he descrit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
És un debat important aclarir la funció d'aquest sòl rústic, i crec
que és important reflexionar-hi. Les Illes Balears, com ens
apunten les mateixes directrius, són totes elles ja sòl urbà; són
sòl urbà amb solars grans, amb parcs i jardins, però sòl urbà.
L'avanç de les Directrius ens parla d'una expansió urbana que és
avui d'abast insular, ens parla de processos de rururbanització, de
l'amenaça de la urbanització difusa, etcètera; per no parlar de tots
aquells punts on ens fa referència al paisatge. Però després la part
normativa se n'oblida absolutament. Jo és que, Sr. Conseller, o
Sr. Triay, em recorda un poc el principi d'Annie Hall, aquelles
dues senyores que critiquen els menjars d'una residència, i una
d'elles li diu "és que el menjar és molt xerec, no és menjador, jo
el deix tot, em fa fàstic", i l'altra li diu "és ben cert, i a més les
racions són curtes". Realment, en comptes de reaccionar davant
tot aquest desgavell que analitza i que veu aquestes directrius,
aquesta anàlisi, la part normativa senzillament mira cap a una
altra banda, o millor dit la potencia.

El debat sobre sòl rústic té molts de fronts, però evidentment
parlarem només del tema urbanístic, primer per qüestió de temps,
però és que a més perquè les directrius no en parlen per res, de
política agrària, només parlen del tema urbanístic. L'obsessió és
convertir el sòl en sòl edificable, en la línia que ha estat ben
aclaridora per la part de la Llei del sòl rústic, que proclama una
mena de dret subjectiu nou, que és el dret a construir un
habitatge en sòl rústic. És allò que el conseller ens parlava, de
drets individuals, els quals s'han respectar, uns drets individuals
que són nous, que és poder construir habitatges, al nivell que en
aquest moment s'està fent, al sòl rústic; regalant, per tant, una
plusvàlua sobre la qual lògicament, legítimament s'hi especula,
perquè un ja considera lògic i raonable poder xapar la pròpia
finca en tantes parts com doni, i poder construir en cadascun dels
seus trossos. La veritat és que ens posam a tremolar quan ens diu
el conseller que se poden millorar encara les DOT per al

 tractament del sòl rural, del món rural, perquè si millorar el
món rural és poder urbanitzar-lo més, la veritat és que
podem passar de 14.000 a 10.000, de 7.000 a 2.000... no
sabem per on podrà anar. Perquè quan el PP braveja que hi
ha un percentatge de territori protegit, el 40% o el que sigui,
no diu que es gestionarà mediambientalment; senzillament
vol dir que té uns efectes constructius, que té unes
conseqüències constructives, però quines? Tampoc no és
que no s'hi pugui construir; no, a tot el sòl protegit es pot
construir, tan sols és que la finca ha de ser més gran. Així
mateix és una finca relativament important a les ANEI de
Mallorca, no tan en d'altres tipus d'institucions com les
ARIP, o les ANEI fins i tot a les altres illes.

Per tant, tot es pot construir. Les construccions agràries
en qualsevol extensió. Hi pot haver construccions agràries
en qualsevol extensió, en ANEI, en ARIP, en 2.000 metres,
en 1.500 metres, en qualsevol, sense cap mena de límits; un
n'hi havia a la LEN, i el va canviar la Llei del sòl rústic. I
què és...?, per exemple, hi ha un sol dictamen, que és el de
la Conselleria d'Agricultura. I què considera la Conselleria
d'Agricultura que és una extensió suficient per construir?
L'altre dia vèiem, en aquests darrers mesos, construccions
en 1.100 metres, en 1.200 metres, 3, 4, serra de Tramuntana,
ARIP, Sóller concretament. S'estan donant permisos per
construir en 1.000 metres i en menys, perquè es considera
que les necessitats agràries de la finca ho requereixen.
Tenim un gran debat sobre els habitatges, que ja és prou
greu el nivell de parcel•lació que es permet amb els
habitatges, però mentrestant per via de construccions
agràries s'està permetent absolutament tot, amb un nivell de
parcel•lació de l'illa, concretament molt especialment a
Mallorca i a Eivissa, extraordinari. Els ciutadans, a més, ja
hi reclamen serveis, naturalment; el primer era l'accés rodat,
una quantitat important en camins rurals en haver d'asfaltar-
ho tot, però també evidentment després l'aigua, les esteses
elèctriques, els claveguerams que s'hi hauran d'arribar a
posar perquè evidentment en aquests moments a nivell de
nitrats s'estan contaminant aqüífers. I no podem continuar
així, perquè s'està tractant d'una competència deslleial amb
el sòl urbanitzable pròpiament dit. És que és més barat
comprar una finca i fer-hi un xalet que comprar un sòl,
cedir, pagar impostos, etcètera, haver d'urbanitzar, que no
en aquest moment el que es fa en el sòl rústic.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 108 / 21 d'abril del 1998 4733

