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EL SR. PRESIDENT:

I passam a veure l'ordre del dia del plenari previst per avui
al capvespre.

I.1) Pregunta RGE núm. 511/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació del Decret d'habitatges
vacacionals.

El primer punt de l'ordre del dia és el que fa referència a
preguntes. La primera pregunta és sobre l'aplicació del Decret
d'habitatges vacacionals, que formula el diputat Sr. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Triay, per favor.

Per favor, estam en el torn de preguntes. Jo demanaria
als diputats si han de deixar la sala que ho facin en ordre, i
si no, que mantenguin silenci, per favor. Sr. Triay, té vostè
la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies. Sr. Conseller de Turisme, s'ha complert el primer
any de vigència del Decret d'habitatges turístics de vacacions,
i per tant a través d'aquesta pregunta oral li deman un balanç de
quin ha estat el resultat d'aplicació durant un any d'aquest
decret a l'illa de Mallorca, tenint en compte que a Menorca i a
Eivissa la seva gestió correspon als respectius consells insulars,
per estar transferida aquesta matèria. I amb detall voldria saber
quants habitatges vacacionals s'han autoritzat a través de la
Comissió Mixta que preveu la disposició addicional del Decret,
quantes autoritzacions prèvies s'han donat per nous habitatges
vacacionals, quants habitatges vacacionals durant l'any s'han
inscrit en el registre especial d'habitatges vacacionals de
Mallorca, i per tant en conjunt una valoració tan numèrica com
sigui possible del resultat d'aquest primer any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente yo sólo puedo darle
datos de Mallorca, porque la premura de tiempo en cuanto a la
pregunta me ha impedido ponerme en contacto con los
responsables de turismo de Menorca y de Ibiza y Formentera.

En cuanto a Mallorca, se han presentado 1.107 solicitudes,
que se están revisando. Concretamente hay revisadas 852, creo
recordar, porque no tengo aquí el número, pero se lo doy, y de
las tramitadas hasta la fecha se han archivado 26, por no
cumplir con los requisitos en el plazo mínimo que se les ha
dado. Como usted sabe, se requieren una serie de
demostraciones, porque todo esto son viviendas que ya estaban
en funcionamiento, y que se recogen o deben recoger las
condiciones que se ponen en el anejo primero del Decreto. Y
efectivamente, claro, en muchos casos hemos tenido que dar
plazos para que ser reúna toda la documentación, hay 26 hasta
el momento que no han podido reunir eso y se han archivado
directamente; y por consiguiente el número de expedientes en
tramitación ahora mismo es de 1.081.

Por lo que respecta a nuevas viviendas vacacionales, se han
presentado dos peticiones, y las dos han sido ya archivadas,
porque ninguna de las dos ha cumplido con los requisitos que
se les pedía. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Si ho entès bé, no s'ha donat cap
autorització prèvia durant un any, i no s'ha inscrit en el
registre especial d'habitatges turístics de vacació cap
habitatge. Crec que aquesta és la conclusió del que el
conseller m'ha dit, i que per tant en un any no s'ha pogut
donar una sola autorització a un decret que, per tant, hem de
considerar que ha tingut un any de fracàs a l'illa de
Mallorca, que és la que jo li demanava, perquè de Menorca
i d'Eivissa ja sé per altres fonts que la situació és
exactament la mateixa. Per tant, moltes gràcies per la seva
informació.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Es realmente curioso que llame
usted fracaso a que se hayan presentado 1.107 solicitudes,
y que hayamos revisado 800 y pico, que hayamos rechazado
2 nuevas y archivado 26, y que se están estudiando, insisto,
1.081 expedientes, que están prácticamente a punto de
finalizar, porque andamos por 800 y pico, y que una vez
finalizados esos expedientes, lógicamente todas se
registraran y se les dará esa autorización. Llevábamos un
tiempo infinito, porque hasta ahora no había habido ningún
registro ni ninguna legislación sobre viviendas vacacionales.
Llevábamos en el infinito, sin hacer nada de eso, y ahora a
usted le parece que es un fracaso que en un año tengamos
todo eso en condiciones de ser un producto turístico reglado,
cumpliendo unas condiciones, etcétera.

Realmente si esto es un fracaso, Sr. Triay, no sé qué es
lo que será un éxito. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 810/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infraestructura del
Conservatori de música de Menorca.

Passam a la segona pregunta, relativa a infraestructura
del Conservatori de Música de Menorca, que formula la
diputada Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller: quin ha estat el motiu
perquè els problemes d'infraestructura del Conservatori de
Música a Menorca no estiguin ja solucionats? Quin ha estat el
motiu?, subratllo, i com pot veure, si sap llegir, aquesta
pregunta és diferent de la d'aquest matí. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Afortunadament sé llegir, i
afortunadament la Sra. Diputada ha après avui que el
Conservatori no és de Menorca, sinó que és una extensió del
Conservatori de les Illes Balears.

Supòs que quan parla de problemes d'aquest centre, es
refereix al contingut de les peticions del Claustre de professors
a la carta que vostè m'ha comentat avui matí. Aquestes
peticions eren cinc: la primera, manca de material, s'ha
solucionat; la segona, falta de personal, amb una persona més,
aquesta qüestió s'està estudiant, i se soluciona per a tots els
centres educatius de les Illes Balears una vegada cada any, no
cada dos per tres, una vegada cada any quan comença el curs,
abans de començar el curs s'ha fet una anàlisi de les plantilles,
i si és necessari s'augmenten aquestes plantilles. Per tant, s'està
estudiant, i per tant, perquè ara estam enmig del curs i no al
començament del curs, per això mateix si se soluciona se
solucionarà a principi de curs.

Tercer punt: problemes amb la instal•lació elèctrica. Li
pareixerà increïble. La instal•lació elèctrica, com vostè sap,
correspon a l'Ajuntament de Maó. En aquells moments
provisionalment hi havia un comptador, una escomesa d'obra,
que suposam que no era suficient per donar servei a tot el
complex. Nosaltres vàrem demanar a l'Ajuntament una
ampliació d'aquesta potència, i a l'Ajuntament es va perdre
l'expedient, i per aquest motiu no s'han pogut solucionar els
problemes elèctrics. Afortunadament fa un parell de dies a
l'Ajuntament de Maó han trobat l'expedient, i esper que amb el
seu vist-i-plau i el treball de Gesa es pugui solucionar el
problema elèctric.

El problema de la calefacció i el problema de la millora,
més que la millora pràcticament la dotació completa d'una sala
d'actes que hi ha en aquest centre, hi ha dues qüestions. Per un
costat amb la calefacció és increïble que en projecte, que també
feia l'Ajuntament de Maó, no es tengués en compte que en
aquest centre hi havia d'haver calefacció. Enguany, si
l'Ajuntament ens dóna permís, posarem la calefacció. I quant a
la sala d'actes, està projectada per part de l'Ajuntament,
nosaltres pensam fer-la enguany. Havíem de fer-la l'any passat,
però també és cert que vàrem tenir tota una sèrie d'actuacions
més importants que aquesta, que varen fer cedir quant a la
prioritat a aquesta de la construcció de la sala d'actes.

Crec que a part de saber llegir, he sabut explicar-li per què
les actuacions que no s'han fet, no s'han fet, i les que s'han
fet per què s'han fet.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, Sr. Conseller, només una petita matisació. Jo no li he
demanat el que posava la carta, ha estat vostè que m'ho ha
dit. Jo no ho sabia, jo sé el que ha dit la premsa. Jo li
demanava per problemes d'infraestructura. Que jo sàpiga, el
personal i manca de material mai no s'han considerat
infraestructura d'un centre. Jo li he demanat al voltant de la
seva responsabilitat, perquè la de l'Ajuntament de Maó, jo
ja m'he encarregat de demanar-la. Qui és el titular de
l'extensió, com vostè diu, d'aquest conservatori a Menorca?
Vostè, el Govern balear. Vostè era el responsable que quan
s'inicien les classes tot estigui en condicions de passar
revista, com diuen a la mili; i com és de suposar, se suposa
que la temperatura ambient és una circumstància important
a l'hora d'estudiar qualsevol cosa, més si s'han de tocar
instruments. Igualment que la potència i que les condicions
de la instal•lació elèctrica estiguin com toca estar a
qualsevol escola, una del Govern també. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, molt breument, perquè ha
consumit molt de temps, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment la persona que es
diu que falta no és infraestructura, el material sí, hi ha
infraestructura mobiliària i no immobiliària. En qualsevol
cas, miri, jo som el responsable que en els centres educatius
de les Illes Balears els cursos comencin i es desenvolupin
amb tota normalitat, és cert. Però què vol que faci jo a un
centre que no és meu, a un centre on donam classes
convenguts quant a la infraestructura, l'espai físic, amb una
altra administració, que a més té uns procediments?, que em
boti els procediments municipals, i me'n vagi i instal•li
xarxes elèctriques allà on em dóna la gana, i a més a un lloc
que no és ca meva, fora fer peticions als ajuntaments, fins
i tot que faci obres allà on no és ca meva. A que no troba
que això és la forma adequada d'actuar? 

Què vol que hi faci, Sra. Diputada. No és un centre meu,
i encara que ho fos, hauria de demanar llicència a
l'Ajuntament per a moltes d'aquestes actuacions. Això és el
que hem fet. Que això als ciutadans els costa comprendre-
ho? Jo ho comprenc, que els costa comprendre-ho, però així
són els procediments administratius, i a això ens hem
d'atendre, almanco els que tenim responsabilitats polítiques
i responsabilitats de gestió.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 502/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fotografies amb ciutadans.

Passam a la tercera pregunta, relativa a fotografies amb
ciutadans, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, Sr.
Matas. No es que no esté, está debajo de la silla, como si fuera
una comparecencia parlamentaria. Sr. Matas, hace tiempo que
vengo denunciando la feroz campaña de imagen que lleva usted
a cabo desde que fue nombrado tercer presidente de esta
legislatura. La energía y el dinero que se emplean por usted en
popularizar por todos los rincones de nuestra geografía, incluso
en ultramar, su imagen, son difíciles de calibrar. Se atosiga a
los ciudadanos con fotos dedicadas que no han solicitado. Se
hacen fotos por millares con cargo al presupuesto público,
17.000. Se rellenan folletos informativos del Objetivo 2 con
fotos del presidente, hasta el punto que me decía un diputado,
que es el objetivo 2, porque el objetivo 1 es la imagen del
presidente; etcétera, etcétera. 

Claro, llega un momento en que el presidente ve una cámara
de fotografiar y se ciega, se lanza para ella. Encuentra
ciudadanos haciéndose una foto, va corriendo y se interpone en
la foto, hasta el punto de que los ciudadanos se han dado cuenta
de esta situación, han visto que no pueden hacerse muchos de
ellos fotografías con calma sin que interponga entre la cámara
y su situación el Sr. Presidente, y se me han quejado. Por ese
motivo le pregunto, Sr. Presidente, i está ahí bajo la silla, salga
y díganos si usted considera lógico y adecuado para su cargo
interponerse en las fotografías que se hacen los ciudadanos.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si jo fos vostè tendria
més sentit del ridícul. Aquesta pregunta és absolutament
ridícula, i acaba vostè de fer el ridícul. Però bé, en aquest
parlament obliguen a contestar, i contestaré a aquesta absoluta
ridiculesa de vostè.

En primer lloc, el que li podria dir és que si vostè fos
president, cosa que no serà mai, vostè sabria que quan un és
president, o un és batle, o un és conseller, parla amb la gent,
escolta, la gent demana que tenguis una presència, i demana
fins i tot fotografiar-se amb tu. Això és una cosa bastant
habitual. Els que estam a peu de carrer, com el president,
que és la nostra obligació, ho vivim cada dia. Clar que, com
que estic segura que vostè mai no arribarà a ser president, i
sobretot especialment si tenim en compte la qualitat i la
profunditat de les preguntes parlamentàries que vostè fa,
haurà de conformar-se amb l'experiència dels altres. Però li
serveix, l'experiència meva com a consellera, la del
president Matas, que també si vol ho pot mirar, no està aquí
baix, Sr. Diputat, se'n donarà compte que una de les
obligacions que té és saludar els ciutadans, és escoltar les
seves inquietuds, és resoldre els seus problemes, és atendre
les demandes, i és intentar que hi hagi més qualitat de vida
a la seva comunitat, amb la qual cosa és lògic que es facin
fotos, i és lògic que el president tengui una presència
pública.

A partir d'aquí l'acudit seu de se ciega, se interpone, i tots
els acudits que ha fet, ni tan sols li contest, perquè seria
posar aquesta cambra a un lloc massa baix, i estic segura
que ni vostè ni jo ho voldríem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, de ridículos iba
la foto, la pregunta y la foto, porque considero que es
realmente ridículo que un presidente de una comunidad
autónoma cuando hay un grupo de ciudadanos haciéndose
una foto tranquilamente, y pase con su coche por delante,
pare el coche sin que nadie se lo pida, -porque nadie se echó
a la carretera para parar el coche-, baje, se dirija al grupo, y
viaje al centro, al centro del grupo, al centro de la foto, que
a ése sí que viaja. Y si no, Sra. Consellera, obsérvelo cómo
en este grupo se situó el presidente en el centro, en el centro
de la foto, sin que nadie se lo pidiera, de un grupo de gente
que hacía años que no veían, que se hicieron unas fotos, y
esta gente ahora tiene la desgracia de que no puede disponer
de ninguna foto sin que esté en el centro el Sr. Matas. Una,
bien; un ciudadano que lo quiera, bien; pero mírelos, aquí
los tiene, las treinta personas tienen en el centro -insisto, no
en el político, sino en el de la foto, que es al que viaja con
más asiduidad-, tienen en el centro de la foto al presidente
Matas interpuesto. 
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¿Le parece a usted esto digno? ¿Quién le dijo que parara el
coche cuando pasaba por allí? Por favor, reconózcame que la
situación realmente es de ridículo, y realmente es de ridículo
que un presidente de la Comunidad Autónoma lo haga. Y como
decía un alto cargo del Partido Popular, cuando el presidente de
la Comunidad Autónoma hace el ridículo, hacemos el ridículo
todos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, això li ha contat qualcú
interessat per contar, però això no és ver, i vostè sap que això
és en absolut mentida. Vostè ho sap perfectament, però es tracta
de venir aquí, dignificar el Parlament de tal manera que quedi
por los suelos, dir tonteries, dir coses que no tenen sentit, però
també li vull dir una cosa: Si vostè dedicàs la mil•lèssima part
del seu temps a escoltar els ciutadans com fa el president, segur
que apareixeria a qualque imatge envoltat de gent del poble. Jo,
que em dedic a col•lectius humans, seguríssim que em pot
veure a moltíssimes fotos envoltada de gent del poble, perquè
és el que la gent vol, i perquè representam els ciutadans
d'aquestes illes, encara que a vostè li pesi.

El que sí vostè aconsegueix amb aquestes preguntes, i que
jo crec, Sr. Diéguez, que és el seu objectiu, és aparèixer sempre
a les fotografies dels diaris. Però tot sol, Sr. Diéguez, tot sol.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 489/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a habitants per hectàrees.

Passam a la següent pregunta, relativa a habitants per
hectàrea, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Atesa la nostra manca de capacitat
d'enteniment, hem d'anar fent preguntes amb bones, per intentar
entendre res. Com molt bé ens deia el Sr. Conseller avui matí,
les Directrius d'Ordenació del Territori no parlen d'habitants
sinó que ens parlen d'hectàrees. Per passar de superfícies a
habitants, a població, és evident que li hem d'aplicar una
densitat. Això ens ho deia avui matí, i en això coincidim. El que
està clar és que el Govern ha fet aquesta operació. No l'ha feta
a les DOT, l'ha feta a un altre lloc, perquè li sortís 1.678.000
habitants després de les DOT.

A nosaltres, això no ens surt. Només a Mallorca, perquè
tenim més fàcils les dades, hi ha 17.000 hectàrees urbanes,
sòl urbà. Sòl urbà, jo confii que sàpiga què vol dir el
conseller, perquè a vegades ho dubt. 17.000 hectàrees de sòl
urbà, una densitat baixa, molt baixa, general, de 100
habitants per hectàrea, surten 1.700.000 habitants. Però és
que el Govern ja ens parla de 23.000 hectàrees entre urbà i
urbanitzable consolidat a Mallorca, a 100 habitants -ja seria
més raonable si hi ha urbanitzable parlar de 100 habitants-
serien 2.300.000 habitants. Ja dic, ja li he comentat en tantes
ocasions que no ens quadra res dels nombres que realment
tenim avui mateix a les Illes Balears, quant a la capacitat de
població que preveu el Govern, i que l'única manera
d'arribar-hi seria llevant sòl urbà, però hectàrees de sòl urbà,
Sr. Conseller.

Però per aprendre, jo li demanaria que ho fes damunt una
pissarra, jo ho agrairia molt: sòl rústic, quina densitat, sòl
urbanitzable i sòl urbà?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, estam en el torn de preguntes. Du dos minuts
i mig consumits.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perfecte, idò tan sols em remet a la pregunta talment
com està formulada. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, també li record que estam
a preguntes, i per tant en haver consumit el cinc minuts
tallaré.

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

Gràcies, Sr. President. Li promet que tractaré de ser molt
breu, encara que també molt il•lustratiu i molt didàctic.
Miri, li promet que vendré amb una pissarra per explicar-li,
perquè farà falta, i endemés estic content que ja hagi entès
qualque cosa, i que se n'hagi donat compte que efectivament
a les Directrius es parla d'unes normes de canvi de
classificació de sòls, de sòls urbanitzables o aptes per
urbanitzar a sòl rústic, i això és el que fa. I les Directrius
també fan referència a unes mitjanes de densitat de població
per poder traduir això a població, que no deixen de ser
mitjanes i estimacions, de 100 habitants per hectàrea.
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Per tant, com li he dit jo avui matí, quan parlam d'habitants
hem d'agafar promedis, i depèn molt del tipus de sòl a què
facem referència. Ja li he dit avui matí que si parlam de
parcel•les unifamiliars de 1.000 metres la densitat és de 18, i
entre aquests 18 i els 225 quan parles de familiars entre
mitjaneres, hi cap qualsevol cosa. Però també li he dit moltes
vegades, Sr. Alorda, i li tornaré a repetir ara mateix, que les
Directrius quan parlen de sostres no només fa referència als sòls
urbanitzables o aptes per urbanitzar, també fan referència als
sòls urbans, i per tant l'actuació només no es pot centrar dins
aquests sòls urbanitzables. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que cada vegada està més
embullat el Sr. Conseller, i jo crec que vendré amb la pissarra
a la Comissió per explicar-li les Directrius, per veure si les
arriba a entendre. Jo a vegades dubt si se les ha llegides. Però
com a mínim les intentarem posar. A la fi em reconeix que
només es parla de sòl urbanitzable que passa a rústic, és l'únic,
d'urbà res. Densitats mitjanes? És cert que es parla de densitats,
dels nous creixements, article 33, és l'únic que trobarà que en
parla; i els dels nous creixements de sòls urbanitzables, 100
habitants per hectàrea. És de l'únic que vostè trobarà a les
Directrius.

I ara jo li deman: Per aconseguir el nombre de 1.678.000
habitants que varen donar, no les Directrius, sinó a la
informació que ha fet el Govern sobre les Directrius. D'aquestes
densitats difícils de calcular, que són mitjanes, a nivell d'Illes
Balears, i que a determinades zones són més altes i a altres són
més baixes, quina han aplicat perquè li surti aquest nombre? No
sé si m'explic: perquè surti el final, ha de publicar un nombre,
que són hectàrees -jo aquest el tenc, però li agrairia que me'l
donàs-; l'altre nombre que vostè ha de posar enmig és densitat.
Jo li deman: quin nombre ha posat aquí perquè li surtin
1.678.000 habitants? Com que la densitat es calcula
habitants/hectàrea, l'hectàrea es lleva, es lleva d'hectàrea d'alla
deçà, i el nombre final surt habitants. Jo ja no sé com fer-li la
pregunta perquè vostè l'entengui...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, està claríssima. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Contesti un nombre, per favor, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo efectivament crec que sí,
que està embullat, perquè vostè no ho vol entendre. Miri,
per arribar a 1.700.000 habitants, l'únic que feim és
extrapolar un creixement, que nosaltres estimam d'un 1%
aproximadament, al cap de 10 anys pot ser un 10, un 12%,
i duim aquest creixement d'aquesta població a 1.700.000
habitants. I les Directrius efectivament fan possible,
mitjançant uns sostres de reducció en aquests moments per
damunt els 2 milions d'habitants -que és el que vostè no vol
entendre- fan possible un creixement a un sostre de
1.700.000 habitants. Mitjançant què?, actuacions només a
sòl urbanitzable o apte per urbanitzar? No, Sr. Alorda,
també amb actuacions dins el sòl urbà que en aquests
moments existeix. I les densitats de població estan en funció
de la població existent a cada moment i cada tipus de sòl, i
per tant no es pot donar una sola xifra, perquè cada tipus de
sòl té una densitat distinta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, moltes gràcies.

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

Amb això acab, Sr. President. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 800/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a directora del parc natural de s'Albufera.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 5, relativa a director del
parc natural de s'Albufera, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Estam davant un cas, o la
preocupació que motiva aquesta pregunta, és un cas
aparentment molt clar d'amiguisme en la contractació de
personal en la Comunitat Autònoma. I com que això és un
tema que ens preocupa molt, volem demanar-li oficialment
explicacions al Govern en aquesta seu parlamentària,
parlant de la qüestió en termes estrictament polítics, no en
termes jurídics. Efectivament la contractació d'aquesta
persona fa un temps per l'Ibanat va ser anul•lada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, perquè va
considerar incorrecta la seva contractació, juntament amb
unes altres tres, i segurament aquest nomenament com a
directora del Parc Natural de s'Albufera serà també
recorregut, jurídicament parlant. Però no parlam aquí de
qüestions jurídiques, parlam de qüestions polítiques. La
veritat és que una persona que és eventual, que la
contractació com a personal fix d'Ibanat està recorreguda, i
s'ha dit que la contractació irregular, que la resposta de
l'Administració sigui elevar-la a la categoria de directora del
Parc Natural, ens sembla que simplement està tocada del dit
diví del Sr. Conseller, o del Govern en el seu conjunt, i que
aquesta persona ha de progressar dins l'Administració
pública d'aquesta comunitat sigui com sigui, i de la manera
que sigui necessari.



6164 DIARI DE SESSIONS / Núm. 141 / 16 de febrer del 1999

Per tant, per demanar-li explicacions, perquè em repliqui a
això, perquè m'ho expliqui faig aquesta pregunta, Sr. Conseller.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Grosske, la Sra. Xamena no
ha estat en cap cas contractada fraudulentament, que és el que
vostè afirma a la seva pregunta. L'únic que fa la sentència del
Tribunal Superior de Justícia és anul•lar un acord del Consell
d'Administració d'Ibanat, Sefobasa en el seu moment, relatiu a
l'adquisició de fixa d'aquesta senyora, la Sra. Joana Xamena, i
que endemés dins la pròpia sentència, si vostè la llegeix, veurà
que es recalca que la condició laboral d'aquesta senyora amb
l'Ibanat és en aquest moment plenament vigent com a
indefinida, fins que la seva plaça de tècnic es proveeixi de la
forma establerta pel conveni col•lectiu empresarial que té
aquesta empresa. Per tant, no en parlam per res, de contractació
fraudulenta, aquí el que es va anul•lar va ser el seu pas a la
condició de fixa. I miri, i de casos d'amiguisme dins aquesta
empresa, si vol en podem parlar. En podem parlar fins i tot de
la gent que en aquests moments està dins el comitè d'empresa.
Si vol en podem parlar, Sr. Grosske. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Grosske?
Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Evidentment esper que el Sr. Conseller no
conegui casos d'amiguisme dins l'empresa Ibanat que ell
mateix, que té la possibilitat de corregir-los, no els corregeixi.
Dic veritat, no els estarà guardant a un calaix per utilitzar-los
dialècticament dins el debat parlamentari? Jo supòs que vostè
no en coneix cap, de cas d'amiguisme dins Ibanat.

En qualsevol cas, se li digui contractació fraudulenta o el
que sigui, la qüestió és que va ser contractada i el contracte va
ser anul•lat. Aquesta persona ha recuperat la condició
d'eventual dins l'Administració; i la veritat, posem-nos ja en el
cas de la correcta administració dels interessos públics, que és
del que es tracta. Llavors jo li dic: jo vull de director o directora
del Parc Natural de s'Albufera un funcionari, no vull un
eventual, vull un funcionari, que hagi acreditat els seus mèrits,
perquè en definitiva vostè mateix ha reconegut aquí a altres
debats la mala situació del Parc Natural de s'Albufera, i per tant
la gent que ha tengut a veure amb la mala gestió, mala cosa és
que se la premiï d'aquesta manera.

Per tant, que sigui un funcionari, que sigui per un sistema
transparent que contrasti els mèrits d'aquesta persona, amb
competència amb d'altres persones que puguin accedir a
aquest càrrec, i en definitiva no digitem la gent d'aquesta
manera, no la facem córrer per l'Administració...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Han passat els cinc minuts ja, i
encara ha de contestar el Sr. Conseller.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Molt breument, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Grosske, li repetiré:
llegeixi la sentència, per favor, veurà que no es va anul•lar
cap contracte, que l'únic que va fer va ser anul•lar-se un
acord del Consell d'Administració allà on es convertia en
fixa aquesta persona, que continua..., perdó, fixa se li
reconeixia el dret, que continua tenint en aquest moment la
condició d'indefinida per la pròpia sentència. Miri, vostè em
deia que en termes estrictament polítics, no jurídics, aquesta
senyora havia estat contractada fraudulentament. Miri, en
termes estrictament polítics li dic que el president del
comitè d'empresa en aquests moments, el d'avui -està afiliat,
per cert, a Comissions Obreres- va començar el seu
contracte dia 17 d'octubre del 89, va ser fix dia 16 d'abril del
91, i no hi va haver cap acord, ni cap concurs, ni hi va haver
res. Va ser fix com ho va ser aquesta senyora, i no es va
mesurar de la mateixa manera per part de vostès la
contractació o la condició d'aquesta senyora amb la de la
Sra. Xamena...

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tant, m'agradaria que fossin capaços de mesurar sempre
amb la mateixa vara. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 811/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions al Conservatori de música de
Menorca.

Passam a la següent pregunta, la 811/99, relativa a
actuacions al Conservatori de Música de Menorca, que formula
l'Hble. Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, els problemes no s'han
resolt fins ara culpa d'una altra administració, i culpa que
l'edifici del Conservatori de Menorca no és de la Conselleria, i
culpa que ha de demanar permisos. Li demanem quines
actuacions, en quina data i per quin valor pensa dur per
solucionar els problemes d'infraestructura que té en aquests
moments el Conservatori de Música de Menorca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de Cultura
i Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Ja li he dit que quant al tema de les
dotacions de material ja està solucionat. Quant al tema de la
instal•lació elèctrica, tan aviat com l'ajuntament ho autoritzi.
Quant a la calefacció enguany, quan s'acabin les classes,
període estival, com se sol fer amb aquestes obres.

I quant a la sala d'actes, possiblement, possiblement,
enguany, no li ho puc assegurar, perquè aquesta és una qüestió
que, convindrà amb mi, no és una infraestructura absolutament
imprescindible per al bon treball dels centres educatius, i,
evidentment, si hi ha altres necessitats que s'han de prioritzar en
aquesta que en aquest moment no hi són, es prioritzaran.

Per tant, aquestes actuacions, repetesc, es duran a terme
enguany, les dues primeres, llevant allò del material, la
instal•lació elèctrica i la calefacció, pugen cada una a uns 10
milions de pessetes, i la sala d'actes, segons l'ajuntament, o el
projecte de l'ajuntament, a 18.200.000.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra.
Diputada.

I.7) Pregunta RGE núm. 834/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a previsions demogràfiques divergents
entre les Directrius d'Ordenació del  Territori i el Pla
hidrològic.

Passam a la següent pregunta, la  834/99, relativa a
previsions demogràfiques divergents entre les Directrius
d'ordenació del territori i el Pla hidrològic, que formula
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, el Govern té en aquest
moment dos documents en tramitació, un en tramitació
parlamentària, l'altre en tramitació davant el Consell Balear
de l'Aigüa, que és el Pla hidrològic de les Illes Balears i les
Directrius d'ordenació del territori, i amb gran sorpresa hem
observat com les previsions demogràfiques als documents,
una, el document del Pla hidrològic, previsions
demogràfiques, que són fonamentals per poder, lògicament,
establir un balanç hidrològic, que hi hagi recursos suficients
o les infraestructures adequades en el termini de deu anys,
i l'altre, que són les Directrius d'ordenació territorial, aquí
on no hi ha previsions demogràfiques a la documentació
legislativa, però si a la publicitat que ha fet el Govern sí que
hi ha unes previsions de creixement de la població, a pesar
que aquestes previsions, segons consideram, no tenen cap
caràcter vinculant.

I jo el que li deman és com és possible que els resultats
d'aquestes previsions a dos documents que simultàniament
tramita el Govern siguin tan clarament divergents, tan
reduïdes les previsions de creixement en el Pla hidrològic en
comparació amb qualsevol de les propostes de les Directrius
d'ordenació territorial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, Sr. Triay, li
diré que tant en un cas com en l'altre són previsions, i,
evidentment, serà el temps qui ens dirà l'encertat o no
d'aquestes previsions, tant en el cas del Pla hidrològic com
en el cas de les Directrius.
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Miri, vostè feia referència a dos documents, jo li faré
referència a un tercer document, li faré referència al tercer
document, que suposa l'anàlisi i diagnòstic previ a les
Directrius d'ordenació del territori, i si vostè va al capítol
quatre, al punt 4.1 i al punt 1.4, respecte de població estable i
població estacional, hi veurà que les xifres, les previsions que
es fan en el Pla hidrològic i en aquesta anàlisi i diagnòstic de
les Directrius no són tan distintes, parlam de l'any 96, i en el cas
del Pla hidrològic, d'1.000.069 habitants, i en el cas de l'anàlisi
i diagnosi, d'1.057.000. I a l'extrapolació, d'aquí a deu anys, es
parla al Pla hidrològic d'un 1.147.000 i en el cas de l'anàlisi i
diagnòstic, 2006, deu anys, 1.092.000. Per què és això? Vostè
ho entendrà molt fàcilment, no és el mateix fer una previsió per
al sostre màxim de població, que és el de les Directrius
d'ordenació del territori, del màxim de gent que hi podrà haver
en un moment donat per ocupar el nostre territori, que fer una
prospecció de la gent que haurà de consumir un determinat
recurs amb vista al futur, que, en un moment donat hi seran tots
però que no consumiran durant tot l'any aquest recurs, i, per
tant, és sensiblement inferior que en el cas de les Directrius
d'ordenació del territori.

Esper que m'hagi explicat amb claredat, perquè crec que és
un tema molt simple. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula,  Sr. Triay?
Té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, no ho ha explicat amb gens de claredat, ho té
absolutament confús. el Pla hidrològic tracta de persones
mitjanes a l'any, població equivalent, però jo el que li dic és que
el Pla hidrològic preveu un creixement en deu anys de 78.000
persones, 78.000 persones en deu anys, aquesta és la previsió
dels documents del Pla hidrològic, i justifica que amb aquest
creixement hi podrà haver, si hi ha estalvi, si hi ha disminució
de consum per habitant, si hi ha tota una sèrie de mesures,
reaprofitament d'aigües residuals, etc., més les infraestructures
previstes, hi podrà haver un equilibri entre la demanda i l'oferta,
78.000 habitants en deu anys.

Digui'm vostè quina n'és la previsió de les Directrius, a
quina, no tan sols les que es dedueixen de l'articulat, que només
plantegen la reducció d'una part de l'urbanitzable, sinó dels seus
propis gràfics, exposats com a objectius i que han estat debatuts
a les preguntes anteriors, a veure quina d'aquestes previsions és
78.000 habitants en deu anys.

Jo crec que aquí el govern, simultàniament, utilitza dues
mesures, una mesura quan ha de justificar que té aigua
suficient, que té possibilitats de donar amb plena satisfacció
aigua durant deu i vint anys, i una altra quan ha de prendre les
decisions urbanístiques per fer-ho possible. Aquí hi ha un doble
llenguatge, aquí hi ha una total divergència i descoordinació.
Tractin de resoldre-la. L'explicació que m'ha donat no és gens
convincent, perquè si jo li he dit el que opin, el que opin és que
vostès, amb les Directrius, l'única cosa que garanteixen és la
disminució de 300.000 habitants, i que, per tant, el creixement
possible a Mallorca, no a Balears, a Mallorca, és d'1.860.000,
en aquest cas, això són vint-i-quatre vegades la població que
preveu per poder donar aigua amb totes les infraestructures
previstes el Pla hidrològic de les Illes Balears,  que vostè
mateix l'ha fet i que hauria de conèixer amb més detall, i que,
a més, demà ens explicarà amb detall a la Comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per tancar la qüestió, té la paraula el
conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Triay, em sap greu si la
meva explicació no el convenç, la veritat és que és difícil fer
entendre qualque cosa a algú que no vol entendre les coses.

Miri, jo crec que el tema és bastant clar, no són xifres
equiparables, no són paràmetres equiparables la població, el
diagnòstic de població, la previsió de població, que es fa a
les Directrius d'ordenació del territori i la previsió de
població que es fa al Pla hidrològic balear. No són xifres
equiparables perquè, en el cas de la població, com,
efectivament, jo li he dit abans, nosaltres hem de preveure
el sostre màxim a desenvolupar de població, i vostè sap
perfectament que no significa que aquest sostre de població
es desenvolupa en la seva totalitat, sinó que és el màxim a
què podem arribar. Quan parlam de xifres en el Pla
hidrològic balear, sí que fem el promedi, com vostè deia,
fem uns promedis de població equivalent a l'hor de
consumir aigua. Evidentment, aquests promedis de població
sempre, per definició, hauran d'estar per davall de la
població, del sostre màxim de població, que fixen les
Directrius d'ordenació del territori. I això és per definició,
Sr. Triay.

Per tant, no és gens estrany que això sigui així, és que,
per definició, ha de ser així. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 835/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció de capacitat de població en
sòl urbanitzable per aplicació de les Directrius d'Ordenació
del Territori a l'illa de Mallorca.

Passam a la següent pregunta, la 835/99, relativa a
reducció de la capacitat de població en sòl urbanitzable, per
aplicació de les Directrius d'ordenació territorial a l'illa de
Mallorca, que formula l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i
Llopis, del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la
paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és una pregunta molt
fàcil, perquè ja ha tengut ocasió de temptejar la seva resposta
vàries vegades en el dia d'avui i la setmana passada.

A la informació que vostè ha donat, no és dins l'articulat de
les Directrius, però a la informació que ha donat per justificar
publicitàriament aquestes Directrius, s'hi diu que a Mallorca es
reduiran, es desclassificaran i passaran a sòl rústic 3.340
hectàrees, no se n'hi diu la xifra de Menorca ni la d'Eivissa,
almanco a la documentació que jo tenc.

I jo li deman, ja que el Govern ha gastat més de 200 milions
de pessetes en fer aquestes Directrius d'ordenació del territori,
que ha fet estudis molt variats i molt específics, entre els quals
l'estudi de l'estat del planejament, de les capacitats de població
en sòl urbà i urbanitzable, jo li deman, al Govern, al conseller,
quina capacitat de població considera, amb la informació que
té, perquè estam parlant de coses concretes, no de cap tipus
d'extracció o d'entelequia, amb la informació que té, considera
que 3.340 hectàrees urbanitzables a Mallorca que s'han de
desclassificar amb els criteris concrets que estableixen les
Directrius, quina població suposen?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient.

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

Bé, gràcies, Sr. President. Vostè sap que a causa de la
desclassificació de sòls urbanitzables a la nostra comunitat i a
la nostra illa de Mallorca, no només fem referència a
l'estimació que fem, no deixa de ser una estimació, sr., Triay,
una vegada més li ho vull reiterar, 3.340 hectàrees més unes
1.500 hectàrees que, amb motiu de la desclassificació directa de
les àrees de protecció costanera i nuclis aïllats s'hi han d'afegir,
per tant, parlam, en tot cas, entre 4.500 i 5.000 hectàrees.

De totes maneres, com ja he reiterat en el dia d'avui i en
d'altres intervencions que he tengut oportunitat de fer en
aquest`fòrum, és absolutament cert que, com que les capacitats
de població vénen donades per les densitats d'aaquests sòls, és
molt difícil fer una estimació. És ver que les Directrius fan una
estimació, donen un referent de 100 habitants per hectàrea. Per
tant, per aquí podríem treure una xifra, que, en qualsevol cas,
seria conseqüència directa de la desclassificació d'aquests
urbanitzables.

Què és que és cert? Miri, que amb motiu de les
Directrius es possibilita baixar el sostre de població, i ho
reiter una vegada més, dins la nostra comunitat,
aproximadament a 1.700.000, 1.800.00 habitants, es
davallen, més un sostre de població per davall dels
2.000.000 d'habitants, hi ha una minva superior als
2.000.000 d'habitants. Per tant, aquesta és la xifra real dins
sòls urbans i sòls urbanitzables. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Triay? Té vostè la paraula. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, continuarem dins aquest torn de preguntes, perquè no
és un torn de respostes, les respostes mai no es fan a les
preguntes, les respostes són altres coses.

Sr. Conseller, vostè és el conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, vostè és el titular del que
es diu l'Arxiu Central d'Urbanisme de les Illes Balears,
vostè i el seu antecessor s'han gastat una milionada en
estudis per saber les coses, per fer les Directrius, i ara, quan
se li demanen concrecions, no contesta, parla de coses
genèriques.

Miri, jo li diré que a Mallorca, a Mallorca, perquè també
hi ha un arxiu d'urbanisme del Consell de Mallorca, que es
pot consultar, a Mallorca hi ha unes 6.000 hectàrees
d'urbanitzable que no és d'ús industrial i que, per tant, es pot
considerar residencial, turístic o mixt, i se sap de cada un
d'aquests urbanitzables quina capacitat de població té,
perquè bé té pla parcial aprovat i un control de densitat de
població, d'acord amb un decret que va fer el Govern o bé
és un urbanitzable que no té pla parcial i també s'ha de
sotmetre al Decret de control de densitats de població. Per
tant,  no hi ha avui en dia, com que això es fa aplicar,
desviacions sensibles, i la densitat mitjana d'aquests
urbanitzables és de 60 habitants per hectàrea, 60 habitants
per hectàrea. Li ho diré amb més precisió, aquells que tenen
pla parcial aprovat, 57'6, i aquells que no tenen pla parcial
aprovat, 62'9, 60 habitants per hectàrea, 60 habitants per
hectàrea, vostè m'ha dit que són 5.000 hectàrees, són
300.000 habitants.
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Per tant, a Mallorca, les Directrius d'ordenacuió territorial,
l'articulat de les Directrius d'ordenació territorial, només
permeten o només garanteixen, per dir-ho així, la rebaixa de
300.000 habitants a tot Mallorca, i, per tant, una vegada més
arribam a la conclusió que és absolutament impossible, amb
l'articulat que vostès han fet, amb la llei que vostès han
proposat, arribar a aquestes reduccions de població que ens han
dit en aquesta campanya publicitària enganyosa, enganyosa,
perquè no es basa en res que vostès proposin aquí, en el
Parlament, per poder dur a la pràctica, i que, per tant,
suposarien, en el seu cas, però no hi ha cap mesura per dur-ho
endavant, la rebaixa de milió i no sé quants mils d'habitants en
el sòl urbà de l'illa de Mallorca, cosa que vostès no s'atreveixen
a formular perquè, efectivament, és fora de les mesures i de les
propostes que vostès fan. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller, per tancar la qüestió.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Triay, no deixar de ser
curiós que vostès, vostè, concretament, s'esforci en continuar
demanant unes dades que jo ja li he dit qualque vegada, i m'ho
demostra, perquè vostè mateix es fa la pregunta i la contesta,
vostè m'ho demostra, que té a la seva disposició..., més quan
em fa una pregunta i em parla de l'illa de Mallorca, només de
l'illa de Mallorca, i jo li he contestat moltes vegades que les
dades respecte dels urbanitzables de l'illa de Mallorca i les
densitats de població és una informació que vostès manegen,
que vostès tenen, a la Comissió Insular d'Urbanisme, per tant,
no es faci preguntes vostè mateix i se les contesti, perquè no té
cap sentit aquest joc.

Miri, des del Govern podem fer el que fem, que és una
estimació de quins seran aquests sòls urbanitzables afectats per
les Directrius d'ordenació del territori, també una estimació
sobre a quina població afectarà, i el que sí que li dic, en
qualsevol cas, és que la suma d'aquests urbanitzables afectats
per les Directrius d'ordenació del territori, amb unes dades que
vostè té, maldament s'esforci a demanar-me-les moltes vegades,
a mi, són vostès qui les tenen, més aquests sòls urbans que
s'hauran de reconduir, aquests sostres de sòls urbans, que estan
absolutament sobredimensionats, s'hauran de reconduir, faran
que les Directrius, efectivament, hagin possibilitat, hagin fet
possible, una baixa a la nostra comunitat del sostre de població
per damunt dels 2.000.000  de persones.