Però és que a més hi ha, com tots sabem, una pressió
urbanística per tots els racons de les Illes Balears, però
especialment ara ja centrada en el sòl rústic, un dels arguments
dels quals és el seu preu. Estam parlant de les compres massives
per part de ciutadans no residents, molt en la línia del que el PP
ha procurat, de convertir les Illes Balears en una segona
residència d'Europa, segona residència també en sòl rústic.
Perquè s'han dit una sèrie d'índexs de sostenibilitat, però no s'ha
anomenat el més delicat per nosaltres, l'índex de sostenibilitat 27
diu que el nombre d'habitatges ocupats a sòl rústic ha de créixer
respecte del nombre total d'habitatges. És correcte aquest índex
de sostenibilitat? Li demanarà, Sr. Triay? El nombre d'habitatges
ocupats en sòl rústic ha de créixer respecte del nombre total
d'habitatges? És a dir, quan se'ns parla de desenvolupament
econòmic, que en parlava ara el conseller, se'ns parla de
creixement econòmic, significa que per créixer econòmicament
el sòl rústic el que ha de fer és urbanitzar-se? Això és el seu
potencial econòmic? Ho sabem, està clar, si deixes urbanitzar
serà molt més clar, hi ha una gran plusvàlua aquí. Per tant, què
és que cal, segons el Govern balear?, urbanitzar tot el camp?
Perquè no es parla enlloc de l'interès edafològic ni de l'interès
agrari pròpiament dit, no forma part de cap de les categories de
protecció de les directrius, com tampoc no ho ha estat fins ara
amb cap mena de delimitació de la part de la Conselleria
d'Agricultura. El conseller ens feia referència a l'article 88,
absolutament simptomàtic, quan diu que s'ha de protegir el sòl
rústic per mor de motius paisatgístic. Però és que -i he d'acabar
perquè hem de ser molt ràpids, ni tan sols els motius paisatgístics
s'estan preservant. Com es poden preservar els motius
paisatgístics amb el nivell de construcció de tots els colors i
dimensions que estan patint en aquest moment les illes de
Mallorca i Eivissa sobretot, però que Menorca no se'n pot
escapar durant gaire temps?

Creim que no hi ha cap mena d'actuació, ni tan sols al nivell
de jardineria del paisatge, si és l'únic que els preocupa. Hi ha un
tancament sistemàtic del sòl rústic, naturalment des de
mentalitats urbanites, des de mentalitats de privacitat, que no
respecten ni tan sols el dret de pas innocu que ha estat tradicional
en aquest país durant segles, sempre; és el tema del camí de
Cavalls, els accessos a les muntanyes, els accessos a les platges...
de res ens en parlen les Directrius, perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor, que ja ens excedim
bastant en el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. No som responsable dels altres, però
acabaré i me'n faré solidari.

Creim que tampoc no hi ha enlloc cap mena de referència, no
hi ha protecció, no es dicten els plans d'ordenació del medi
natural, i després les poques iniciatives noves de protecció que
ens diuen  les DOT, s'ajornen sine die en aquest projecte d'avanç
de directrius. Per tant creim que en gran mesura una passa enrere
del que és la Llei estatal del sòl, que si no hi hagués Llei del sòl
rústic i que si no hi hagués abans de directrius postura política
del PP balear en aquests temes, segurament tendríem un sòl
rústic més protegit del que tenim ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Andreu
Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
primera evidència que es desprèn de la lectura d'aquesta
interpel•lació és que no té massa sentit des de la perspectiva
d'un control parlamentari, demanar, interpel•lar un Govern
sobre judicis, manifestacions o criteris que els ciutadans i
mitjans de comunicació, que encara que en el si del seu
contingut es refereixen evidentment a una acció de Govern,
pertanyen a un àmbit de llibertat d'expressió i dels drets i
llibertats individuals de cadascun d'ells. I la seva explicació
només correspon a qui els ha formulat, a qui els ha
manifestat, i sempre han estat produïts al marge de l'acció
del poder executiu en aquest cas, però sempre vist des d'un
respecte i amb l'ànim de col•laboració. Si d'altra banda
l'objecte de les interpel•lacions en general és conèixer els
propòsits del Govern en qüestions de política general,
segons afirma l'article 150 del Reglament d'aquesta cambra,
tenim que després dels debats celebrats el passat mes de
febrer, amb la interpel•lació i moció corresponent relatives
a l'avanç de les Directrius d'Ordenació del Territori, aquesta
nova interpel•lació sobre les previsions del Govern en
relació amb l'ordenació del sòl rústic en les Directrius
d'Ordenació Territorial ens posa de manifest -almenys
sembla que és així- que determinats grups no es vulguin
donar per assabentats del paper que conforme a la Llei
d'ordenació del territori correspon al Govern d'aquesta
comunitat autònoma en el procés de formulació de les
Directrius d'Ordenació Territorial. El grup interpel•lant
coneix perfectament que l'elaboració de les Directrius
d'Ordenació Territorial correspon al Govern, però que el seu
contingut, el projecte de llei que es proposarà al Parlament
haurà d'expressar més de les previsions del Govern, que són
prou importants, però a més d'aquestes previsions, un model
d'ordenació que la societat balear democràticament es
vulgui atorgar, on podrà participar tota la societat balear, no
només el poder executiu.

El passat 24 de febrer vàrem tenir ocasió ja d'escoltar en
aquesta cambra el portaveu socialista, i en feia referència el
conseller abans, que ens deia des d'aquesta mateixa tribuna
-ho he transcrit literalment-: "la Llei d'ordenació del
territori, les mateixes Directrius d'Ordenació del Territori
reiteradament fan continuades referències a la participació
ciutadana, a la participació democràtica en la seva
elaboració", així dit consta literalment en el Diari de
sessions número 98, que fa referència a aquest dia 24 de
febrer. I resulta, com ja apuntava el conseller, que avui ja
interessa un altre discurs, ja interessa una altra interpretació
totalment diferent de la que manifestava el portaveu aquell
dia. Avui qualsevol al•legació, manifestació o opinió
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vessada sobre les Directrius d'Ordenació Territorial, exercida en
una participació democràtica que correspon a la ciutadania, ja no
és una mera al•legació, ja no és una mera opinió, sinó que és una
dura crítica, una censura i un enfrontament social que provoca el
Govern d'aquestes illes. És a dir que en poques setmanes, just un
mes o un mes i mig, hem canviat ja d'interpretació de la que
fèiem anteriorment. El Grup Socialista, grup interpel•lant, tots
els altres grups també, coneixen sobradament quina és l'acció
política del Govern sobre els usos i activitats que se relacionen
amb el sòl rústic. Sabem perfectament quina és la posició del
Govern amb les activitats agràries tradicionals, amb les
instal•lacions turístiques, amb l'agroturisme, amb el turisme
rural, amb els habitatges vacacionals, amb la defensa, protecció,
conservació i adquisició de patrimoni natural, àrees recreatives,
drets inherents a la propietat, desenvolupament rural, i molts
més, però crec que la llista que he donat és suficientment
exemplificativa per saber quin és el tarannà d'aquest govern, que
ha anat repetint dia rere dia dintre d'aquesta cambra.