Aquesta és la realitat de les coses, per molt que, a vostès,
els sàpiga greu que hagi estat el Partit Popular qui hagi pres
aquesta iniciativa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 817/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a presentació de les
DOT a Atenes.

Passam a la següent pregunta, la 817/99, relativa a
presentació de les DOT a Atenes, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com saben, si un vol saber
qualque cosa referent a la nostra comunitat autònoma, el
més adequat, normal i lògic és desplaçar-se un parell de
quilòmetres, fins a Atenes, i allà els n'informaran
adequadament.

Voldríem saber quants de periodistes va convidar el
Govern, bé, periodistes, entenguin que són representants de
mitjans de comunicació, a la presentació que el Sr. Jaume
Matas va fer aquí devora, al veïnat, a Atenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient, el Sr. Rami.

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

Gràcies, Sr. President, ara que ja he pres embranzida,
també puc contestar aquesta.

Efectivament, Sr. Sampol, el Govern va anar a Atenes a
presentar les Directrius d'ordenació del territori com, també
aprofitant una estada del nostre president a Madrid, on era
per altres feines, també es varen presentar a Madrid, i no
descartam que, en el futur, es presentin a d'altres indrets, i
li he de dir, maldament vostè no m'ho demani, que han estat
molt ben rebudes i que des d'Atenes, precisament el
comissari europeu, el Sr. (...)is, va dir que aquest era un
model territorial que subscrivia la pròpia Comissió Europea.

Però bé, miri, per anar directament a la resposta que
vostè em demana, hi varen anar 15 periodistes convidats, i
tots els membres del Govern que hi vàrem anar, hi anàrem
convidats per la Comissió Europea, els periodistes,
convidats pel Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Sampol? Té la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, mirin, jo crec que, els ciutadans de
les Illes Balears, el més lògic és que ens informem de les
Directrius d'ordenació del territori a través dels mitjans de
comunicació, i als mitjans de comunicació, se'ls pot informar,
com es fa cada divendres, en el Consolat de Mar, i això no ens
costaria res. Convidar 15 persones, que degué costar una
milionada, altres 15 a la República Dominicana, una altra
milionada, això, Sr. Conseller, és campanya electoral pagada
amb els doblers públics, i això ja sabem què és. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?
Té vostè la paraula.

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

Miri, Sr. Sampol, jo no compartesc la seva opinió, encara
que la hi respect. Pens que l'excés d'informació, maldament en
fos un excés, que no crec que en sigui, però maldament fos un
excés, mai no és dolent, pensi que estam en democràcia i que,
per tant, tota la informació que es pugui donar és bona, pensi
que no serà mai un obstacle perquè es pugui donar tota la
informació de les Directrius d'ordenació del territori dins la
nostra comunitat que també es doni a d'altres indrets, i que es
doni a conèixer aquest model territorial que nosaltres, des del
Partit Popular, pensam seriosament que és un bon model i que
és el model de futur per a la nostra comunitat, creim que això
no sobra, a pesar que vostè digui que és electoralista; nosaltres,
com que pensam que és un bon model, del qual ens sentim
orgullosos, anam a presentar-lo allà on faci falta. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 801/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a túnel de Sóller.

Passam a la següent pregunta, la 801/99, relativa a túnel de
Sóller, que formula l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i fiol,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té
vostè la paraula, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa pocs dies vàrem tenir el
plaer d'escoltar un representant del Govern a la Comissió
d'Assumptes Institucionals explicant-nos què satisfet que estava
el Govern d'una concessió d'obres per al túnel de Sóller que
havia costat el doble del pressupost previst i que havia durat el
triple del temps previst.

Sobre aquesta concessió, en aquest moment hi planen, entre
d'altres inquietuds, reclamacions de la concessionària,
reclamacions d'un antic licitador, possibilitats de llevar
bonificacions als usuaris de la Vall de Sóller i, fins i tot, el
darrer rumor de premsa, que el Govern es plantegi el rescat
d'aquesta concessió; en definitiva, el que nosaltres volem
plantejar al Govern, amb tota claredat i en seu
parlamentària, és quina és la seva posició, quina és la
posició respecte de les reclamacions de la concessionària i,
en definitiva, de tota aquesta problemàtica, per extensió, que
envolta la concessió del túnel de Sóller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula el conseller de
Foment, el Sr. Verger.

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

Gràcies, Sr. President. Realment, és una pregunta seriosa
la que fa el representant d'Esquerra Unida, i, per
consegüent, crec que mereix una contestació també seriosa.

Miri, les reclamacions que fa la concessionària són les
següents: Diferències entre obra realitzada i projecte del 89,
és a dir, obres complementàries que es varen fer a petició de
l'Administració, que no estaven ni a l'avantprojecte ni al
projecte, obres que va demanar l'Administració que es
fessin, i aquestes obres, de les quals es discuteix, i se'n
discuteix amb la concessionària, són obres que, és clar, ha
de pagar el Govern, aquestes sí. Després demana també
diferència d'obres, de cost, entre el que era el projecte del 89
i l'avantprojecte que va servir de base al concurs,  un
projecte que va ser aprovat per l'Administració i un
avantprojecte, com dic, que va servir de base per adjudicar
el concurs, en aqueix cas el Govern entén que no s'ha de
pagar cap pesseta a la concessionària, perquè realment no hi
ha motiu i, a més, no és correcte ni seria correcta aquesta
petició, atendre aquesta petició de la concessionària.
Demana revisió de preus i despeses financeres; si bé és
dubtós que la concessionària tengui aquest dret, el que
també és cert és que molt hi té a veure la concessionària,
amb la demora que es va produir a l'hora d'acabar l'obra, per
consegüent, el Govern pensa que no es poden atendre
aquestes peticions de revisió de preus ni despeses financeres
que demana la concessionària. I també hi ha una petició de
la concessionària respecte del concepte de resident que
l'Ajuntament de Sóller fa en qualque cas; és clar, el
concepte de resident és un concepte bastant clar, està
legislat i és el que és, però (...) sí que crec que l'Ajuntament
qualque vegada abusa d'aquest concepte, jo entenc que, a
l'Ajuntament de Sóller, li ha anat molt bé, per ventura, tenir
500 residents més, això suposa un ingrés extraordinari per
part del fons nacional, a l'Ajuntament, això li anirà molt bé,
però no deixar un poc curiós que un ciutadà que el matí va
de Palma a Sóller i el vespre va de Sóller a Palma sigui pres
com a resident, i n'hi ha bastants, d'aquests, i en aquest cas,
fora perdonar la raó a la concessionària, perquè no la hi puc
donar, no obstant això, crec que en té.
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Per consegüent, com dic, són les concessions, les peticions
que fa la concessionària respecte de l'Administració en el cas
del túnel de Sóller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger. Vol fer ús de la paraula, Sr. Grosske?
Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, d'una banda, advertesc que aquesta extensió de la
pregunta a d'altres qüestions que jo havia plantejat, més enllà
del seu contingut literal, que era la possibilitat de rescat i tot
això, el Sr. Conseller s'ha guardat molt bé de donar resposta, i,
en tot cas, jo li faré una pregunta per a un proper plenari, si no
ho vol fer en el següent torn d'intervenció.

En qualsevol cas, jo entenc que, de totes les peticions que fa
la concessionària, el Govern no està disposat a anar més enllà
de l'abonament de la diferència per les obres realitzades, però
m'agradaria que quedàs una mica clar el concepte, perquè, en
definitiva, serien aquelles obres encarregades pel Govern amb
posterioritat al fet de fer-se càrrec d'aquesta concessió, i, en
qualsevol cas, què podria importar això a què el Govern està
disposat a accedir?, perquè hi ha informacions que parlen de
2.000 milions de pessetes i declaracions d'un director general
del Govern, on es diu que tanmateix s'està condemnat a
entendre's amb la concessionària.

Quina quantia poden tenir aquestes obres a l'abonament de
les quals el Govern està disposat a fer-se càrrec?, o calcula...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller

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

Gràcies, Sr. President. Sí, miri, el Govern no té cap ganes de
pagar cap pesseta més, el que passa és que la clàusula 11 del
plec de condicions particulars, el Decret 215/1973 i la Llei
8/1972, d'autopistes en règim de concessió, diuen que aquelles
obres, que quedi clar, que no figuraven ni a l'avantprojecte que
va servir per donar el concurs, per adjudicar el concurs, ni al
projecte per millorar accessos, com poden ser, per exemple,
folrar de pedra els edificis, cosa que no estava prevista, i
l'Administració va entendre que quedarien millor que es
folrassin de pedra, o unes certes rodones que hi ha a l'entrada,
a l'accés sud del túnel, que no estaven previstes i que va ser
l'Administració qui va dir: "vostè faci'm això", en aquest cas, és
clar que l'Administració, maldament no vulgui pagar, ha de
pagar, i la valoració que manejam, que discutim, que discutim
seriosament, és de l'ordre de 300 a 400 milions de pessetes, que
no és que estiguem disposats a pagar, és que estam obligats a
pagar, que és diferent.

Tot allò altre que ens reclama la concessionària,
efectivament, a aquell capítol d'obres complementàries la
concessionària ens en demana mil i busques, però nosaltres
valoram aquestes obres demanades per l'Administració amb
aquell valor que he dit, de 300 a 400 milions de pessetes, i
no estam disposats a pagar res més en absolut.

I pel que fa referència al rescat, aquí sí que em
pronunciaré clarament, tots els grups pensam que és una
possible fórmula de dur l'explotació endavant el dia de
demà, però el Govern no hi pensa fer res aquesta legislatura,
i pens que aquest tema del túnel de Sóller, si qualque dia
s'hi fa qualque cosa, ha de ser amb llum i taquígrafs, per
descomptat, amb la màxima transparència possible i amb
totes les explicacions possibles cap a tots els grups
parlamentaris, perquè és massa important qualsevol decisió
que es prengui respecte del túnel de Sóller.

I no es farà absolutament res més en aquesta qüestió,
perquè crec que ha de ser així.

Quant al rescat, torn a repetir que no pensa fer cap passa
el govern per rescatar la concessió aquesta legislatura, en tot
cas, per ventura, qui sigui, es plantejarà la necessitat o no de
prendre aquesta decisió, avui per avui és un tema que,
simplement, discutim.

El que tenim obligació de pagar a la concessionària són
aquelles obres que va encarregar l'Administració fora del
concurs que es va fer en el seu moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Verger.

I.11) Pregunta RGE núm. 846/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Dia de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta, 8846/99, relativa a Dia de
les Illes Balears, que formula l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En los próximos día va a dar
inicio, de forma oficial, a la campaña electoral el Partido
Popular para las elecciones autonómicas con la celebración
de la Diada de Baleares. Nunca hasta hoy había habido
tantos fastos, y es que lo que diferencia la Diada de este año
de las anteriores es que, unos meses después, el tercer
presidente de la comunidad autónoma va a intentar ser
elegido esta vez por el pueblo en lugar de como fue la vez
anterior.
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La derecha de todas las épocas y lugares ha gustado siempre
de la celebración de grandes acontecimientos que sirvieran para
ocultar las miserias propias de su política, desde el circo
famoso de los emperadores romanos, los desfiles wagnerianos
del Fürer, las demostraciones sindicales del general Franco, los
fastos de Persépolis y, por orden cronológico, la diada electoral
de Baleares del presidente Matas.

Todos estos acontecimientos tienen en común varias
características, su promotor está necesitado de imagen pública,
en todos ellos se monta, entre las tribunas que se instalan para
el pueblo, un gran palco en el que se sitúa el gran promotor,
para ser visto por los supuestamente agradecidos ciudadanos,
y se pagan con dinero público, o lo que es lo mismo, sin reparar
en gastos, entonces, para ir controlando qué es lo que nos va a
costar este año la Diada, este primera gran acto electoral,
interesaría que me dijera, supongo que la Sra. Consellera de
Presidencia, cuánto dinero nos va a costar la Diada de Baleares
de este año.

 Como ve, la pregunta ha sido modificada porque tenía un
pequeño error en la redacción que ha sido convenientemente
substanciado y solucionado en momento hábil. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta que jo tenc diu
textualment: "Quin cost va tenir la celebració del Dia de les
Illes Balears?", no em diu si del 97, si del 98, si del 99, si dels
darrers deu anys, l'ha modificada ara, Sr. Diéguez, però jo no
tenc constància, com a Govern, no m'ha arribat oficialment cap
registre d'entrada, d'aquesta modificació, com a Govern,
d'aquesta quantitat, no ho tenc, no tenc aquesta modificació,
vostè ho pot haver fet arribar al Parlament, però és qui contesta
és el Govern, i aquesta pregunta... tot i així, la hi contestaré,
però no està ben formulada, no sé a què es refereix vostè, i,
evidentment, mal tenc cercar la informació.

En qualsevol cas, en relació amb la seva pregunta, no sabia
que Neró fos del Partit Popular, ni tots aquests emperadors,
però bé, m'acaba de sorprendre. Li recordaria la plaza roja de
Moscú, aquestes manifestacions, tampoc no sabia que fossin del
Partit Popular, però en fi, vostè fa acudits i jo li seguesc els
mateixos acudits, que no vénen al cas.

El Dia de les Illes Balears, pensam que és un dia important
de celebració per a aquesta comunitat, és el dia de les nostres
illes. Els darrers deu anys, poc més o manco, com que no tenia
aquesta dada, li'n don dades aproximades, no sabia a quin any
es referia, costava entre 15 i 20 milions, i l'any 98, que és la
dada de què dispòs, perquè la de l'any 99 encara no s'ha
celebrat, prop de 60 milions, Sr. Diéguez. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Vol fer ús de la paraula, en torn de
rèplica? Té vostè la  paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. 15 millones hace dos años, 60 el
año pasado, ¿y este año?, de este año tengo algunos datos,
pero me faltan. Datos que tengo, los diré por si en la réplica
recuerda alguno que no haya dicho yo y que lo sepa, 65
millones en la contratación, adjudicación, a la moderna
organización y dirección de acontecimientos, por un
contrato de servicio con la Entidad de Actividades
Culturales; 7 millones a un grupo de ball de bot; cantantes
contratados, por importe de 30 millones; carreras de
caballos, preparación, no la del día de la Diada, 10.353.000;
la contratación de Els Comediants, 32 millones, voy por unos
150, 160 millones de pesetas. Esto es lo que consta en el
Boletín Oficial, y le digo solamente lo que sé por el Boletín
Oficial. Supongo que se me habrá escapado alguno y habrá
alguno más que no saldrá en el Boletín Oficial porque me
falta la publicidad: ¿cuánto habrán gastado en publicidad?
Teniendo en cuenta los parámetros que utilizan no me
extrañaría que hubiera sido 120 millones porque, contratos
de 120, hacen. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Vol fer ús de la paraula per tancar
la qüestió, Sra. Estaràs?

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

Gràcies, Sr. President. Sr. President, és curiós que en
aquest parlament el senyor diputat a vegades fa preguntes
ridícules, com la passada, o fa preguntes que ja tenen
resposta, per la qual cosa a vostè no li interessa que li donin
cap informació. Vostès es fa la pregunta i la resposta però,
simplement, com que, a més, havia fet la pregunta
malament, perquè vostè el que volia aquí era fer un "xou",
té la resposta, a vostè no li interessava el que jo li digués,
però li he de dir que dins les meves dades li he dit els
darrers 10 anys 20 milions, l'any passat 60 i al voltant de 80
aquest any. No puc donar dades exactes perquè vostè no
m'ha precisat l'any. Vostè em torni a fer una pregunta amb
l'any exacte i jo li contestaré la quantitat exacte, però no és
res de les quantitats que vostè ha dit. Però veig que vostè es
dedica a fer preguntes ridícules o preguntes que vostè ja sap
la resposta, amb la qual cosa no hay peor sordo que el que no
quiere escuchar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.
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I.12) Pregunta RGE núm. 847/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sopar a ciutadans europeus.

Passam a la darrera pregunta, 847/99, relativa a sopar a
ciutadans europeus, que formula l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Si una pregunta de 150 millones le
parece una tontería, esta me parece que ni van a contestarla, ya,
ni a utilizar el micrófono porque esta, efectivamente, creo que
es menos de 150 millones de pesetas. 

Sigamos con el monográfico dedicado a la campaña
electoral del Partido Popular. Hace unos meses hablábamos en
esta cámara de una invitación que se hizo por el presidente del
Govern a ciudadanos extremeños y andaluces a una cena en el
Casino de Mallorca, con mitin electoral del Partido Popular, y
nos sirvió para explicar lo que era el efecto lechona.
Recordarán: lo definíamos como la imperiosa necesidad de
sentar a manteles, a costa -indirectamente- del presupuesto
público, a todo colectivo que pudiera reunir unos centenares de
personas con presencia y discurso del presidente Matas. Hemos
visto otros acontecimientos hasta ahora, y en una excrecencia
más de este efecto, el Govern balear había invitado a más de
1.000 ciudadanos extranjeros a participar en un mitin en el
Pueblo Español el próximo día 26 de febrero, poniendo
autobuses gratis a su disposición y ofreciendo la inevitable
lechona a quienes aceptaran la invitación y quisieran, en
compensación debible, al señor presidente Matas.

¿Qué ha fallado? ¿Ya no queda bastante lechona?, ¿los
ciudadanos europeos no han respondido?, ¿se ha quedado el
Govern sin nuestro dinero público bastante para pagarlo?, ¿o les
ha faltado la cara dura suficiente para soportar el espectáculo
que iban a dar?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. No li contestaré allò del efecto
lechona perquè continua amb la seva tònica de fer el ridícul fins
posar a aquest parlament a una alçada que no li correspon, però
li diré que, efectivament, aquesta consellera que els parla és la
responsable de fer feina amb l'Associació de Ciutadans
Europeus, tenim un conveni amb una oficina que gestionen i
celebram amb els el Dia d'Europa, dia 9 de maig, entre moltes
altres celebracions. Vàrem pensar que dia 9 de maig estava
molt pròxim a les eleccions, amb la qual cosa era convenient
poder fer un acte d'integració i d'unir els ciutadans europeus
molt abans del que era el període electoral. Finalment vàrem
veure que s'havia entès, per part de l'oposició, com un acte
electoralista, amb la qual cosa vàrem acordar amb l'Associació
de Ciutadans Europeus i la consellera que els parla, que com
que no era aquesta la nostra intenció, posposar-ho a després
d'eleccions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per tancar aquesta qüestió, vol fer
ús de la paraula, Sr. Diéguez? Té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. No sé cómo se dieron tanta
prisa en saber que la oposición había tenido esta reacción
tan tremenda y cómo hacen caso a la oposición, cuando a
veces se les dice que organizan actos electorales; unos los
llevan a cabo sin importarles lo que hace la oposición y
otros no los llevan a cabo y sí que les importa lo que pueda
pensar la oposición, porque la oposición, por lo menos en
esta cámara, no tuvo tiempo a manifestarse. El problema es
que salió a la luz, salió a la luz antes de hacerse, salió a la
luz y, claro, cuando sale a la luz los vampiros del
presupuesto público se van. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió té la paraula
la Sra. Estaràs.

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

Sr. Diéguez, ni luz ni sombras. Vostè coneix l'Associació
de Ciutadans Europeus?, vostè sap què és fer feina amb un
col•lectiu dia a dia? Idò jo li explicaré: t'asseus, decideixes
fer un acte de mutu acord amb la societat civil i el polític
responsable de la matèria, penses els pros i els contres,
ponderes, creus que l'objectiu és unir, te n'adones que hi ha
una part que és possible que pensi que és electoralisme i
decideixes simplement, pel bé del col•lectiu i de tota la
societat, que com que aquest no era l'objectiu que
perseguíem, es farà després, i això és escoltar la societat,
cosa que, indubtablement, vostè no ha fet mai i per tant no
coneix. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3417/98,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de
construcció d'escoles oficials d'idiomes i extensió dels
estudis de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, proposicions no
de llei, i passam a debatre la proposició no de llei número
3417/98, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pla de construcció d'escoles oficials d'idiomes i extensió
dels estudis de llengües estrangeres a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, després
de les darreres preguntes i les qualificacions que se'n donen de
ridícules i, sobretot, vista la diferència de cost entre una diada
i el que jo els propòs, que no és més que la construcció d'una
xarxa d'escoles oficials d'idiomes, realment crec que ens podem
trobar amb el fet que sigui més important fer diades que escoles
i que no se li doni la importància que li correspon, donat que els
efectes no són els mateixos: estic convençuda que les escoles
d'idiomes deuen donar menys vots que les grans diades.

Però, bé, Unió Mallorquina presenta avui una proposició no
de llei relativa a la construcció d'una xarxa d'escoles oficials
d'idiomes, i l'objectiu és, lògicament, que aquest ensenyament
pugui arribar a tots els joves i al•lotes de la nostra comunitat,
donat que ens hem trobat amb el fet que estudiar un idioma en
aquesta comunitat no és una qüestió ni de vocació, ni d'interès,
ni de necessitat, sinó que més aviat és de sort, entre cometes. 

La situació de l'ensenyament públic i oficial d'idiomes a la
nostra comunitat la podríem qualificar, sense por a equivocar-
nos, de desastrosa. Únicament hi ha una escola oficial d'idiomes
per donar servei a 750.000 habitants i, per tant, a milers
d'usuaris de la nostra illa i de les altres illes. L'escola està
totalment saturada i cada any queden milers d'usuaris sense
possibilita d'estudiar idiomes. Altres ja no ho intenten ni
presenten les instàncies perquè veuen que és totalment
impossible accedir-hi. Quan s'han fet totes les sol•licituds es fa
-entre cometes i esperem que sigui realment així- un sorteig. Si
una persona està admesa no és que tengui exactament la sort de
poder estudiar l'idioma que vol, sinó tan sols se l'accepta a
l'escola però després ha de tenir una segona sort, que és que li
toqui aquell idioma que vol estudiar. Això fa -diria jo- que es
perjudiqui a tots els nostres estudiants, que molts d'ells
necessiten els idiomes precisament per exercir la seva
professió. 

D'altra banda, l'única escola d'idiomes que tenim en aquesta
comunitat està situada a Palma i, per tant, això dificulta
moltíssim l'estudi d'idiomes per part de tota la gent de la part
forana, i també -com no?- de Menorca i d'Eivissa. Això ens
estranya sigui quin sigui el concepte que es tengui de país i de
comunitat, però encara ens estranya més quan ens adonam que
aquell que té aquest sistema de funcionament és un govern que
es diu balear i balearista. Nosaltres entenem que no es
correspon la idea que vostès tenen de Balears amb el fet que hi
hagi una sola escola a Palma, que no en tenguin una a Menorca,
una a Eivissa, una a Formentera, i també a la part forana de la
nostra illa, com podria ser a Manacor i a Inca. 

Creim que tots ho tenim molt clar: avui matí i horabaixa
hem estat debatent el que és la Llei de turisme, tots estam
d'acord en què és el nostre principal motor econòmic, que
d'ell depèn el nostre benestar de futur i que, bàsicament,
perquè aquest motor continuï funcionant s'ha de fomentar
tot el que sigui el sector que hi està implicat molt
directament, entre ells el tema de les escoles oficials
d'idiomes; per no parlar d'altres professions, que no és avui
el cas, però que també haurien de tenir incidència com és
l'Escola d'Hostaleria i de Turisme de grau mitjà, per no
parlar d'altres temes com el fet que llicenciats, especialistes
en economia, en dret, etc., seria bàsic -i això ho diuen tots
els especialistes dels diferents sectors del turisme- que
s'especialistzassin i coneguessin en profunditat els idiomes
per tal de tractar els temes que els corresponen. 

Però tots sabem que el Partit Popular no és precisament
-encara que darrerament sigui de centre- molt sensible al
que és el tema de l'ensenyament, de l'educació, de la
formació. Ho vàrem veure quan varen acceptar les
transferències de competències, el primer any ja ens vàrem
quedar amb 6.000 milions menys, automàticament han
hagut de recórrer a pressupostos propis de la nostra
comunitat per arreglar els temes amb els professors, per no
tenir problemes abans de les eleccions, han hagut de fer
inversions en centres, etc.; per no parlar del tema de la
Universitat, que també tenim menys doblers per alumne que
les altres comunitats, etc. En definitiva, el govern Matas no
és precisament sensible al que és l'ensenyament i no té cap
interès, ni un, en el que és la formació dels nostres joves. Jo
diria que és imprescindible, a l'hora de prendre decisions,
fer comparacions i aquestes comparacions ens duen a
l'autèntic desastre d'aquesta comunitat en matèria educativa
en general, en matèria universitària en particular, però d'una
manera, jo diria, escandalosa amb el que és el tema de
l'ensenyament d'idiomes. 
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Miri, tenim una comunitat de 750.000 habitants i, com li
deia, tenim una sola escola oficial d'idiomes. Idò, miri, seria
interessant que mirés el Butlletí Oficial de l'Estat, que comparés
amb les altres comunitats autònomes i se n'adonaria que
realment és vergonyós. És vergonyós ja per la comparació
matemàtica, però si a més tenim en compte que la nostra
comunitat és la comunitat més rica, aquella on es viu també,
aquesta comunitat en què -segons el Govern- ho tenim tot per
aconseguir-ho tot, aquesta comunitat que és tan solidària amb
els altres, tan solidària com perquè se'n vagin 200.000 milions
cada any i no tornin, doncs miri, el que passa en aquesta
comunitat és que fent comparacions no ja amb altres comunitats
autònomes sinó amb províncies, doncs el resultat és el següent:
Soria, 94.000 habitants, vuit vegades menys que a les nostres
illes: una escola oficial de turisme, com nosaltres, Soria.
Badajoz, una població similar a la de les Illes Balears, 650.000
habitants; no és una província precisament turística, Badajoz,
es dediquen a altres qüestions: sis escoles oficials de turisme,
sis. Madrid, una població només sis vegades major que la
nostra: 23 escoles oficials d'idiomes, quatre vegades més
escoles per habitants que la nostra comunitat que, com tots
sabem, és precisament una comunitat bàsicament turística; clar
que ja se sap que de Madrid al cielo i el Partit Popular n'es un
fomentador total i des de fa anys. Podríem continuar posant
exemples: diria que a Astúries, que té un milió d'habitants, té
set escoles de turisme; que Múrcia, que té molt de turisme, a la
huerta murciana es parlen molts d'idiomes, doncs té quatre
escoles d'idiomes; a Toledo en tenen dues, i podria continuar
posant exemples. Som els darrers en escoles d'idiomes. No em
digui que, com a mínim, no sigui graciós. Això per no parlar
del fet que hi ha aquesta voluntat pluriinsular, que fa necessari
que les escoles es multipliquin perquè hi pugui accedir tothom.

Què ha fet el Govern des que té les competències en matèria
d'ensenyament? S'ha plantejat fer un programa global? S'ha
plantejat donar solucions a aquest problema? Miri, abans la
competència era del Sr. Aznar des de l'any 96, no va fer res; ara
la tenen vostès, continuen sense fer res. Jo li demanaria fins
quan haurem d'esperar a tenir-ho tot i a tenir aquestes escoles
d'idiomes perquè crec que a ningú pot passar per alt que
realment són molt necessàries.

Nosaltres, des d'Unió Mallorquina que sí que és un partit de
centre, un partit nacionalista, coherent, responsable, que li
preocupen els problemes d'aquestes illes molt més que els vots
que pugui obtenir a Madrid, que està preocupat per Mallorca
però també per Menorca i per Eivissa perquè formen aquest
conjunt de les Illes, que es important que entre tots aconseguim
que se sentin com una autèntica comunitat, sabem també que és
una qüestió de justícia que tots els mallorquins, menorquins,
formenterers i eivissencs puguin, ja que aportam molt a nivell
de comunitat, rebre qualque cosa i entre aquestes coses el que
és més important per als ciutadans, que és la seva autèntica
formació. No parlem dels serveis públics ni de les inversions:
aquest dies han sortit també estadístiques que ens demostres
que també en inversions som dels darrers, però almanco en
educació, que és allà on se substancia el futur d'un poble, crec
que és important aconseguir aquesta formació positiva per als
nostres habitants.

També estam en favor d'aquesta proposta per una
voluntat de servei als ciutadans; els mallorquins, els
menorquins, els eivissencs, els formenterers demanen
aquest servei al Govern del Partit Popular, els és igual qui
ho pagui, si Madrid o aquí; ara tenen les competències aquí
i, per tant, crec que correspon al Govern fer aquestes
inversions i donar-ho, però si no, a partir de juny serem
altres els que ho aconseguirem. Crec que també és de
justícia per una vocació de modernització i d'economia que
es puguin conèixer llengües estrangeres, que és una
demanda dels professionals i de les empreses i que és una
manera d'integrar-se a Europa i a la indústria turística, i crec
que s'ha de fer ja i des d'aquí, des del més a prop possible.
Per això Unió Mallorquina fa una proposta que és una
proposta, diria jo, totalment assenyada, totalment possible,
amb un menor cost del que és una diada de les Illes Balears,
per tant jo diria que realment és molt més positiu tenir
escoles d'idiomes de futur i que els nostres estudiants
puguin gaudir d'aquests estudis, que no fer diades de 60, 80,
100 milions de pessetes com es pretén per part del Govern.

Quin seria el nostre pla? Doncs seria un pla a cinc anys
dividit en dos torns: un primer de dos anys i un segon de
tres anys; en el primer d'aquests dos anys hi hauria dues
escoles oficials a Palma, així sumarien tres escoles oficials
a la ciutat i es descongestionaria aquesta escola; una escola
a Menorca, que en aquest moment hi ha una extensió però
no fa exàmens oficials; una escola a Eivissa per donar servei
a les Pitiüses; una escola a Inca que donaria servei a Inca
ciutat i a tota la comarca; una altra escola a Manacor també
com a cap de comarca. I després hi hauria una segona fase,
d'aquí a dos anys s'haurien acabat aquestes i passaríem a 11
centres oficials més: tres més a Palma, un a Calvià, un a
Llucmajor, un altre a Felanitx i un altre a la badia d'Alcúdia
i Pollença, que són els eixos de creixement important
turístic; també un centre a Sóller i un a l'illa d'Eivissa, que
se sumaria a l'anterior i serien dos, i un nou centre a
Menorca i també, com no?, un nou centre a Formentera.
Això faria un total de 17 escoles d'idiomes oficials. Seria
una distribució lògica a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, els caps de comarca Inca i Manacor, i aquells
pobles d'un creixent turisme com Calvià, Llucmajor i
Felanitx. 

Jo diria que és una proposta assenyada, una proposta
coherent, realista, possible i, a més, insularista, insularista
perquè la proposta seria que aquesta competència
d'ensenyament no reglat i oficial pogués passar als consells
insulars, que fossin ells que respectivament duguessin
endavant aquesta competència i aquesta tasca. Aquest és el
plantejament d'Unió Mallorquina; no obstant això, si el
Govern cregués que és oportú fer-ho sense que fossin els
consells insulars també els donaríem suport perquè creim
que per damunt de tot el més important és que hi hagi
aquestes escoles oficials d'idiomes i que la nostra comunitat,
que és la primera en renda per càpita, la primera en
aportació proporcional a nivell d'Estat, la primera en
entrades en matèria turística, també tengui unes escoles
d'idiomes adients, i aquesta proporció de 17 escoles seria
coherent amb les que tenen altres comunitats, altres
províncies i, en comparació, fins i tot llocs com Múrcia o
Badajoz. Crec que la proposta és prou sensata, econòmica
viable, interessant a nivell formatiu i estic convençuda que
el Partit Popular dirà que sí a aquesta mateixa proposta.
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Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part dels grups
parlamentaris, per fixar la posició, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sr. Portella té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres coincidim amb l'apreciació
que fa el grup proposant, Unió Mallorquina, sobre la situació
general de l'ensenyament a les Illes Balears i, en particular,
sobre la situació molt deficitària que presenta en particular
l'ensenyament d'idiomes, de saturació, de falta d'oportunitats
d'accés... Una prova d'açò és el tràngol que ha hagut de passar
el nostre portaveu, el Sr. Eberhard Grosske, per matricular-se
a francès: no es podia matricular a altra llengua que a una
llengua romàntica i decadent com aquesta, però, en tot cas sí
que és cert que es dóna una situació crítica quant al tractament
de l'ensenyament d'idiomes a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, coincidim amb l'exposició de motius que ha fet la
Sra. Maria Antònia Munar, i coincidim també parcialment amb
el que és el contingut de la proposició no de llei perquè en el
primer punt -són dos punts- en el primer punt demana que en un
termini de sis mesos el Govern balear presenti un pla de
construcció de noves escoles oficials d'idiomes a les Illes
Balears. Ja aquest termini i l'avinentesa de dissolució del
Parlament, de dissolució del Govern, de tots els canvis que hi
pot haver, ja posa un poc en qüestió l'oportunitat o no de poder
donar compliment a aquest primer punt de la proposició no de
llei que, en tot cas, hauria de ser una encomana per a futurs
executius i no altra cosa. Per altra part, també, demanar al
Govern -sigui el que sigui- que presenti un pla de construcció
d'escoles oficials d'idiomes i després desenvolupar ja el que
seria aquest pla, és donar molt poc marge de maniobra al que
seria el Pla. Nosaltres fiam de tenir un pla que estudiï les
necessitats, l'oferta, la demanda, les condicions econòmiques i,
a partir d'açò, d'elaborar aquest mapa, es poguessin ja establir
els elements concrets de construcció d'escoles. 

Nosaltres estam d'acord en la primera part d'aquestes
escoles, els dos centres a Palma, el d'Inca, Manacor i el
d'Eivissa i Menorca en una primera fase de dos anys; de fet
aquests centres actuen com a delegacions, amb molt de dèficit,
amb moltes mancances tant d'oferta per acceptar tota la
demanda que tenen, i també és cert que recentment hem pogut
llegir en els mitjans de comunicació -o escoltar si són
radiofònics- que almanco els centres d'Eivissa i de Menorca hi
ha la previsió que es transformin en escoles d'idiomes
autònomes, amb pròpia autonomia i que, per tant, s'avanci un
poc en aquest sentit, però no és només el nivell d'autonomia
d'aquestes escoles, sinó que és el contingut de l'ensenyament,
de l'oferta que es dóna.

Quant a la segona fase, que es passa per a més endavant
i es dóna per tres anys, i es parla de 12 escoles més
d'idiomes, nosaltres sí que aquesta segona fase creim que ja
hauria de ser resultat d'aquest estudi de necessitats i de
conveniències, d'aquest mapa que s'hauria de fer, i que
marcar des d'un acord d'una proposició no de llei aquesta
segona fase és un poc més difícil donar-li suport. De tota
manera donarem suport globalment al punt número 1
d'aquesta proposició no de llei, perquè ja hem explicat el
que ens sembla bé i el que tenim dubtes, i quant al punt
número 2 ens abstendrem, i ens abstendrem no perquè no
creguem que una part de les competències en matèria
d'educació hagin de ser transferides als consells insulars -
nosaltres creim que sí, que una part important de les
competències educatives han de ser gestionades i exercides
pels consells insulars- sinó perquè ens sembla, tal vegada,
un poc precipitat o amb mala idea que cada ocurrència que
pensem es facin transferències puntuals en matèria
educativa als consells insulars. S'hauria de fer un estudi
global del que és el sistema educatiu, dins aquest estudi
decidir quina part del sistema educatiu pot ser gestionada
pels consells insulars, i quan tenguem aquest global fet,
aquesta idea global des sistema i del que poden assumir els
consells insulars decidir, però no parcialment, puntualment,
amb ocurrències puntuals decidir que açò ho faran els
consells, açò ho farà el Govern; açò creim que és una mala
idea, per açò no li donarem suport, però com que donarem
suport a la idea de fons, que és la transferència de
competències als consells insulars, ens abstendrem d'aquest
segon punt.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, de fet coincidirem bastant amb el plantejament que
ha fet el darrer portaveu, del Grup d'Esquerra Unida, en el
sentit d'un suport a l'ampliació de les escoles oficials
d'idiomes de les Illes Balears tal i com és plantejada pel
Grup Mixt,-no podia ser d'altra manera. De fet, el nostre
grup ha presentat iniciatives semblants o dins aquesta línia
en moltes ocasions, el darrer cop a la Comissió de Cultura
de juny de l'any 97, i els desitjam de tot cor -nosaltres
votarem a favor- que tenguin més sort que la que tenguérem
nosaltres en aquella ocasió. Per tant, subscrivim plenament
els arguments que s'han donat a favor de les ampliacions del
nombre d'escoles, tant la necessitat de la globalització
general i, per tant, la necessitat de capacitació multilingüe
de tots els ciutadans o de gran part d'ells i, sobretot, en
aquest cas, al model econòmic que demana aquest plus de
necessitat de formació per mor de la professionalització del
sector dels serveis. 
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Hi ha una importància fonamental de l'aprenentatge de les
llengües estrangeres per superar el que era el xampurreig per
entendre's d'un anglès o d'un alemany de passa tu, que un servei
professionalitzat de primer ordre, que naturalment ha d'estar a
l'alçada d'un sector, d'un món turístic professionalitzar. Per tant,
coincidim també plenament en el fet que sigui incomprensible
el nombre d'escoles d'idiomes d'avui, més enllà dels
compromisos que hem pogut llegir als mitjans de comunicació,
però la que existeix avui a les Illes Balears, una sola escola
oficial d'idiomes, que a Maó i a Eivissa només són extensions
i només s'hi imparteix anglès i francès.

Objectivament ja veim que és un desastre, però també
coincidim amb la defensa que s'ha fet per part del Grup Mixt en
el sentit que és especialment greu, o vergonyós, o molest,
veure, quan s'analitzen les dades comparatives amb la resta de
l'Estat, que hi ha un terç de les escoles oficials d'idiomes que hi
ha a Burgos o, per no dir els mateixos casos que s'han donat,
Extremadura té nou escoles oficials d'idiomes i aquest fet,
també, apuntat, de les 23 escoles a Madrid. Mentrestant l'escola
de Palma el que té és una situació de col•lapse, com també
existeix a Maó i a Eivissa, amb mils de sol•licituds a nivell
d'Illes Balears que no han pogut ser ateses, amb uns espais
deficitaris, especialment -naturalment- els horabaixes que és
allà on es concentra l'assistència. Creim també que això palesa
com es varen negociar de malament les competències
educatives, que no varen tenir en compte tots els dèficits amb
què comptava l'Administració educativa de les Illes Balears i
les conseqüències que té la ratio tan baixa de pessetes per
alumne que tenim a les Illes Balears. 

Ara bé, dit això, i també per arribar a les mateixes
conclusions, gairebé, de vot a les quals ha arribat el portaveu
que m'ha precedit, creim que el segon punt del primer apartat,
és a dir, el que fa referència a la dotzena de centres, no el veim
clar, tot i que probablement sigui necessari o que sigui
convenient veure'l aprovat avui, sense aquest pla d'estudi, sense
un estudi de necessitats veritablement reconegut, estudiat.
També perquè creim -i per això no donarem suport al segon
punt- que una necessitat que també tenim en aquests moments
és saber quin espai ha d'ocupar dins l'educació reglada, no
reglada, que hagin de tenir les escoles oficials d'idiomes.
Aquesta decisió estratègica d'un pla educatiu global significa
saber quin és el paper que hauran de tenir, de formació
professional o, en canvi, absolutament fora del sistema com
relativament tenen en aquest moment, per saber quants de
centres han de substituir o no les agències privades, si tenen un
esperit -d'alguna manera- de formació d'adults però un nivell no
especialment oficial, reglat, o si es tracta d'una altra oferta.
Creim que aquesta reflexió és imprescindible com a mínim per
ampliar, al nivell que es presenta en el segon apartat del primer
punt, l'oferta d'escoles oficials d'idiomes. En qualsevol cas el
votarem favorablement perquè estam convençuts de la
necessitat que hi ha a les Illes Balears d'aquests centres sigui
quin sigui gairebé el plantejament final que se'n faci.

En el segon punt ja he dit que ens abstendrem, del segon
apartat global, perquè precisament, sense aquesta reflexió
del que ha de ser l'educació reglada i no reglada -i aquí ja hi
afegim no només els idiomes sinó l'educació d'adults, les
escoles de música i d'altres que hi pugui haver- no ens
sembla adequat xapar-los entre Govern balear les
competències educatives a nivell reglat, consells insulars les
no reglades. Havent-hi ja unes competències municipals
sobre la matèria, la proliferació d'administracions
competents en aquest moment o puntualment, tal i com es
planteja en el punt que es presenta, no la veim com a mínim
prou justificada, prou argumentada. Per tant ens abstendrem
a l'espera, ja dic, que el pla educatiu global integri l'estudi
de l'oferta no reglada i, en concret, de les escoles oficials
d'idiomes, per veure què se n'ha de fer. En qualsevol cas
creim que algunes de les escoles oficials del segon volum,
del segon bloc, que es plantegen podrien ser extensions de
les del primer bloc i podrien fins i tot ocupar edificis
existents. En qualsevol cas, ja dic, aquesta serà una reflexió
que hauria de formar part d'un pla global en el qual ja
avançam que estarem a favor de la màxima capacitació
lingüística, de la màxima formació en llengües estrangeres
a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, abans de fer explícita la
postura del Grup Parlamentari en relació a aquesta
proposició no de llei, voldria fer una sèrie de reflexions
sobre el que són les escoles oficials d'idiomes, del que és
l'ensenyament dels idiomes i del que és l'aprenentatge dels
idiomes, que no és exactament el mateix.