Tot açò ho ha fet a través de promulgació de normes que
regulen aquestes qüestions que esmentava, o en algun dels seus
aspectes, i molt especialment en el projecte que es va aprovar de
la Llei de sòl rústic. És a dir que avui ignorar quina és la política
del Govern amb aquestes qüestions seria un atreviment tal
vegada massa gros. I tenir en compte que tot govern és prou
important que tengui la participació de la societat amb les
al•legacions que estimin oportunes, i que el conseller també ha
detallat en grups especificats. Que aquestes al•legacions han
vingut, n'hagueren pogut venir més quan n'hi havia poques, ara
com que ja n'hi ha més, sembla que açò és una crítica dura al
Govern, és a dir que mai sembla que ho tenim bé.

Per tant, jo crec que la línia del Govern en aquest cas ha estat
correcta, el Grup Popular ho creu. I ja per acabar, animar i donar
la confiança i suport del Grup Parlamentari Popular a l'acció
política d'aquest govern. I no tengui por, Sr. Conseller, que no
passarà, com esmentava un portaveu, del que succeeix a aquella
pel•lícula d'Annie Hall, on el menjar és xerec i curt, sinó que jo
crec que aquí tornarà passar una vegada més que el menjarà
estarà ben fet, serà abundant, perquè sabem que les receptes que
empra són rigoroses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. I jo li voldria fer una pregunta, Sr.
President. Vostè creu que jo puc interpel•lar el Govern sobre les
seves previsions quant a l'ordenació del sòl rústic en el marc de
les Directrius d'Ordenació Territorial?

EL SR. PRESIDENT:

Jo l'únic que li he de contestar és que açò ha estat admès
per la Mesa, i que per tant és una interpel•lació.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No, és que jo ja tenia dubtes; jo no sé si ho puc fer,
perquè m'ho han retret molt, i m'han posat en qüestió que es
pugui interpel•lar sobre una qüestió així. Però ja que ho puc
fer, continuaré, faré algun punt de relació amb el que ha dit
el conseller, perquè si no, clar, això és un diàleg de sords
total: Jo parl, ell contesta en funció del que es pensava que
jo diria, jo contest en relació amb el que he dit anteriorment,
i els punts de contacte entre el Govern i el que interpel•la
són nuls, degut a aquest sistema de contestador automàtic,
de respostes escrites de les quals no se'n surten ni una retxa,
i que per tant buiden de contingut -aquí sí, de contingut-
l'objectiu parlamentari de les interpel•lacions.

Sr. Conseller de Medi Ambient: "participació ciutadana
i social, debat col•lectiu, consens per establir el model
territorial", grans paraules insistentment repetides a les
Directrius d'Ordenació Territorial, que vostè ha firmat i hi
ha posat la cara a la pàgina primera, i que també en parla.
On són aquestes paraules després de l'aprovació de l'avanç
de les Directrius d'Ordenació Territorial? Què ha fet el
Govern per promoure el consens, per promoure la
participació ciutadana, per promoure el debat? On és l'equip
redactor de les Directrius d'Ordenació Territorial? Què li
han pagat?, 100 milions de pessetes? On són? No hem pogut
fer ni una taula rodona amb ells. Que han passat a la
clandestinitat? No s'havia vist mai una situació com aquesta.
Diuen que han promogut un gran debat, i que estan molt
satisfets. Ho diu el Sr. Ramis, ho diu el president de la
Comunitat Autònoma, hi ha hagut un gran debat, la seva
intenció, diu, era obrir un gran debat. Però, Sr. Conseller!
Diré hipocresia perquè no m'agraden les paraules fortes.
Vostè -que jo no he desqualificat ningú-, vostè va dir que
els propietaris de finques havien firmat enganats i
manipulats. Enganats i manipulats. Ho va dir el representant
del Govern. I un membre del seu partit, un membre
important, li va contestar que no ho podia creure, que vostè
hagi dit això. Com pot ser?, "no acabo de creerme que fueran
sus palabras, sobre todo después de que intentara llegar a un
acuerdo para evitar que trasciendera nuestra postura". O sia
que vostè ha promogut un gran debat, però resulta que va
voler silenciar els discrepants, i va voler que no transcendís
que aquests propietaris estaven en contra. I a més els va
insultar. Qui és que respecta i qui no respecta els que
discrepen?
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Sr. Conseller, vostè ha promogut un gran debat? No, a vostè
el debat li ha fugit de les mans, que és molt diferent, perquè
vostè debat, no en volia cap ni un. Vostè va anar a una taula
rodona, que jo hi era, i ja no va aparèixer més en els tres mesos,
a cap acte on hi hagués una mica de debat sobre les Directrius
d'Ordenació Territorial, per moltes declaracions que hi hagi a les
directrius i moltes afirmacions de l'important que és la
participació ciutadana. I el consens? Com s'està practicant aquest
consens?, el famós consens sobre el model territorial, el consens
del debat d'investidura; amb qui, amb l'ala dura del Partit Popular
es practica el consens? Això és un consens conjugal; i nosaltres
que n'hem de veure?, i les altres institucions, tots els sectors
socials que han participat en l'informació pública? Per exemple,
jo fa 70 dies que he demanat còpia de les al•legacions. Encara no
han arribat. Mirau quina transparència, quina facilitat en donar
informació perquè tothom pugui participar en el gran debat.
Quina comèdia, Sr. Conseller!