Bé, les escoles oficials d'idiomes són uns centres
educatius molt singulars del sistema educatiu espanyol,
perquè no són només centres en els quals s'aprèn una
llengua, són centres en els quals s'obté una titulació que
acredita un determinat coneixement d'una llengua, que no és
exactament el mateix. Per tant, no són, amb caràcter públic,
allò que, amb caràcter privat, són les acadèmies d'idiomes,
és a dir, un lloc on, amb un ensenyament no gaire reglat,
s'aprèn més o manco un idioma. No, no. Aquí s'obtenen, i
posaré l'exemple de la llengua anglesa, dues titulacions, als
tres i als cinc anys, equivalents al nivell first i al proficiency
del British Institute.

Per tant, no es tracta aquí d'anar-hi dos cursos i aprendre
un poc d'anglès -que ja li va bé- i després deixar-ho, perquè
és malrendibilitzar aquestes escoles.
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Possiblement, una de les mancances que es va produir quan
la reforma del sistema educatiu, no oblidem que això és una
part, en deim no reglada, i no vol dir que no estigui reglada,
està reglada, però que forma una part colateral del que és el
sistema educatiu, s'havia d'haver canviat substancialment la
finalitat d'aquestes escoles, perquè aquestes escoles existeixen
perquè la Universitat no s'havia plantejat l'extensxió d'una
manera clara de les escoles de traductors i interprets, i per això
hi ha províncies, i són províncies que estan prop d'universitats,
que en tenen moltes; aquí, com que no hi havia universitat,
ningú no va prémer excessivament perquè n'hi hagués. I aquesta
és l'explicació històrica d'aquest procés.

Per tant, no només hauríem de fer escoles d'idiomes, el que
hauríem de fer són escoles que ensenyin idiomes, no que donin
titulacions sobre idiomes, i això s'ha de fer amb doblers públics.
Jo crec que en aquesta comunitat, sí, en aquesta comunitat, sí,
fonamentalment. Però ho hem de fer millorant la formació de
l'idioma estranger, la llengua, primera i segona llengua
estrangera, dins l'educació reglada, dins la part purament
acadèmica, és a dir, batxillers, educació secundària obligatòria,
i dins cada una de les branques de formació professional, de les
quals la llengua és un instrument professional, concretament,
escola d'hostaleria, fonamentalment, o aquells que fan branques
administratives relacionades amb l'hostaleria.

Per exemple, una de les coses que en aquest país, i d'això hi
ha estudis fets, del programa Lingua, europeu, els nostres
estudiants de batxiller no obtenen el mateix grau de
coneixement d'una llengua estrangera que a d'altres països on
es donen exactament les mateixes hores lectives, i la pregunta
és: Això, per què es produeix?, és que els nostres estudiants
tenen una capacitat lingüística inferior, sobretot en aquesta
comunitat, on ja som bilingües  i que, per tant, demostram una
habitual capacitat per a canvi de bases lingüístiques? Però no és
així, un fet que hi influeix de manera notable, i hi ha estudis del
programa Lingua, europeu, que ho demostren, és el doblatge de
les pel•lícules, aquest tema que està tan en vigor a Catalunya.
Hi ha països on ni en el cinema ni a la televisió es doblen les
pel•lícules estrangeres, per tant, els al•lots aprenen aquesta
llengua perquè la necessiten entendre, ni més ni pus.

Per tant, què hauríem de fer? Jo, encara que la proposició no
de llei no ho digui, i crec que ara no és el moment de fer una
proposta transaccional, sí que faria una proposta a la
conselleria, que analitzi la capacitat que tenen aquestes escoles
per canviar el pla d'estudis reglat que tenen per plans d'estudis
més oberts, més a la carta, més model centres de professionals
francesos, que puguin satisfer necessitats de determinats
sectors. Això juntament amb tot l'ensenyament d'idiomes que
es dóna a la formació ocupacional, que no depèn de la
Conselleria d'Educació però que depèn també del Govern
balear, jo crec que és una oferta d'idiomes rica. Per tant, les
escoles d'idiomes no donen només resposta a les necessitats de
coneixements.

Per tant, i dit tot això, quina és la nostra postura:
Primera, la demanda d'escoles d'idiomes, basta demanar la
informació a la conselleria, té les seves puntes de demanda
en torn d'horabaixa-vespre, són gent, els alumnes,
normalment, que ja no estudien, són gent que sol fer feina
i que vol aprendre idioma, i s'estimen més pagar les cinc mil
pessetes de matrícula anual que cobra aquesta escola que
pagar les cinc mil pessetes cada setmana que l cobra una
acadèmia, normal, lògic. Per tant, no és necessari construir
edificis, alguns, possiblement, d'altres, es poden utilitzar els
actuals edificis d'educació secundària i batxiller, que solen
tenir les seves activitats, majoritàriament, en torn de matí i
que l'horabaixa estan desocupats, un edifici d'aquestes
característiques val entre 350 i 500 milions de pessetes, i jo
crec que val la pena que s'empri tot el temps.

Per tant, una primera proposta que fem a la Sra. Munar
és substituir la paraula "construcció" per "creació i/o -aquell
famós i/o- construcció", perquè es pot crear una escola
d'idiomes sense construir-la, les escoles d'idiomes de
Menorca i d'Eivissa funcionen a d'altres centres educatius,
ara són extensions però podrien continuar igualment sent
escoles; possiblement hi ha llocs on això no sigui possible
i, llavors, que se n'hagin de construir, però el que és
important és que es creïn jurídicament, que es dotin de
professorat, que es dotin del doblers però l'edifici ja
existeix. Per tant, aquesta seria una primera fórmula.

I que en comptes de parlar només, i com ha dit molt bé
el Sr. Alorda, d'escoles, parlar també d'escoles o extensions.
Quan es varen crear les extensions d'Eivissa i de Menorca,
una escola no es crea si no té més de tres idiomes, es va
pensar en començar amb dos idiomes i, progressivament,
créixer i transformar-les. Això ha sofert un cert retard,
procés electoral, canvi de govern, es va congelar, no entraré
en la crítica, perquè no és objecte ara d'aquesta proposició
no de llei, però allò ja haurien de ser escoles amb tres
idiomes o amb quatre, i començar a crear-ne més.

Per tant, jo crec bo que es faci aquest pla, que s'analitzin
les demandes, que s'hi introdueixin altres maneres
d'aprenentage, com és, per exemple, el programa aquest, a
través de televisió, per a aprenentatge d'anglès, se n'hi
poden introduir altres llengües, el Govern d'aquí ho podria
fer, jo crec que amb prou rendibilitat, i utilitzant les escoles,
que n'hi podria haver menys, que es creassin i aquest
sistema d'aprenentatge, facilitar a molta gent que, tanmateix,
l'horari escolar, per molt que s'estengui, no els és accessible
i poder aprendre així la llengua.
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Per tant, tenint en compte que això és una proposició no de
llei, nosaltres donarem suport al primer punt, entenent que és
una declaració de voluntat que es creïn bastants centres,
extensions, etc., i no donaríem suport al segon punt, i perquè no
n'hi donaríem? Per dos motius, un dels quals és el que ens sol
utilitzar el Govern: Ara no és el moment, i s ver, ara no és el
moment. Acaba de rebre la conselleria unes competències,
deixem que les digereixi i, més endavant, parlaríem si convé
transferir-les. Segona, em posaré més endavant, quan s'havien
de produir les transferències a la comunitat autònoma, ja fa una
sèrie d'anys, quan se'n començava a parlar, també es va parlar
en un moment donat de transferir l'educació no reglada, com
per dir perquè comencin a fer bona amb l'educació no reglada,
i bé, jo record que en aquell moment, com que el copyrigth és
meu, ho tornaré a dir, vaig haver de manifestar que no em
pareixi a bé perquè l'educació no era un pollastre que es pogués
repartir a trossos; si s'ha de transferir, que es transfereixi sencer,
i si no, que es deixi allà on és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Munar, em permetrà que comenci aquesta intervenció anant-me
endarrera en el temps, més o manco vuit anys, quan jo vaig ser
diputat en aquesta cambra, vostè era o estava a punt de ser
consellera de Cultura, Educació i Esports. Jo vaig arribar al
Grup Parlamentari i, com és lògic, vaig escoltar i vaig mirar, i
ho vaig fer durant dues setmanes, però, a la tercera, ja no em
vaig poder aguantar, i vaig aixecar el dit per demanar la
paraula, i record que vaig demanar alguna cosa per a Eivissa o
per a Formentera, i vostè estava allà darrera, o allà enmig, i diu:
"A veure, i què diu aquest al•lotet d'Eivissa?", i efectivament,
aquest al•lotet d'Eivissa ara se'n recorda, cada vegada que vostè
puja aquí dalt i parla de temes de cultura, educació i esports, no
tenc més remei que dir-li allò que possiblement d'aquí a alguns
anys ens diran, a nosaltres: Per què no ho va fer, vostè? Ja sé
que no tenia competències, ja ho sé, les tenia el Sr. Crespí, a
qui, per cert, vull felicitar per la magnífica introducció que ens
ha fet a aquest tema de les escoles d'idiomes, ja sé que no les
tenia vostè, les va tenir al final, vostè m'ha entès perfectament.

La Sra. Munar, cada mes, jo la vull tractar com ella es
mereix, en primer lloc, perquè és una senyora, i en segon lloc...

M'és igual això.

...i en segon lloc perquè, qui ho sap, si anàrem del braç quan
UCD, quan anàrem del braç quan el PP, si tal volta el destí ens
tornarà a portar uns junt als altres. Per a mi, Sra. Munar, anar
del braç amb vostè no em sabria gens de greu, però sí que em
sap greu que vostè vengui aquí i aprofiti qualsevol excusa per
parlar malament del Govern.

Diu vostè, Sra. Munar, que el PP no és sensible a l'educació.
Aquesta comunitat autònoma no ha estat mai tan sensible a
l'educació com ho és ara. El que m'ha sabut ja una miqueta
més greu, si no fos perquè som a la cambra, diria, en bon
eivissenc, allò que m'ha emprenyat una mica, ha estat quan
vostè avui se'ns ha preocupat per Eivissa i per Menorca.

Ja voldríem que vostè sentís aquesta mateixa
preocupació per Eivissa i per Menorca quan es queixa que,
per culpa d'Eivissa i per culpa de Menorca, no es fan
aquelles coses que a vostè, com a mallorquina, li agradarien
que es fessin!

I diu vostè que el Govern fa activitats de luxe. Jo record,
Sra. Munar, el luxe d'aquelles edicions, amb tapes negres i
ratlla groga que vostè, gentilment, tenia a bé regalar-me, a
mi, a aquell al•lotet d'Eivisa que li reclamava temes per a
Eivissa.

Aquí cada un ve a contar la batalla segons li va. El Sr.
Crespí -perdoni'm, Sr. President- ens fa de mestre, de
catedràtic, com és ell, i ens dóna una boníssima explicació
del que és una escola d'idiomes, del que són les escoles a
França o del que són els certificats d'estudis a Cambridge,
pos per cas, i una vegada més li ho agraesc, això, perquè
estic segur que a alguns de nosaltres, a mi mateix, ens ha
ensenyat coses que no sabíem.

Però anem al tema, jo vull dir respecte d'allò que la Sra.
Munar demana que facem que esper donar-hi complida
informació i gust amb aquesta lectura que faré d'aquestes
notes que he preparat.

En primer lloc, no acceptam la seva proposició no de
llei, perquè el Govern ja té dissenyada la seva política a
aquest respecte.

La previsió del Govern per al curs 1999-2000 és la
següent, que, més o manco, és el que demana vostè i en el
que hem coincidit tots, perquè aquest és un tema tan senzill
i tan fàcil que, evidentment, el Govern tira pel camí de la
lògica, com no pot ser d'altra manera: Creació de l'escoal
oficial d'idiomes a Eivissa, amb una ampliació a l'illa de
Formentera. Creació de l'escola oficial d'idiomes a Maó,
amb una ampliació a Ciutadella, i parl una vegada més de
1999-2000. Execució d'un projecte d'ampliació de l'edifici
de l'escola oficial d'idiomes de Palma, amb l'objectiu de
duplicar l'oferta del centre. Obrir una ampliació de l'escola
oficial d'idiomes a Inca. Ampliació de l'oferta educativa de
l'escola oficial d'idiomes, que, a partir del proper curs,
impartirà àrab, italià i rus. I en to una miquiua de broma, ja
que avui s'ha parlat del seu municipi, fins i tot, generositat
eivissenca, se'n podria posar una al costat de l'Observatori
de Costitx, i així no hi faltaria res. A més, com ja sabeu, des
del curs 98-99, funciona una ampliació de l'escola oficial
d'idiomes a Manacor. I en el futur, depenent de la demanda
i del funcionament del centre que s'ha previst crear,
s'estudiarà la creació de més ampliacions que puguin donar
resposta a les demandes de la societat, tenint en compte les
característiques geogràfiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
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I una vegada més, aquí jo faria una crida al Govern per tal
que tengués en compte, en primer lloc, la necessitat de l'illa de
Formentera.

Quant al segon punt, volem aclarir el següent: Els
ensenyaments que imparteixen les escoles oficials d'idiomes
són ensenyaments reglats i conduents a titulació acadèmica
oficial, com molt bé ens ha recordat el Sr. Crespí.

Ens oposam totalment al contingut d'aquest punt, ja que
consideram que el moment és inoportú, atès que es desenvolupa
tot el procés d'assumpció de competències que es preveu en el
model de funcionament de la comunitat autònoma.

Esper, per tant, senyora portaveu d'Unió Mallorquina, que
no em prengui en consideració aquesta negativa a la seva
proposta, i esper, per al futur, relacions més positives. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
representant del Partit Popular, quan jo parlava d'escoles
d'idiomes, parlava de francès, d'anglès, d'alemany, no
d'extraterrestre, a l'Observatori Astronòmic no necessitam cap
escola oficial d'idiomes, encara que no ens importaria en
absolut tenir-ne una, per tal de poder estudiar allà idiomes, però
vaja, no és, en aquest moment, la nostra prioritat.

En general, justificar l'injustificable és sempre difícil, i vostè
ha hagut de parlar de moltes coses i remuntar-se en la història
i a les relacions personals, a passejar de bracet, a parlar de
l'al•lotet..., no sé el DNI què diu, però estic segura que no vaig
utilitzar aquest vocable per referir-me a vostè, perquè no és una
paraula meva, i a més, tampoc no la utilitzaria.

Vostè diu que ja ho faran, doncs, miri, és una magnífica
oportunitat per si ja ho pensen fer, dir que s'aprovava, i no hi ha
més problema. Si vostès volen, per al 1999-2000, fer moltes
escoles d'idiomes, i li pareix bé la planificació i en alguns dels
temes hi coincideixen, bastava fer una petita modificació i dir
que sí a aquesta proposta. Per tant, quedaven la mar de bé, i
aquest passeig de bracet era molt més positiu i començava des
d'ara mateix.

En referir-se a la meva estada a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, quan era una conselleria que tenia
competències en cultura i en esports però cap ni una en
educació, i vostè n'és ben conscients, no sé quina referència té.
Què podia fer a través de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports si no tenia encara competències en educació?,
s'estava, precisament, preparant la`transferència de
competències, i per això sabia que seria insuficient la
transferència, si es rebia amb aquelles quantitats econòmiques,
perquè l'havíem estudiat.

Per tant, nosaltres, des d'aqueella situació, d'aquell
moment, no podíem fer res, igualment ni el Sr. Crespí ni
ningú, perquè en aquell moment les competències eren de
l'Estat, i era ell qui havia de prendre determinades decisions.

Ara bé, personalment, crec que en aquella conselleria, en
aquell moment, es varen fer moltes coses, molt positives, no
em penedeix de res, ni tan sols a això a què vostè s'ha
referit, a les edicions de luxe perfectament enquadernades,
on no només es feia una publicació, sinó que es recollia una
part important del nostre patrimoni, la qual, tal volta, hauria
desaparegut si no s'hagués tengut en compte, on hi havia en
un sol llibre la catedral, els palaus, patis, el vestuari
mallorquí, determinades característiques de la nostra
arquitectura; en definitiva, jo crec que una gran tasca, que
seria interessant que l'haguesin continuat els meus
successors, i no me'n penedeixo en absolut, i hi ha una gran
diferència amb el tema que tractava, que era una diada.
Aquests llibres quedaren per sempre dins totes les
prestatgeries de totes les cases que els han rebut, de les
conselleries, del Consell, de les biblioteques, i seran una
gran part del nostre patrimoni, amb diades de gastar 60, 70,
80  o 200 milions de pessetes en un dia, per molta festa que
hi hagi molt de cavall, de tot això, no en quedarà
absolutament res. Per tant, l'exemple em pareix totalment
irresponsable i irracional.

Miri, vostè em diu que és necessària a Eivissa una
escola, que és necessària a Menorca, que li agradaria fer-ho,
que ho farà el Partit Popular, bé, ho farà o no ho farà, perquè
d'aquí a tres mesos hi ha eleccions. Vull dir que nosaltres en
el 1999-2000 ho farem, idò, ho faran o no ho faran, per tant,
era un bon moment, ara tenir la possibilitat d'arreglarho.

I no dubti, Sr. representant del Partit Popular, que no
tenc res, en absolut,  en contra ni de Menorca ni d'Eivissa.
En  ocasions em queixo que a través d'aquest parlament,
amb els vots de Menorca i d'Eivissa es canviïn criteris
decidits lliurement per l'illa de Mallorca, d'això em queixo,
crec que d'això ens podem queixar els mallorquins, com es
poden queixar en un moment determinat els menorquins o,
en un moment determinat, els eivissencs.

Si realment es decideix quin model territorial vol l'illa de
Mallorca, quin creixement volem per al dia de demà, és ben
lògic que ens queixem quan, a través del Parlament i fent ús
dels vots d'unes altres illes, es va en contra del nostre
model. No som majors d'edat, els mallorquins, per decidir
quin model volem?, no hem triat ja un determinat govern?
Doncs, siguem respectuosos tots, igual que jo acceptaré que
vostès no vulguin aprovar, en un moment determinat,
aquesta proposta, encara que vostès diuen que ja ho faran,
doncs, siguin vostès també respectuosos amb les decisions
que es prenen al Consell de Mallorca.
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Jo de cada dia més estic a favor de l'insularisme, de cada dia
em torno més respectuosa amb el que són les decisions de les
altres illes, i crec que, a poc a poc hauríem de procurar tots fer-
ho.

Pel que fa al que ha dit el Sr. Crespí,. Esquerra Unida i el
PSM, diré que en qualque cosa tenen raó. esquerra Unida ha dit
que a sis mesos vista, quan només en falten tres per a unes
eleccions, ens pareix molt llarg, i hi tenen tota la raó del món,
però jo, quan vaig presentar aquesta proposta, era el juliol del
98, per tant, tenia sentit dir al cap de mig any, però és que com
que han passat set mesos quan s'ha vist la proposició, realment,
amb el temps, queda desfasada. També s'ha parlat de
l'ensenyament reglat o no reglat per a les transferències als
consells insulars, podem estar d'acord en aquest tema, que les
competències, quan es traspassin als consells, vagin totes en
bloc, el que passa és que sempre, històricament, encara que no
tenc cap inconvenient que hi hagi canvis, hi ha hagut una
diferència entre el que és l'ensenyament reglat i el no reglat, i
sempre pareix més factible començar les transferències amb els
ensenyament no reglats que amb els reglats, per tant, fèiem
aquesta proposta, però també he dit a la meva intervenció que
si es tractava, per fer-ho, que no fossin als consells, sinó al
Govern, que tampoc no tenia cap inconvenient que ho fessin
ells mateixos.

També s'ha parlat aquí pels diferents grups de la importància
dels estudis, de saber..., és que Unió Mallorquina tenim els
estudis, ho sabem, tenim les dades comparatives, els tipus
d'escols que hi ha a les diferents comunitats i províncies, la
massificació a les diferents escoles, el nombre d'habitants, la
quantitat de gent que demana i vol estudiar un idioma, la
quantitat d'acadèmies privades que hi ha, la quantitat d'alumnes
matriculats, i tot això ens dóna a la proposta que nosaltres hem
plantejat.

Per acabar, de totes maneres, i com a conclusió general,
podem tenir dubtes sobre si en són necessàries més o manco, si
és necessària la construcció o basta amb adaptar determinats
centres perquè s'hi facin aquestes escoles, tot això és discutible,
accepto la proposta del Partit Socialista, no hi ha cap
inconvenient. Ara, el que es planteja Unió Mallorquina és, com
a mínim, el mateix que els altres, si altres, per comparació, a les
altres comunitats, a les altres províncies, a Badajoz, hi ha un
determinat nombre d'escols d'idiomes, nosaltres, com a mínim,
creim que hem de tenir-hi les mateixes, i a partir d'aquí podem
estudiar si hi ha més necessitats o si n'hi hem de fer més, però,
com a mínim, crec que tots els grups polítics han d'estar d'acord
que si som la comunitat, la primera, en moltíssimes de coses
d'aportació a l'Estat, en renda per càpita, en ser una comunitat
bàsicament turística, etc., com a mínim,, hem de tenir les
mateixes escoles d'idiomes que les altres comunitats, no menys;
a partir, d'aquí, accepto que es facin estudis i que es vegi si...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

(...) però, com a mínim, el mateix que a d'alters llocs,
perquè no em pareix que sigui, precisament, massa. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Munar, vostè sap perfectament que quan jo parlava de
l'Observatori de Costitx, que la vull felicitar per haver-lo
aconseguit per al seu municipi, no em referia que s'hagués
de posar l'escola d'idiomes dins la lent de l'observatori, és
vostè massa intel•ligent per fer un acudit tan barat.

Quant a les competències, ja ho sé, Sra. Munar, les
competències les tenia el Govern central, però aquí tenia el
seu representant, i el seu representant no hauria tengut cap
inconvenient que si vostè creu que aquestes escoles
d'idiomes són tan necessàries, haver-li fet una visita, una
cridada telefònica o una carta, i senzillament demanar-les,
perquè les coses són importants, no aquells que un té
obligació de fer, sinó aquelles que un fa per molt d'interès.

Sra. Munar, el tema de la Diada no l'he tret jo, l'ha tret
vostè. Vostè m'ha dit que el Govern hi feia una gran despesa
i jo li he triat una petita i útil-inútil despesa amb aquestes
edicions de luxe, que hi té raó, vostè, però si no li pareixen
bé les edicions de luxe, li puc treure les despeses que es
feien en compra de quadres, que, per cert, despeses
milionàries de quadres que, de pintors eivissencs, dels
nombrosissíms mallorquins, d'eivissencs, crec que n'hi havia
dos, dels cents de milions de pessetes que s'hi va gastar.
Això és un record.

També podem parlar dels viatges que es feien a costa de,
això també s'ha de recordar, perquè aquí som respectuosos,
però no som bàmbols.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, se centri en la proposició no de llei.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 141 / 16 de febrer del 1999 6181

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, em centraré en la proposició no de llei, i diré el mateix
que jo dic a algú quan em recorda que el Consell de Menorca
o el Consell de Mallorca fa això, la Conselleria de Cultura, i tu,
com a conseller d'Eivissa, no ho fas, el que és bo per una banda
pot no ser-ho per a d'altra, a Sòria, segurament, no hi tenen una
escola d'hoteleria tan òptima com la que hi ha a Mallorca, li pos
per cas, el que és bo per a Sòria, el que és bo per a Badajoz, no
vaig a comparar el que a vostè li interessi, perquè aquí, de
demagògia, en sabem fer tots, i vostè hi és especialista. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació. Els deman que es posin drets, per poder
comptar.

Segons les intervencions, perdó, s'ha sol•licitat per part dels
diferents grups parlamentaris, votació separada del primer punt
i del segon punt.

Votarem el primer punt de la proposició no de llei.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 26; cap abstenció.

Tornarem a repetir la votació, per qüestió d'empat.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei, del punt
número 1. Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure.

Vots en contra? Poden seure.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 26; cap abstenció. Havent-se
produït per segona vegada l'empat, es requereix suspendre la
sessió per dos segons. 

EL SR. PRESIDENT:

Tornam passar a la votació.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
gràcies.

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

Abstencions?

Havent-se produït novament l'empat, 26-26, no queda
aprovat el primer punt d'aquesta proposició no de llei.

Passam al segon punt.

Vots a favor del segon punt de la proposició no de llei,
es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 2; en contra, 41; 7 abstencions. Queda
rebutjat el punt número 2 d'aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3889/98,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a sol•licitud al Ministeri de Foment de
finançament d'una línia de tren fins a l'aeroport.

Passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
sol•licitud al Ministeri de Foment de finançament d'una línia
de tren fins a l'aeroport. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Alorda.

Per favor, guardin silenci.

Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb la il•lusió que
s'aprovarà per unanimitat pel seu contingut...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat. Jo puc entendre que estiguem
cansats, hi estam tots, però per favor no em formin grups a
dins la Cambra, ni a una banda ni a l'altra. Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. De totes maneres, sempre pot
ajudar que s'aprovi la proposició el fet de tenir un parell de
diputats despistats. Però, vaja, en qualsevol cas el que
interessa és que s'aprovi perquè hi ha convenciment.
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Des del Grup Parlamentari Nacionalista hem presentat
multitud d'iniciatives en favor del tren, del transport ferroviari,
en especial a Mallorca, perquè el reivindicam com un transport
eficaç i ambientalment net, emmarcat, això sempre, dins una
política de transport públic, tan mancat i tan escàs a les Illes
Balears. Durant tots aquests anys hem trobat la incomprensió
i la desqualificació fins i tot com a resposta, tant del Govern de
l'Estat primer, i del Govern balear. Afortunadament ara, a la fi,
com a mínim canvia el cantet, i ara ja reconeixen que el tren és
bo, és positiu, i es fan promeses de reobertures, o com a mínim
promeses d'estudiar les possibles reobertures. Realitats, poques:
Sa Pobla fins ara, però, tot i ser molt insuficient, com a mínim
s'ha abandonat la ridiculització del transport ferroviari a què ens
tenien avesats.

Des del nostre grup insistim en les possibilitats de posar en
servei la xarxa existent, avui abandonada, però reorientada a les
noves necessitats. Cal passar d'uns traçats pensats per unir el
centre de l'illa, en aquell moment les zones agràries, amb la
capital. Ara és molt important unir la costa amb l'interior, i les
distintes zones de litoral entre elles i amb la capital. D'aquí les
nostres crítiques que l'extensió que s'ha fet des de sa Pobla no
hagi arribat fins a la costa, fins a Alcúdia, més aviat al port
d'Alcúdia, i la nostra reivindicació d'obertura de línies fins a
Manacor i les zones turístiques de Llevant.

En aquesta proposició, però, ens centrarem en una iniciativa
que al nostre parer ha de ser un eix vertebrador del transport
ferroviari de Mallorca, i en general del transport públic
mallorquí: una línia Palma-aeroport, una línia que unís la ciutat
amb les platges de s'Arenal. De fet, una de les iniciatives a què
el Govern s'ha compromès -no sabem a quin nivell en aquest
moment- és un tramvia Palma-s'Arenal, i fins i tot s'apuntava a
notes de premsa de l'any 97, que arribaria a Calvià i Andratx.
Es deia en aquell moment que era imminent, que era de
contractació imminent. El conseller de Foment, un poc més tard
de la roda de premsa de Jaume Matas i Joan Fageda, en
defensava la viabilitat només amb les dades de l'EMT, de 6
milions de passatgers en aquella zona. Nosaltres creim que
podria ser molt superior, sobretot si lligàs la utilitat, la
funcionalitat, d'un tren que arribàs fins a l'aeroport, amb una
visió de tren turístic per les platges, que comunicàs el litoral
amb el centre de la ciutat. La rendibilitat, a més, en qualsevol
cas és segura, perquè tractam no només de rendibilitat
comptable a nivell econòmic, sinó de rendibilitat social i
rendibilitat mediambiental. No és la comptabilitat clàssica, sinó
que hem de tenir en compte també d'altres factors, que
probablement des del Partit Popular no es valoren
suficientment. Fos com fos, a aquestes altures el tramvia, com
deim, no està contractat.

En una jornada sobre el ferrocarril, que es va celebrar pel
Col•legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports l'any 1994,
amb motiu de la transferència de les competències, la
primera conclusió que es feia en aquestes jornades, que
qualsevol xarxa ferroviària a Mallorca havia de tenir molt
present el protagonisme creixent de l'aeroport. És ben lògica
i ben coneguda la importància de l'aeroport de Son Sant
Joan dins Mallorca. El ministre de Foment, Arias Salgado,
fa mig any, quan ha tengut una polèmica sobre l'extensió del
tren fins a Barajas, en el mateix moment en què
l'Ajuntament de Madrid, amb finançament de la Comunitat
Autònoma, està duent també el metro a Barajas, defensava
que hi hauria doble transport ferroviari a aquest aeroport,
perquè deia ell que no hi havia cap ciutat seriosa, no hi
havia cap aeroport seriós a nivell europeu que no tengués
connexió ferroviària. Ara Madrid la tendrà per doble. En
qualsevol cas a les Illes Balears, Son Sant Joan és
indiscutible que és un aeroport seriós a nivell d'Europa, és
un aeroport amb 17 milions de passatgers, de moviments, i
per tant és ben necessari que tengui aquesta connexió de
caràcter ferroviari.

No se'ns amaga que la iniciativa pot resultar
relativament costosa a nivell del que és la despesa
ferroviària, perquè no hi ha hagut previsió, i no hi ha un
corredor pensat per a aquest transport. Evidentment si hi
hagués hagut una previsió, si hi hagués hagut una aposta pel
transport ferroviari durant anys, seria en aquests moments
molt més fàcil i barat, perquè hi hauria previst damunt el
planejaments territorials, i dels planejaments urbanístics, hi
hauria aquest corredor que resultaria tan interessant. És més,
fins i tot per partir del parc de la Mar hagués resultat molt
interessant saber exactament si el túnel des del parc de les
Estacions fins al parc de la Mar podia ser, com nosaltres
creim que hagués pogut ser, un bon transport metropolità, o
algun accés que des del parc de la Mar pogués partir aquest
passadís subterrani, que sortís després a la superfície cap a
l'aeroport.

Desgraciadament, mentre tota Europa aposta pel
transport metropolità, el Govern del PP d'aquí no només no
estudia aquestes possibilitats, sinó que estan malmetent
aquest túnel que existeix en aquest moment entre el parc de
les Estacions, ja tan malmès, i el parc de la Mar. En
qualsevol cas, malgrat aquesta operació sigui operació sigui
relativament cara, pel que estam avesats en aquests
moments en inversions ferroviàries, és evident que és
ridícula comparat amb el que suposen les autopistes, per
exemple les pessetes per quilòmetre d'una autopista quan
travessa zones urbanes. I encara molt més ridícula si se
compara amb les inversions de l'Estat a nivell de transport
ferroviari, i que aquí no les veim. No parlaré ja d'aquest
transport fins a Barajas, sinó només recordar les inversions
de l'AVE, o dels dèficits que ha tengut la FEVE. En aquests
moments el nou AVE, per no parlar de l'antic, parlen d'un
bilió de pessetes, als quals evidentment estan implicades les
administracions de l'Estat i europea. No entenem com també
amb aquesta sensibilitat europea, que indiscutiblement ha
existit sempre a nivell històric de la seva xarxa ferroviària,
i ara amb una nova embranzida que s'ha vist amb aquest
Llibre blanc sobre estratègia per revitalitzar els ferrocarrils
comunitaris, aprovada a l'any 96, no hi pot haver un
finançament important adient per dur el transport ferroviari
fins a l'aeroport de Son Sant Joan, un aeroport
indiscutiblement d'importància i d'abast estatal i europeu.
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Per altra banda, entenem que la condició arxipelàgica del
país, com deim a l'exposició de motius, accentua la
transcendència dels aeroports com al mitjà de transport natural,
normal, dels ciutadans de les Illes Balears. Només aquesta
circumstància ja hauria de comprometre l'Estat a pagar aquestes
despeses i implicar-se en els costos de la insularitat, pel principi
constitucional de solidaritat interterritorial, que tan costós ens
resulta als illencs. Aquest compromís, a més, ja esdevé
obligació legal. No ho era, però creim que ja era ben obligatori
abans de l'obligació legal, però en qualsevol cas a partir d'ara és
una obligació recollida per la Llei 30/98, de 29 de juliol, la Llei
de règim especial. Una de les poques coses que diu aquesta llei
en aquest sentit, és que hi haurà una implicació de l'Estat en la
potenciació del transport ferroviari. Això vol dir naturalment
pessetes. Creim que el primer element, el primer projecte i el
més raonable en aquests moments que es faci a través d'aquest
finançament extraordinari ha de ser la connexió Palma-
aeroport. És per això que demanam que es demani d'immediat
que el Ministeri de Foment habiliti, es creï aquesta línia
ferroviària, i que confiam en el suport de tots els grups per
exigir-lo. En qualsevol cas aquesta esmena, que per cert va ser
una esmena del Grup Parlamentari Català al Congrés dels
Diputats, perquè no figurava ni al projecte de llei que va enviar
aquest parlament, perquè no parlava (...) de transport ferroviari,
ni a les esmenes que varen presentar els altres grups, confiam
que aquest article 10, avui vigent, tengui operativitat aviat, amb
aquest finançament d'aquesta línia ferroviària Palma-aeroport.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grups que vulguin intervenir? Per Esquerra Unida
té la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el vot favorable
del nostre grup a aquesta proposició no de llei. Aquesta
proposició no de llei es fonamenta, a part d'una relació de fets
molt brillantment exposada pel Sr. Alorda, és a dir la necessitat
de potenciar en si mateix el transport ferroviari com a un tipus
de transport modern, ecològicament favorable, i amb tota una
sèrie d'avantatges respecte del transport privat, es fonamenta
efectivament en aquest article 10 del règim especial per a
Balears que finalment va ser aprovat per les Corts Generals de
l'Estat.

Des del nostre punt de vista la manera adequada, com el
règim especial de Balears havia de recollir aquestes coses,
era fonamentalment dient una cosa tan simple com que les
Illes Balears no podien rebre de l'Estat una quantitat
d'inversió inferior a la mitja estatal, i així en bona mesura
quedaven compensats la majoria dels problemes, així es
garantia que s'acabàs amb un greuge històric per a la nostra
comunitat autònoma, i efectivament es podien afegir d'altres
articles que fessin especial esment a qüestions
mediambientals o a la promoció d'infraestructures com la
ferroviària. Però allò era efectivament l'essencial, i com tot
l'essencial o quasi tot l'essencial d'aquest règim especial, va
caure. I aquest article número 10 efectivament introduït pel
Grup de Convergència i Unió, forma part d'aquesta relació
interminable de bones intencions en la qual es va convertir
el règim especial, i que amagar a darrera aquesta buidor
quant al compromís concret. Per això m'ha irritat una mica
-una mica només- la referència precisament a l'esmena de
Convergència i Unió. El paper de Convergència i Unió per
mi va ser molt negatiu en aquesta llei, perquè en definitiva
combinat amb la introducció d'unes quantes esmenes, que
no venien a afegir res de caràcter concret, es va fer còmplice
del gir total que li va donar a la llei el Grup Parlamentari
Popular a nivell d'Estat.

Aquesta irritació a part, jo crec que amb la llei que tenim
aprovada pel Congrés, el paper d'aquest parlament
efectivament ha de ser reclamar que el que són bones
intencions es converteixi qualque dia en realitat, però això
que ens va fer les Corts Generals, i els partits que varen
votar favorablement a aquesta llei és un inocente, inocente
adreçat a aquest parlament i al conjunt dels ciutadans de les
Illes Balears.

Bé, això és així, i ara el que hem de fer és, quan hi hagi
una altra majoria, intentar modificar aquesta llei, i ara
mateix tenir aquesta actitud reivindicativa. Es podria haver
fet una proposició que estengués aquesta instància al
Ministeri de Foment al finançament del conjunt de
l'extensió i de la potenciació de la xarxa ferroviària de les
Illes. S'ha estimat més el grup proposant limitar la qüestió
a la línia ferroviària Palma-aeroport. En qualsevol cas
lògicament és una proposta positiva, és una proposta a la
qual s'ha de donar suport, però que efectivament tenim
poques eines per fer-la realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista, el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
dir que nosaltres estam totalment d'acord amb l'exposició
que ha fet el diputat Sr. Alorda en nom del seu grup
parlamentari, i que per tant donarem suport a aquesta
iniciativa de demanar finançament estatal per a la línia
ferroviària Palma-aeroport. Voldria recordar que en el mes
d'octubre vàrem tenir aquí un debat sobre política
ferroviària, i com a conseqüència d'aquest debat una de les
coses que es varen aprovar, i es va aprovar per unanimitat,
precisament deia que el Parlament de les Illes Balears
considera que les obres de nova infraestructura ferroviària
han de comptar amb el suport econòmic estatal i de la Unió
Europea, i insta el Govern a fer les gestions necessàries per
a la seva inclusió als beneficis de la Llei de règim especial
de les Illes Balears, i fons estructurals o de cohesió. Per tant,
si això ho vàrem proposar el Grup Socialista i va ser aprovat
per unanimitat, naturalment que estam d'acord i estam
segurs que també serà aprovat per unanimitat en el dia
d'avui la proposta que fa el Grup Nacionalista.
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Ara bé, no deixa de ser una proposta de difícil aplicació, en
el sentit que si ens posam ara en el paper de l'administració que
l'ha de rebre, si nosaltres fóssim l'administració que rebem
aquesta petició del Parlament de les Illes Balears i les gestions
corresponents del Govern de les Illes Balears, el primer que
diríem és: "bé, i quin projecte tenen vostès? Què és realment
que volen que donem un finançament o que col•laborem en el
seu finançament?" I clar, aquest projecte, o els estudis
necessaris, els estudis previs no existeixen. Per tant, el Govern
ho ha anunciat repetides vegades, ha anat movent el calendari,
ha parlat de concursos i de llargues informacions públiques, de
convenis amb altres administracions, amb l'Administració
municipal, amb l'Empresa Municipal de Transports, però de fet
avui per avui no coneixem que hi hagi cap decisió presa, cap
estudi fet, cap element per tant que serveixi d'una manera
pràctica i eficient per presentar-se a una administració estatal
i demanar un finançament concret.

Però en qualsevol cas, insistesc, està absolutament dins la
línia que hem vingut defensant, no tan sols quant al
finançament estatal, que nosaltres creim que a través de l'Estat
s'hauria d'incorporar el finançament europeu, que hem defensat
altres vegades encara que un comissari europeu de pas per
Balears va dir que no, que les connexions dels principals nuclis
de població de les Illes Balears amb els seus aeroports hem de
mantenir que ha de formar part de la xarxa de transports
transeuropea, i que per tant ha de formar part d'aquest
finançament europeu a aquestes línies de transport, tant
ferroviàries com de carretera, primer perquè així és a altres illes
de la Unió Europea, i en segon lloc, o en qüestió prèvia perquè
efectivament les illes es relacionen amb la resta del continent
o de la Unió a través dels aeroports, i per tant les xarxes que
uneixen els aeroports amb els principals nuclis de població han
de formar part d'aquesta xarxa transeuropea, que la xarxa
transeuropea no és una xarxa merament física, que ha de tenir
continuïtat física, sinó que ha tenir continuïtat quant al tipus de
transport, és una xarxa intermodal, aquí on hi ha els canvis de
manera de transport, i per tant hi entren perfectament, i com
dic, a altres illes d'altres estats de la Unió Europea, se'ls ha
reconegut aquest caràcter de xarxa transeuropea. Per tant, és
una qüestió en què s'ha d'insistir, perquè el fet que a un moment
donat el criteri de la Comissió Europea sigui contrari, no vol dir
que això no sigui canviable i no sigui sensibilitzable a través
d'una postura clara de les institucions de les Illes Balears. 