Però, clar, vostè, com que es pensava que jo diria unes coses,
i he sortit per unes altres, no tenen res a veure el discurs seu i el
meu. Jo he parlat de l'agricultura, vostè no n'ha parlat gens, gens
ni mica. Jo li he dit com és possible mantenir i fomentar
l'agricultura si obrim les portes a la urbanització difusa,
l'edificació en el sòl rústic, a la terciarització, als hotels, siguin
de nova planta o no. Per favor, ja que aquí ens demana
explicacions, digui'm què opina de l'acord del Consell Insular de
Menorca, aprovat pel Partit Popular, a favor que es puguin fer
dues places hoteleres per hectàrea a Menorca de nova planta, en
el sòl rústic. Què opina? Així ho sabrem; perquè aquí sembla que
hem vingut a posar-nos amb els que opinen; no, no, què opina el
conseller de Medi Ambient? Quins articles de les Directrius
d'Ordenació Territorial, Sr. Conseller, atacaven la propietat
privada, sacrosanta, naturalment?, i ara ho arreglaran i ja no
l'atacaran. Perquè això era la base de les al•legacions que vostès
diuen que acceptaran. Com es farà realitat, Sr. Conseller, la
jardineria ambiental? És una cosa m'interessa, m'agradaria saber
com es financia i com es manté la jardineria ambiental que
solucionarà el manteniment del 90% del territori de les Illes
Balears. 

I m'agradaria conèixer una mica què és el que vostès han
aprovat, supòs que tenc dret a demanar-ho, jo no sé; per favor, si
pot contestar el que han aprovat a la Comissió de Política
Territorial, què han aprovat respecte a eliminar la participació
dels consells insulars a falta de plans territorials parcials, què han
acordar d'eliminar els 500 metres de protecció territorial de les
voreres de la mar i dels perímetres urbans dels nuclis i les viles
i ciutats, què han acordar vostès en relació al dret de pas, quina
és la solució a aquest problema que ha estat -joc crec-
àmpliament manifestat a través de les al•legacions. 