I també s'ha de dir que per completar aquest
posicionament, que nosaltres estam d'acord amb aquesta
línia de Palma a l'aeroport, de Palma a les zones turístiques
de s'Arenal i l'aeroport. Estam d'acord amb aquestes
actuacions, amb aquests projectes, que creim que haurien de
formar part d'una planificació ferroviària que no existeix, i
que s'està posposant de manera sistemàtica, o un pla de
transports, que òbviament aquest govern ja no té temps
material, no sé si té voluntat, però en qualsevol cas no té
temps de dur endavant, i que per tant hi ha carències
importants en l'actuació del Govern en aquesta matèria,
però, fetes aquestes distincions, recordar que aquest
parlament en certa manera ja s'ha manifestat favorable a
aquesta proposició, que és una proposició antiga, perquè és
un proposició realment del mes de setembre, i per tant és
anterior a aquesta moció a què jo faig referència, que va ser
aprovada en aquest parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. El portaveu del Grup Popular, per
fixar posició.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
molt breu, perquè en part el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista ha anticipat part de la resposta del nostre grup. La
proposició no de llei és molt senzilla: sol•licitar al Ministeri
de Foment finançació per a la creació d'aquesta línia
ferroviària Palma-aeroport; i a nosaltres ens agradaria
centrar precisament en aquesta petició la qüestió, i no
centrar-la en el fet si estam a favor o en contra d'aquesta
línia ferroviària, que depèn naturalment d'estudis seriosos i
rigorosos que puguin motivar-ne la viabilitat tècnica,
econòmica, d'impacte ambiental, etcètera.
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Jo esperava que avui aquí el portaveu del Grup Nacionalista,
al marge de sol•licitar aquest finançament, aportàs qualque altra
dada més que ho justificàs. Això no ha estat així, jo crec que
també és normal que sigui així, perquè no han pogut fer des del
seu grup aquest estudi. Dir que de fet el Govern de la
Comunitat Autònoma a través de Serveis Ferroviaris de
Mallorca i l'Empresa Municipal de Transports, de l'Ajuntament
de Palma, han convocat un concurs públic per a la realització
d'un avantprojecte que estudiï l'obertura del tramvia Palma-
s'Arenal, i que dins una de les bases d'aquest concurs hi ha
precisament l'estudi de les característiques que pogués tenir tot
el que és el servei comprès entre Palma i l'aeroport, i és a arrel
d'aquest estudi, de la planificació i de l'estudi d'aquesta nova
línia, on naturalment podrem conèixer quina quantia pot tenir
la creació d'aquesta nova línia, quin impacte ambiental,
etcètera. El Sr. Triay ha explicat perfectament que seria una
vertadera incongruència sol•licitar una finançació al Ministeri
de Foment, i que el Ministeri de Foment ens contestàs
automàticament de quin projecte estam parlant, i sobretot de
quin cost s'està parlant a l'hora de subvencionar. Nosaltres
entenem que qualsevol plantejament de futur orientat a la
implantació de noves línies ferroviàries o a la reobertura de les
antigues requereix d'un procés previ d'anàlisis exhaustives,
d'estudi i d'informació sobre tots aquests aspectes tècnics,
econòmics. de demanda també, que desconeixem en aquests
moments concrets, i d'impacte ambiental; i des d'aquesta
perspectiva dir-los que nosaltres estarem sempre en la tasca
d'estudiar seriosament aquesta viabilitat de noves línies
ferroviàries. I de fet li he insistit i li he explicat que el Govern
ho fa, i ens hi trobarà sempre, en aquest camí. On no ens
trobarà mai, naturalment, és en el camí de la improvisació, en
el camí del recurs demagògic fàcil de sol•licitar finançació a
l'Administració central sense saber encara ni quants de doblers
en necessiten, quin és el cost de finançació, ni si el projecte és
o no és viable, cosa que en aquests moments naturalment
desconeixem.

Per totes aquestes raons, i repetesc, sense prejutjar la nostra
posició en relació a la creació d'aquesta línia, és un judici que
en aquests moments no podem anticipar, perquè no coneixem
els estudis tècnics, econòmics i ambientals que podrien
justificar una decisió o l'altra, per aquests motius hem de votar
en contra d'una proposició no de llei que entenem que no pot
recollir en aquest moment cap fruit, perquè no hi ha ni projecte
ni cost econòmic del qual se n'hagi de sol•licitar una finançació
al Ministeri de Foment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Supòs que vol replicar, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per agrair el suport
dels grups que han anunciat el suport a la iniciativa. Jo també
lament, Sr. Grosske, la manca de concreció que té la Llei de
règim especial i la manca de compromisos concrets, i la manera
com l'Estat es pot fer fonedís de tot allò que en principi s'hi
hauria de comprometre molt més fermament.

Respecte del PSOE, també acceptar que en part, sense
concretar quins eren aquests projectes, hi ha una resolució
aprovada per unanimitat d'aquest parlament, de la qual per
cert no hem sabut què n'ha fet el Govern en tot aquest
temps, i que com que era anterior a la nostra proposta, no
hem trobat oportú retirar la nostra, perquè realment
concretava amb una allau d'arguments a l'hora de demanar
el compromís de l'Estat respecte de l'accés ferroviari a
l'aeroport. Ho dic perquè efectivament havent-hi aquestes
xarxes de transport transeuropeu respecte del trajecte que va
des de la ciutat fins a l'aeroport, també recordam que l'única
carretera que continua de titularitat estatal és la d'accés a
l'aeroport, perquè es reconeix d'alguna manera que no és
pròpiament de les Illes Balears només, sinó que té un interès
a nivell estatal. Per tant, crèiem que era la que més
difícilment, i si podia haver-hi una negativa, si
s'argumentava centrant-lo en primer lloc com un primer
projecte d'aquest article 10 de la Llei.

Lamentam molt que el Partit Popular, però la veritat és
que també els agraïm la sinceritat, com a mínim, de votar en
contra, perquè el que no podem acceptar són els arguments
per fer-ho, que no li basten les justificacions perquè hi hagi
d'haver un tren fins a l'aeroport, a mi em sembla que
realment és que hi han pensat poc, perquè si hi pensa un
poquet més, tot d'una trobarà una allau d'arguments que el
seduiran respecte de la necessitat i la conveniència de tenir
transport ferroviari fins a Son Sant Joan. A part de no
cansar-lo reproduint els arguments de caràcter genèric que
ja he duit, crec que qualsevol esforç personal que vostè faci,
Sr. Flaquer, en aquest sentit, aviat el convencerà.

Cosa diferent és tècnicament com arribar-hi. Això és una
decisió posterior. Jo li deman una cosa: vostès diuen, fins i
tot el Sr. Triay s'hi ha sumat, que si no hi ha un projecte no
es pot demanar subvenció, o pareix que no és lògic.
L'hospital d'Inca no sabien ni a quin solar era. L'Estat, que
és l'únic que ha de fer l'hospital, evidentment l'Insalud, el
primer que ha demanat és el 50% de finançament. No hi ha
projecte, no hi ha ni solar, però es demana el 50% de
finançament per redactar el projecte, ja d'entrada. Estaria bé
que l'Estat redactàs el projecte de l'aeroport. Estaria bé que,
a part que l'EMT i el Govern intentin, que els tècnics
especialitzats de Renfe i de tots els que siguin necessaris, es
desplacin, i amb una contracta que assumeixi íntegrament
l'Estat, vegin per on ha d'anar, fins i tot si al final dels casos
fos per descartar-ho, cosa que estam convençuts que no
seria. Perquè, vostè sap per on passa l'autopista d'Alcúdia?
Seria l'únic. Vostè sap per on va l'autopista de Manacor?
Perquè seria l'únic. Com a mínim, nosaltres no ho vist. El
conveni de carreteres, però, les recull. És a dir, hi ha un
compromís de finançament, fins i tot del finançament de la
redacció, sense tenir encara els projectes redactats.

Jo crec que aquesta mena de compromisos, si un ja està
convençut de la necessitat de l'objectiu, després ja pot pactar
de bell antuvi, per això hi ha un article 10 a la Llei de règim
especial, o no era per això; i redactem el projecte, estudiem
quines són les millors alternatives, i després les valorarem,
les avaluarem, i hi haurà un projecte plurianual d'inversió,
hi haurà el que hi hagi d'haver. Però de bon principi el que
hi ha d'haver és un conveni, que al nostre entendre es podria
signar la setmana que ve, en el qual l'Estat i la Comunitat
Autònoma es comprometen a finançar, o a estudiar, ja que
estudien sempre, totes les alternatives per dur el tren fins a
l'aeroport. Però no estudiïn durant tants d'anys, perquè la
veritat és que el Govern estudia molt les coses, però de
vegades tant de llegir els fa perdre l'escriure. Moltes gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, vostè té una capacitat especial per tergiversar les
paraules dels diputats d'aquesta cambra. Jo en cap moment he
dit que el nostre grup s'hagi pronunciat ni a favor ni en contra
d'aquesta línia ferroviària de Palma a l'aeroport. Li hem dit que
quan jugam amb els recursos públics dels ciutadans volem ser
més seriosos, més rigorosos, i fer abans uns estudis previs que
justifiquin des d'un punt de vista tècnic, d'impacte ambiental,
econòmic i de demanda, la justificació de la creació d'aquesta
línia. Això és l'únic que li he dit fins ara, i li he dit que,
conseqüentment amb aquesta opinió, la sol•licitud avui a través
d'una proposició no de llei d'un finançament d'aquesta línia.
Això és l'únic que li he dit fins ara, i li he dit que,
conseqüentment amb aquesta opinió, la sol•licitud avui a través
d'una proposició no de llei d'un finançament d'aquesta línia del
Ministeri de Foment, em sembla inadequada, almanco crec que
no és el moment oportú.

Finalment, no confongui les circumstàncies i les situacions.
No és el mateix firmar un conveni de carreteres amb l'Estat, ni
molt manco, que vostè demanàs avui aquí firmar o signar un
conveni de transport ferroviari o de construcció de línies
ferroviàries amb l'Estat, que demanar concretament el
finançament d'una concreta línia ferroviària sobre la qual li he
dit i li insistesc que no s'han fet encara els estudis necessaris per
garantir-ne la seva viabilitat o no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació, que podem votar conjuntament, podem
votar el contingut íntegre (...).

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 25; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

He de fer una precisió, també, perquè quedi en el Diari de
Sessions: Sembla que aquesta presidència ha comès un error en
la passada votació, quan ha dit que quedava aprovada, i
quedava rebutjada aquella proposició no de llei. Per tant, que
quedi corregit.

III.- Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 6066/98, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures de suport als estudis
universitaris.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és debat de
presa en consideració de la proposició de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista relativa a mesures de suport
als estudis universitaris. Sr. Javier Tejero, té vostè la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sr. President, senyores i senyors diputats, permetin-me,
abans d'entrar en aquesta proposició de llei, en aquesta presa
en consideració, una petita reflexió prèvia produïda
recentment pel Sr. Eduard Berengler, que és un catedràtic de
teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, que
reflexionava sobre els costos de la insularitat. Fa 25 anys
que havia elaborat escrits deguts als costos de la insularitat
i reflexionava amb aquestes paraules fa pràcticament menys
d'un mes: "Amb el pas del temps m'he anat interessant en
l'obra de Amartia Sen, el qual, a més a més de ser un
esplèndid economista, és un dels filòsofs morals més
importants del nostre segle. Igual que altres filòsofs morals,
s'ha ocupat del tema de la justícia i ha concebut en termes
d'igualtat, el que el fa diferent a altres filòsofs: quan ens
diuen que justícia és equitat ell respon: 'Sí, però equitat de
què?'. La resposta donada per Sen és: igualtat de capacitats
bàsiques, entenent per això, per aquestes capacitats
bàsiques, un conjunt de capacitats que van des de la
capacitat de satisfer les pròpies necessitats alimentàries fins
a la capacitat de participar en els assumptes que importen a
escala mundial. Dit d'una altra manera, el que preocupa a
aquest filòsof, el Sr. Sen, és desplaçar l'atenció des dels
béns que tenen els individus al que suposa per als éssers
humans". 

Les Illes Balears són la primera comunitat autònoma en
renda per càpita, ho sabem, i, per tant, el conjunt de béns de
què disposen els residents en aquestes illes és més gran que
el de qualsevol altra regió d'Espanya i moltes d'Europa, però
això no garanteix que la vida a les Illes Balears permeti
gaudir al màxim d'aquesta posició: ni el sistema sanitari, ni
el sistema educatiu ocupen la primera posició de l'Estat
espanyol. Per tant, la capacitat d'accedir a la provisió
d'aquests serveis de primera qualitat, com tots sabem, és
més gran en altres regions amb una renda per càpita més
petita que la nostra.
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El Grup Parlamentari Socialista presenta avui, per al seu
debat i presa en consideració, aquesta proposició de llei els
objectius de la qual podem resumir en tres. En primer lloc, la
millora de la qualitat de l'ensenyament a les etapes
d'ensenyament superior, especialment les universitàries, ja que
entenem que la Universitat ha de ser i és el motor de
transformació, innovació i humanització de la nostra societat.
Avui en dia el concepte de qualitat ja no és material, sinó que,
en essència, és un concepte social que identifica la qualitat amb
la no exclusió. Un sistema educatiu de qualitat només pot ser
aquell que té com a objectiu un projecte de societat en la qual
no hi hagi lloc a la indiferència ni a l'exclussió. Un
ensenyament de qualitat, al nostre entendre, ha de ser científic,
democràtic, pluralista i participatiu en igualtat de condicions.

Un segon objectiu que pretenem amb aquesta proposició de
llei és garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació.
Les oportunitats dels alumnes i de les alumnes han d'estar en
funció de les seves capacitats, fonamentalment. Un recent
estudi fet el 1997 per la professora titular d'economia de
l'educació Carles III de Madrid, la Sra. Maria Jesús
Sansegundo, deia en el estudi anomenat "Igualdad de
oportunidades educativas", -aquest estudi va ser publicat pel
Govern basc a la revista Economía el 1998, fa només dos o tres
mesos- assenyala, entre altres qüestions relatives a la qualitat de
l'educació, el següent: "La evolución de la política de becas
universitarias en España, el presupuestos total se ha multiplicado
por 20 entre 1983 y 1996. El número de alumnos se ha duplicado
en este período y el porcentaje de becarios ha pasado del 10% al
19%. La cuantía media de las becas también se ha incrementado:
de 45.000 pesetas en 1983 hasta 220.000 en 1996". Assenyala
aquesta doctora que, "a pesar del aumento, la cuantía de las
becas sigue siendo reducida". Pone el ejemplo de las destinadas
a universitarios que és el fet en què estam. El 1994 van obtenir
l'exempció de matrícula universitària un 24% dels becaris; el
29% va rebre una ajuda per residència fora del seu domicili
familiar i un altre 23% per desplaçament; només el 12% va
accedir a una beca per un nivell de renda reduït, vol dir les
beques de més abast econòmic.

El curs 98-99, les ajudes compensadores per als estudis
universitaris convocades pel règim general de beques per part
del Ministeri d'Educació i Cultura eren de 266.000 pessetes, i
les ajudes per a residència de 278.000 pessetes, encara que el
nombre de becaris era i és significativament inferior.

El tercer apartat, objectiu del qual en du a portar aquesta
proposició de llei, és dotar de més recursos econòmics als
nostres estudiants i famílies, és a dir, aplicar mesures de
discriminació positiva tenint en compte els costos afegits per la
insularitat i garantir l'adequada finançació de les despeses
derivades de realitzar estudis universitaris.

En un altre debat recent produït en una universitat italiana,
fent una comparança de les Illes Balears amb l'anomenat model
Florida, s'assenyalava que és precís complementar amb apostes
pels factors estratègics de prosperitat per als pobles, entre els
quals s'anomena fonamental el desenvolupament del capital
humà en qualitat del foment de la creativitat entre d'altres; són
elements cabdals: la contribució de la societat civil, els poders
públics, necessàriament ha d'anar coordinada. 

El maig de l'any passat l'informe Viola, que tots vostès
coneixen, aprovat pel Parlament europeu el dia 28 de maig,
reconeix que el cost de la insularitat desvirtua el principi
d'igualtat d'oportunitats si no es prenen mesures
d'equiparació. Aquest informe que, encara que no tengui
valor jurídic vinculant, va suposar una base documental
important en el reconeixement de la insularitat com a factor
que pot dificultar el desenvolupament econòmic i social dels
territoris insulars. Per tant, segons aquests tres objectius,
aquesta proposició de llei -al nostre entendre- dóna resposta
o respon a situacions de desigualtat amb què ens trobam pel
fet de viure en un territori discontinu. Per tant, la
consideram oportuna, necessària i urgent.

En aquest parlament hi ha hagut unes prèvies iniciatives
parlamentàries. La passada legislatura només he pogut
constatar una pregunta oral produïda l'any 1995, però en
aquesta legislatura sí que hi ha hagut un ventall de cinc -que
jo conegui- iniciatives determinants. En primer lloc, els
grups de l'oposició i el Grup Socialista, en qualsevol cas,
cada debat de llei pressupostària ha mantingut esmenes en
aquest sentit any rere any; mai no han estat acceptades. Hi
ha hagut en els diferents debats sobre la Comunitat
propostes de resolució per part del Grup Parlamentari
Socialista relatives a la complementarietat de beques per a
estudis universitaris. Així mateix, el Grup d'Esquerra Unida
l'any 96 va fer una proposició no de llei; el març del 98
també el mateix grup va fer una proposició no de llei i el
juliol del 98 el Grup Parlamentari PSM també va fer una
proposició no de llei que va ser discutida en comissió sense
cap èxit. Darrerament sabem que a la Comissió de Peticions
dia 15 de gener d'aquest any ha entrat un escrit en el qual un
grup d'estudiants menorquins fan una sèrie de
consideracions en les quals no entrarem en aquest moment
encara que amb moltes d'elles estam d'acord.

Anem a fer un breu resum d'aquesta proposta de llei de
mesures de suport. Ho resumiré molt breument perquè
supòs que les senyores i senyors diputats han tengut l'ocasió
i l'oportunitat de llegir aquesta proposició de llei. Aquestes
mesures de suport consten de 12 articles que van encaminats
a fer una política específica i pròpies d'ajudes. Com a segon
apartat hem d'assenyalar que aquesta proposició pretén que
la Comunitat Autònoma pugui fer un paper complementari
a l'actual política de beques per considerar-se insuficient,
per considerar-se limitada, i per la qüestió que tots sabem:
que determinats requisits econòmics i acadèmics fan que hi
hagi un ventall molt important de persones que no veuen
millorada la seva capacitat d'accedir a aquestes beques.
Com a tercer punt voldria assenyalar que en aquesta
convocatòria que proposam, les ajudes són de tres tipus: per
a pagament de taxes -hem de recordar que el terme mig de
pagament de taxes és de 80.000 pessetes per estudiant per
curs; un altre tipus d'ajudes serien mesures de suport de
residència i desplaçament, amb un plus, al nostre entendre,
quantificat important, és a dir, la proposta seria reduïda,
quan es concedeixen aquestes ajudes, serien 200.000
pessetes quan es produeixen dins la mateixa illa, 400.000
pessetes quan es produeixin quan l'estudiant han de sortir a
una altra illa i 500.000 pessetes quan l'estudiant ha de sortir
fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Respecte al quart punt que volem afegir, els requisits
econòmics, especialment, són diferents, tant els econòmics com
els acadèmics, especialment els econòmics perquè la banda
entre el límit inferior i el límit superior que, sobretot, és en el
límit superior allà on es troben amb un mur molts dels
sol•licitants, augmenta a un 45%. Com a cinquena referència,
volem afegir que en aquesta llei primer entenem que ha de ser
argumentada per llei, que ha de ser una partida ampliable i que
ha de ser amb una llei pressupostària cada any. Un sisè apartat
ve referit a la possibilitat que els estudiants puguin fer
pràctiques en centres públics i tenguin ajudes per fer aquestes
activitats. Un vuitè apartat ve a dir que a les comissions
d'avaluació intervengui la Conselleria, la Intervenció general de
la Comunitat Autònoma, la Universitat de les Illes Balears i els
alumnes, la qual cosa sembla ser que és una de les qüestions de
queixa d'aquell grup d'alumnes a la Comissió de Peticions, una
entre d'altres. Un altre element que entenem que és positiu seria
que ha de ser resolt abans del 30 de juliol, en el sentit que
qualsevol estudiant, quan hagi de començar la seva cursa anual,
ja sàpiga si té o no aquesta ajuda. I en un darrer punt aquesta
llei determina que cada any s'haurà de publicar l'estadística del
sistema universitari tenint en compte el nombre total d'alumnes,
nombre per illa i nombre d'alumnes amb ajudes per tal de poder
revisar cada any aquest apartat. No val dir que aquestes dades
es tenen, però no es tenen d'una forma qualitativa.