Perquè, Sr. Conseller, aquí es fa un joc amagat, aquí per una
banda es diu que es vol protegir i potenciar l'economia agrària i,
per altra, el que es fa és donar drets per edificar en sòl rústic
rebaixant les condicions i introduint elements d'especulació dins
la pràctica totalitat del sòl rústic; aquí no hi ha una política, en
absolut, de foment o de desviar aquesta demanda que hi pugui
haver de segona residència ni cap a les cases buides dels pobles
ni cap a petits increments o eixamples que es puguin fer en el
medi rural en aquests pobles; no s'està regulant la parcel•la
mínima agrària, que aquesta sí que seria la base d'una política
d'ordenació territorial de foment de l'agricultura, un buit a la
legislació autonòmica que torna a ser un buit a la nova Llei del
sòl estatal que ni tan sols és tractat ni esmentat a les Directrius
d'Ordenació Territorial. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta
interpel•lació té la paraula el conseller de Medi Ambient,
Sr. Miquel Ramis.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats;
efectivament, Sr. Triay, em veig obligat -malgrat vostè no
ho cregui- moltes vegades a improvisar perquè veig que
vostè té bastant a mà això de redactar una interpel•lació per
escrit i després, quan surt aquí a la tribuna, a parla d'allò que
li convé o d'alló que en aquell moment pensa que és
políticament més oportú. Jo pensava que érem aquí per
debatre una interpel•lació sobre el tractament del sòl rústic
a la vista, a la llum de les Directrius d'Ordenació del
Territori; el problema és que, com sempre, hem parlat de
moltes coses i poc de quin era el motiu de la interpel•lació,
i em cregui, m'obliga a fer un esforç i m'obliga,
efectivament, qualque vegada a improvisar i, òbviament, la
meva mecànica parlamentària no és encara -ja li he dit
abans, esper que qualque dia ho pugui ser- tan brillant com
la d'una persona que du molts d'anys aquí.

Li reiteraré la qüestió fonamental, que és la que, per jo,
importa, respecte del tractament del sòl rústic a la llum de
les Directrius d'Ordenació del Territori. Com podem ser
capaços, com podem fer per mantenir la nostra qualitat
col•lectiva mediambiental, assegurar i millorar la nostra
qualitat de vida i respectar a la vegada els drets individuals
de les persones?, fent referència expressa al món rural.
Aquest és per jo el gran diagnòstic. 

Vostè m'ha dit que les Directrius d'Ordenació del
Territori tenen una visió negativa del món rural. Jo li diria,
Sr. Triay que vostè té una visió negativa del món rural, i és
vostè qui té el problema. Les Directrius d'Ordenació del
Territori analitzen una situació que es produeix en aquests
moments en el nostre món rural, en fan una anàlisi real,
crua, pot ser que no ens agradi, però reflecteixen la realitat
i proposen una sèrie de mesures per dur endavant perquè no
es faci realitat allò que vostè la esmentat en la seva
intervenció, de la desaparició del món rural. Jo crec que
aquí hi ha algú, alguna vegada, que confon desitjos amb
realitats; això és un perill del qual les DOT ens adverteixen
però que, a la vegada, proposen tota una sèrie de mesures
que, òbviament, assumeix el Govern per fer possible que no
desapareixi el nostre món rural per fer possible aquesta
viabilitat econòmica del món rural que, com li he dit abans,
per jo, per a aquest conseller, és el secret de la protecció del
món rural. Si no hi ha activat econòmica, si no hi ha
possibilitat, viabilitat de futur sosteniment per si mateix del
món rural, és difícil que el món rural tengui futur. 
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Quines són aquestes solucions? No hi ha cap vareta màgica,
no hi ha una sola cosa que ens dugui a protegir fent viable
econòmicament el món rural. N'hi ha moltes, n'hi ha moltes; fa
molt poc la premsa parlava que el sector hoteler, el segment (...)
del sector hoteler, es pronuncia per un consum de productes
autònoms, de productes autòctons, productes de la nostra terra
que són els que, de qualque manera, els visitants exigeixen. Idò
miri, aquest pot ser un camí: productes autòctons de qualitat,
aquest pot ser un camí. Quin altre pot ser?, idò miri,
l'aprofitament dels recursos cinegètics que hi ha a les nostres
illes, pot ser un altre camí, per què no?, per què no? Els usos
lúdics i recreatius, les visites a les grans finques, tot això fet i
duit endavant, òbviament, des del respecte més absolut a allò que
representa el món rural, l'entorn, medi ambient i, com sempre, el
nostre territori; estam en una illa, tenim un territori fràgil, tenim
un territori partit. Dins un ordre, també, per què no dir-ho?, l'ús
turístic condicionat dins el món rural, també, per què no?

Hi ha hagut un moment de la seva exposició que em
semblava veure, em semblava sentir que es repetien les
al•legacions, els argument d'aquesta gent que vostè ha criticat i
que qualcú ha qualificat com a l'ala més conservadora del Partit
Popular, quan ens deia que el Govern deixa de banda el món
rural, que només el posa en relació a determinades activitats
econòmiques, que per si mateix no pot persistir... Miri, això són
els arguments que algú ha dit que l'ala més conservadora del
Partit Popular posava en joc. Jo li dic que aquests arguments, tot
i que el Govern no els comparteix absolutament, sí que el fan
reflexionar, sí que el fan veure que, de qualque manera, és
necessari donar aquesta viabilitat econòmica a la qual jo feia
referència al món rural, perquè necessita, el món rural, fugir de
la subvenció pública, necessita, per si mateix, tenir viabilitat de
futur, desenvolupament econòmic i, per tant, en aquest sentit és
molt important que nosaltres siguem capaços de donar-li sortida.

Ha fet vostè menció a la Llei del sòl d'àmbit nacional, allà on
deia que deixava descol•locat el Govern a la Llei de sòl rústic
mitjançant la classificació que fa, efectivament, d'urbà,
urbanitzable i no urbanitzable i, òbviament, ha oblidat -supòs que
sense voler- la transitòria quarta, allà on diu que els territoris
insulars de qualque manera tendran un tractament específic, i
aposta per a aquests territoris fràgils, per a aquests territoris
limitats que són els territoris insulars.

Dins tota l'exposició, la seva i la d'altres intervinents, hi
ha hagut una confusió que jo crec que amb les Directrius
d'Ordenació del Territori s'està fomentant des de l'oposició
política, una confusió que és molt bona de fer arribar a la
gent: es confon ordenació del territori amb política
urbanística. Les Directrius marquen allò que el seu propi
nom indica, directrius, són genèriques per definició, i la
política urbanística i la definició urbanística de les
Directrius l'han de posar els plans directors sectorials, els
plans territorials parcials o els mateixos ajuntaments que, en
darrera instància, són els que tenen l'urbanisme sobre el
terreny en les seves mans.

Ha parlat vostè també, i li digui, per favor, al Sr. Alorda,
que ell també m'ho ha demanat i jo sé que vostè li dirà, que
necessitam donar viabilitat al món rural. Miri, la viabilitat
que hem de donar al món rural precisament és aquesta a què
el Govern feia esment: que s'oblidin -amb el temps, no d'una
manera immediata- de la subvenció pública i que duguin
endavant activitats econòmiques compatibles amb el que és
aquest respecte a l'entorn, al territori, al medi ambient. Això
és, i els índex -li digui per favor al Sr. Alorda- són índex, no
són fites d'obligat compliment, i això és qualque cosa que a
ningú no escapa però que no està de més repetir-ho una
vegada més.

Per acabar, em demanava la meva opinió, l'opinió del
conseller, sobre l'opció que el consell insular, o sobre
l'opinió del Consell Insular de Mallorca que tal vegada seria
possible donar un tractament al món rústic mitjançant el
qual hi hagués la possibilitat de construir dues places per
hectàrea de sòl rústic. Jo crec que és una possibilitat dins
aquest marc que li he dissenyat de respecte absolut a
l'entorn, al medi ambient, al territori, que val la pena tenir
en compte. Aquesta és la meva opinió sobre el Consell
Insular de Mallorca; i li afegiré una altra opinió, gratis,
sobre el Consell Insular de Mallorca: sap quina és l'opinió
que tenc?, que les mesures transitòries que vostè em
demanava respecte a les Directrius d'Ordenació del
Territori, si el Consell Insular de Mallorca aplicàs la seva
competència, la seva, de disciplina urbanística que té, no
serien necessàries, Sr. Triay, però com que vostès no les
assoleixen, després es veuen obligats a venir aquí a
demanar-nos que nosaltres facem la feina que vostès, en el
seu consell insular, no són capaços de dur endavant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Conclòs el debat, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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