Per tant, l'aplicació d'aquesta proposició no de llei, perdó, de
llei, duria a terme un esforç econòmic complementari,
imprescindible al nostre entendre, per ajustar amb garanties de
qualitat i igualtat la resposta a les necessitats que la nostra
comunitat autònoma planteja. No hem fet en el text de la
proposició de llei memòria econòmica, encara que s'han fet uns
càlculs aproximats al voltant dels 1.500 milions de pessetes; he
de recordar que és un 1%, aproximadament, del pressupost de
la nostra comunitat autònoma.

Voldria resumir dient que, primer, creim que és el moment
adequat per donar un nou impuls, ja que la situació actual
planteja problemes importants. Així, segons el cens del 1991,
el percentatge de llicenciats universitaris a la nostra comunitat
autònoma és de 2.17%. Unes altres dades, sense abusar de la
seva paciència: el total d'alumnes a la nostra universitat és
d'aproximadament 14.000 quan n'hi hauria d'haver el doble; la
ratio alumne-professor a la nostra universitat és de 24.3, quan
la mitjana de l'Estat espanyol és de 20.4; la finançació per
estudiant a la nostra comunitat és de 333.000 pessetes, quan a
la resta de l'Estat la mitjana és de 369.000 pessetes. Són dades
del 1998. El PIB invertit de la nostra comunitat és el 0.30 i hem
de tenir en compte que a la resta de l'Estat espanyol, en general,
és del 0.87. El nivell de diners que es dediquen a investigació
i desenvolupament és del 0'10% i a la resta de l'Estat del 0'90%.
El nombre d'universitaris a la Comunitat Autònoma és de 3.1...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat, que en excedim
bastant del temps.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. President. Gràcies, Sr. President. ...quan a la resta
de l'Estat és de 4'3 i, a més a més, només em cal afegir que
segons el sindicat majoritari d'aquestes illes hi ha un dèficit
de 14.000 milions de pessetes anuals actualment.

Entenem que en aquests moments en què hi ha un
creixement econòmic és possible arribar a acords respecte
a aquesta proposició de llei, que implicaria una finançació
addicional els propers anys i milloraria substancialment la
qualitat i quantitat de formació universitària a la nostra
comunitat. No hem d'oblidar que estam lluny del 6% del
PIB recomanat d'inversió en educació.

Tenia més... No vull fer recordatori a la Llei 30/98, de
29 de juliol, perquè probablement altres portaveus ho faran.

Senyores i senyors diputats, hi ha altres raons, objectius
i determinants. Tots sabem que el que avui votam és la
presa en consideració d'aquesta proposició de llei, que és
perfectible, millorable. Per tant, hi haurà, entenc que hi pot
haver temps suficient per fer totes les esmenes i correccions
necessàries al llarg de la tramitació parlamentària fins a la
seva aprovació definitiva. Creim que hem de prendre en
consideració i, una vegada fet, comptaran així amb tota la
col•laboració del Grup Parlamentari Socialista per dur a
terme totes les rectificacions i millores que estimin
pertinents a aquesta proposició de llei, ja que el seu camí
fins a la seva completa tramitació és llarg. Si l'educació no
és prioritària, senyores i senyors diputats, ni Espanya ni
aquesta comunitat autònoma aniran bé.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions dels grups que
es mostrin a favor... Per part d'Esquerra Unida, Sr. Portella
té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant una proposta de
projecte de llei que presenta, ja articulat, el Grup Socialista
sobre una qüestió que s'ha debatut suficientment durant aquest
període parlamentari tant a nivell de comissió com amb
preguntes, etc. No entraré a fons en el contingut d'aquest
projecte de llei ja que avui l'únic que hem de tractar i hem de
votar és si el prenem en consideració, cosa que no dubti que
Esquerra Unida votarà a favor d'aquesta presa en consideració,
a pesar que un raonament lògic de calendari és més una presa
en consideració d'aquest debat d'avui i s'acaba el debat en el dia
d'avui.

He dit abans que aquest projecte de llei, o aquest tema, o
aquesta qüestió ha estat tractada moltes vegades durant aquest
període parlamentari tant a nivell de preguntes fetes com també
amb proposició no de llei. Esquerra Unida -vostè ho ha
recordat- va presentar ja una primera proposició no de llei l'any
96, la primera que es presenta durant aquest període, a partir
d'un estudi fet sobre la matriculació d'estudiants universitaris a
cada una de les illes. La reiterar, aprofundint també, l'any 98 i
les dues vegades va sortir amb els vots negatius del Partit
Popular sense continuïtat. El Grup Parlamentari Socialista
presenta un projecte de llei sobre el mateix tema, i el tema no
és altra que com tractam dins l'àmbit dels estudis universitaris
el dret a la igualtat que tenen tots els habitants de les Illes
Balears, que és un dret que radica en el propi Estatut
d'Autonomia i que obliga el Govern balear a procurar, a fer
possible, a fer realitat aquest dret a la igualtat de tots els
habitants de les Illes Balears. 

És normal que la queixa, la resposta, provengui més dels
habitants de les illes de Menorca i Eivissa, que veuen aquest
dret agreujat per la discontinuïtat territorial del territori i que,
per tant, com en altres temes, es torni a posar damunt la taula,
i molt amb aquest tema referit als estudis universitaris perquè
afecta molta gent, afecta un gran nombre de població. I no és un
tema nou: ja el meu amic Joan López, antic portaveu de
l'Entesa de l'Esquerra de Menorca, ho havia plantejat en
diverses ocasions en aquest mateix parlament, en períodes
parlamentaris, però és un tema que podem anar molt enrere per
recuperar un poc de memòria històrica sobre aquest greuge
interinsular. Només votam -si em deixen el portaveu del Grup
Socialista i el president del Parlament- fa cent anys, l'any 1900
existia un institut d'ensenyança secundària a Menorca, l'institut
de Maó, una espècie de concessió del Govern central perquè no
estava molt ben regulat, i l'any 1990 un diputat provincial
mallorquí, n'Alexandre Rosselló, va presentar una proposta a la
Diputació Provincial: aquest institut tenia un pressupost anual
de 28.000 pessetes, 6.000 de les quals eren subvencionades per
la Diputació Provincial, que en rebia 84.000 dels ajuntaments
de Menorca, i aquest diputat mallorquí, Alexandre Rosselló, va
presentar una proposta de retirar la subvenció que la Diputació
Provincial destinava a l'institut de Maó i procurar que els
estudiants maonesos, bé, menorquins, encara que eren la
majoria maonesos -també hi havia el mateix problema a nivell
insular- es desplaçassin a l'institut de Mallorca. Lògicament açò
va motivar una reacció molt forta de les autoritat menorquines,
amb una polèmica que va durar 10 anys i, fins que no es va
aconseguir un institut oficial per a Menorca a través del diputat
(...), un diputat republicà, no es va aconseguir resoldre el
problema. Vull dir que aquest problema de les desigualtats
d'accés a estudis superiors a les Illes Balears que afecten les
illes de Menorca i d'Eivissa i els exteriors, és un problema que
podem anar cent anys o dos-cents anys enrere, que ha estat
sempre present i que ara és més present perquè afecta més gent.
Per tant, és correcte i és oportú que el posem damunt la taula.

Llavors, fa cent anys, no hi havia universitat,
lògicament, i els estudiants universitaris i superiors de les
Illes Balears recorrien normalment a estudis a la Universitat
de Barcelona, a Menorca també es practicava estudiar a
universitats franceses durant aquella època, fins i tot més
concorregudes que la Universitat de Barcelona, però durant
el segle XX la Universitat de Barcelona ha estat la
universitat mare dels universitaris de les Illes Balears i
particularment dels de Menorca, perquè els de Mallorca... A
Eivissa també han recorregut en proporció major que
Menorca a les universitats del País Valencià, cosa que a
Menorca no ha succeït. 

Fa 20 anys, més o manco, any envant any enrere, es va
crear formalment la Universitat de les Illes Balears i, a
partir d'aquesta creació de la Universitat de les Illes Balears,
s'incorpora dins l'estructura educativa de les Illes Balears un
element nou i important, molt important, crec jo, i es romp
amb el que era la tradició d'estudiants únicament a
Barcelona i es romp..., no vull dir que rompi amb la
filosofia, però romp també amb tota la influència que el
moviment universitari català polític durant els anys 70 va
tenir sobre el que és la formació cultural de les Illes Balears
durant aquest temps. Per tant, hi ha un component dins les
demandes dels estudiants universitaris que és un component
especials que nosaltres hem d'avaluar com es mereix, que
és: què passa amb els estudiants que poden estudiar a les
Illes Balears que prefereixen estudiar a les universitats
catalanes?, perquè és un element de tipus cultural, de
pertinença, que té un valor superior al valor purament
educatiu, de pràctica educativa i que, per tant, s'hauria de
tractar amb més simpatia que el projecte de llei presenta,
però bé, és un tema de detall que, com que no hi entrarem,
no en parlarem. 

La realitat és que hi ha una desigualtat d'accés a la
Universitat per part dels joves de Menorca, d'Eivissa i de
Mallorca a la Universitat. Avui hi ha uns 18.000 estudiants
universitaris balears, n'hi ha 18.000, n'hi ha 16.300 que són
mallorquins, d'aquests 16.000 n'hi ha 13.400 que estudien,
estan matriculats a les Illes Balears i uns 2.000 que estan
matriculats, 1.600 a universitats catalanes, uns 400 a
universitats del País Valencià i la resta a altres universitats.

Després hi ha 1.100 estudiants d'Eivissa, entre 500 que
hi ha matriculats a les Illes Balears, altres 300 a universitats
catalanes i uns 200 a universitats valencianes -Eivissa té
molta més relació amb universitats valencianes, del País
Valencià, d'Alacant, també- i després hi ha 1.600, 1.700
estudiants universitaris o superiors menorquins, dels quals
uns 580 estan matriculats a les Illes Balears, a la UIB, i
després n'hi ha uns 600, un nombre un poc superior, que
estan matriculats a universitat de Catalunya i ja els altres
repartits. 
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Hi ha element anecdòtic però que no són tan anecdòtics
perquè també ens fan reflexionar sobre què passa amb l'elecció
de la seu d'estudis universitaris. En els darrers anys han vengut
a viure a les Illes Balears molts d'anglesos, alemanys, residents
que han tengut residència fixa. La major part d'aquesta gent és
gent major, però una part també important és gent jove, que
crea la seva història a Menorca, Mallorca i Eivissa, i una cosa
que passa és que els seus fills, quan arriben ja a edat
universitària escullen, i no és estrany, seguir estudis
universitaris a Anglaterra o a Alemanya, i es traslladen a altres
països, fins i tot, a seguir estudis universitaris, que és una altra
cosa que en el futur s'incrementarà, perquè aquest tipus de
població en el futur també serà major.

Aquesta relació de quantitats d'estudiants universitaris de
cada illa, si la comparam amb el total de la població, ens dóna
que a Mallorca el nombre d'estudiants universitaris és d'un 2'6
en relació a la població, que a Menorca és d'un 1'8 i que a
Eivissa és d'un 1'3. Què vol dir, açò? Sumats tots, de totes les
universitats no només de la de les Illes Balears, açò vol dir que
procuram societats desigualment formades, estam construint
societats desiguals a Mallorca, a Eivissa i a Menorca, jo ja sé
que els estudis superiors universitaris no són la base de la
formació, no és el tot, la vivència universitària ajuda aquesta
formació, i, per tant, parcialment s'ha de tenir en compte que
malament de formació de societats, i en aquests moments les
societats de Menorca i Eivissa es troben en un grau de formació
superior, molt inferior, gairebé a la meitat en el cas d'Eivissa i
molt inferior en el cas de Menorca del que és el grau de
formació que hi ha a Mallorca, i alerta, el grau d'índex
d'estudiants universitaris de les Illes Balears, és el més baix
d'Espanya, i l'índex d'estudiants universitaris d'Espanya és el
més baix de la Unió Europea. Per tant, fent una escala
degradada, l'índex d'estudiants universitaris a Eivissa o
d'Eivissa, que és el més baix, ja és a nivell d'Unió Europea, una
cosa extraordinàriament d'una diferència abismal.

Per què passa açò, en part passa per aquesta desigualtat, per
la falta d'ajudes que compensin el que és un milió de pessetes
per curs que li costa a una família i que repercuteixen
negativament en les famílies pobres, més necessitades, que no
amb les famílies benestants, per tant també té uns elements de
distorsió socials que afecten gent que necessita més poder
seguir estudis universitaris i que té menys disponibilitats. Té
també una lectura social, no només una lectura global de
tothom tractat per igual.

Afecta també les societats que formam, i en aquest sentit
solucions com la que aporta aquesta proposició de llei són
solucions que s'han d'estudiar, ja sé que avui no s'aprovarà,
però estic segur que majories futures poden estudiar el tema
amb molt més atenció, estudiar-lo en profunditat i adoptar
postures concretes de solució. Jo record que quan es va
aprovar -un minut, Sr. President- la transferència de
competències universitàries, hi havia una carta del Sr.
Matas, llavors era conseller d'Economia i Hisenda, avui no
és present, com tampoc no és present el conseller
d'Educació, una carta cofirmada amb el Sr. Bartomeu
Rotger, llavors conseller d'Educació, en la qual reclamaven
no renunciar que les Illes Balears no poden davallar de
24.000 estudiants universitaris i que per açò fan falta 7.000
milions de finançament, però bé, també és cert que el Partit
Socialista va ser bastant primmirat a l'hora de la dotació de
les competències universitàries, i que si ara hi ha un
problema per aplicar aquest projecte de llei, és precisament
la falta de dotació que el Govern central en aquell moment
va donar les competències universitàries i que ha d'assumir
el propi finançament autonòmic, i açò també ho hem de
tenir en compte. Com també hem de tenir en compte la
referència a la falta del 6% del PIB aplicat a l'educació, que
és una reivindicació històrica dels moviments sindicals,
d'Esquerra Unida i que també, durant el Govern del Partit
Socialista no es va poder dur mai a terme, quan hi havia una
majoria absoluta que hauria pogut fer possible que aquest
6% del producte interior brut es ves aplicat al sistema
educatiu, per tant està bé gemegar, però també hagués estat
bé que en el seu moment s'haguessin aconseguit aquestes
conquestes socials que avui lamentam tots de forma
compartida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup PSM-Entesa Nacionalista, Sr.
Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Ja han fet esment els que m'han precedit, que
aquest tema ha estat un tema de tractament freqüent en
aquest parlament durant aquesta legislatura, i fins i tot el Sr.
Portella ha esmentat casos anteriors, és així, això vol dir que
és un tema que respon a una problemàtica realment existent,
una problemàtica realment existent que aquests darrers dos,
tres anys, sobretot ha estat molt airejada per dos col•lectius
d'estudiants universitaris de les nostres illes, el col•lectiu Sa
Sargantana i el col•lectiu S'ullastre, col•lectius que agrupen,
en el primer cas, estudiants universitaris que cursen els seus
estudis a Barcelona, i en el cas de S'ullastre, estudiants
menorquins, que han demostrat una capacitat de dinamitzar
aquest tema molt lloable i, a més a més, han demostrat,
mitjançant els informes rigorosos que han elaborat que
realment era una problemàtica que era absolutament
necessari afrontar, jo des d'aquí voldria retre'ls una mena
d'homenatge a aquests dos col•lectius; és una problemàtica,
com s'ha dit abans, que afecta múltiples famílies de les
nostres illes, probablement uns quants milers de famílies
poden estar afectades i, per tant, és lògic que sigui un tema
que s'afronti parlamentàriament en comissió, en plenari, una
vegada rera l'altra, fins que entre tots, i evidentment sobretot
a partir d'una predisposició que hauria de ser millor de la
que ha estat i la que és en aquest moment del Govern, es
resolgui.
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D'altra banda, és una problemàtica que tampoc no ha
afrontat el Govern de l'Estat en els pressuposts de l'any 99, i
això que s'hi havia compromès d'alguna manera quan va
acceptar que s'aprovàs la Llei de règim especial de les Illes
Balears, a la qual a dos articles s'establia que al pla estatal de
beques, s'inclouria un capítol dedicat a donar cobertura als
estudiants de Balears que cursassin estudis que no s'imparteixen
a la Universitat de les Illes Balears, o per compensar els
inconvenients econòmics que es deriven de la insularitat a
aquells estudiants menorquins, eivissencs i formenterencs, que
s'han d'instal•lar a Mallorca durant el curs escolar.

Malauradament aquests dos articles, amb deures marcats en
l'Estat i, per tant, que havien de ser inclosos dins els pressuposts
d'enguany, no han estat assumits, en els pressuposts del 99, i,
per això, difícilment hi haurà partides que permetin que en el
pla estatal de beques que s'elaborarà per al proper curs i que,
com deia el Sr. Tejero, convendria que abans de dia 30 de
juliol, d'alguna manera quedàs publicitat, difícilment s'hi podrà
fer-hi front.

El nostre grup és partidari de la proposició de llei socialista
perquè creim que afrontar aquest tema, des d'una llei, i no des
d'un decret, com l'ha afrontat el Govern, dóna més solidesa i
més garanties de continuïtat a la voluntat política, a la decisió
política de resoldre el tema, i, per això, som partidaris que
s'accepti aquesta proposició de llei, i nosaltres la votarem a
favor.

També som partidaris que es tengui en compte aquesta
proposició de llei, perquè al nostre grup no li acaba d'agradar
del tot el decret del Govern promulgat a finals de l'any passat.
Primerament no ens agrada perquè creim que l'import global
que s'hi destina a la resolució d'aquesta problemàtica que són
100 milions de pessetes, és del tot insuficient, i evidentment
aquesta insuficiència de la partida, diríem, originària, a la força
determinarà que totes les partides siguin insuficients, quant als
ajuts per desplaçaments, per allotjaments, sigui en una illa
respecte de l'altra, o des de les Illes cap a l'exterior.

En el capítol dels requisits econòmics, a més a més, un altre
retret que feim al decret del Govern, al capítol, repetesc, dels
requisits econòmics, ens sembla que els llindars de renda que
s'estableixen deixen sense la possibilitat d'accedir a les beques
a famílies que per als seus ingressos, també hi haurien de poder
tenir accés, i posaré un exemple concretíssim, que és per
exemple una família que tengui un únic membre que computi
una renda familiar d'1.600.000 pessetes, no tendria dret a rebre
cap tipus d'ajut per un fill estudiant que per exemple cursàs
ciències de la informació a Barcelona, i que li costaria, segons
tots els càlculs i fet a la baixa, unes 700.000 pessetes anuals
fins a un milió de pessetes, per allotjaments, viatges, matrícula,
això vol dir que aquesta família que ingressàs 1.600.000
pessetes en tendria 900.000 per passar l'any, familiarment
parlant, si és que hagués de donar cobertura al cost del seu fill
que estudia a Barcelona. A posta ens sembla que els llindars de
renda -utilitz la terminologia que s'utilitza al decret- són
excessivament baixos i creim que haurien d'incloure més
unitats familiars aquesta política d'ajudes.

Respecte del contingut de la proposició de llei que
presenta el Grup Socialista, evidentment nosaltres no estam
conformes amb la seva totalitat, creim que hi ha molts de
punts que s'han d'aprofundir, que s'han d'aclarir i, a la
vegada, fins i tot, podem dir que en alguns punts nosaltres
discrepam, i posaré un exemple: nosaltres som partidaris
que les ajudes per desplaçament des de Menorca, Eivissa i
Formentera, a Mallorca, i de Formentera a Eivissa existeixin
al marge de quin sigui el nivell de renda familiar, creim que
del nivell de renda se n'ha de derivar, lògicament una
superior tributació fiscal, però això ha de ser compatible
amb un nivell de serveis igualitari per tal de no penalitzar
cap unitat familiar pel tema de la insularitat en relació als
estudis dels seus fills. Creim que la Constitució diu que els
ciutadans que pateixen la insularitat o que la gaudeixen, de
vegades és això millor, han de ser objecte d'un tractament
just, i aquest principi, creim que implicar donar un
tractament generalitzat, universal, a totes les famílies que
puguin tenir estudiants universitaris. Volem dir d'aquesta
manera que tots els estudiants universitaris que cursin
estudis fora de la seva illa, han de ser objecte d'ajut
mitjançant la regulació que es faci per llei o per decret que
desenvolupi aquestes lleis o que sigui un decret que
existeixi al marge de lleis, com és el que actualment es
produeix, al marge, repetesc, de les rendes familiars. Serà en
aquesta línia, i he posat un exemple, que el nostre grup
introduirà esmenes a la proposició del Grup Socialista.

Ja per acabar, i una mica a manera de conclusió, hem dit
que acceptam la proposició, que introduirem esmenes, que
el decret del Govern no ens satisfà plenament, però també
ens queda insistir en una darrera cosa. Pensam que l'Estat és
qui ha d'assumir, en bona mesura, preferentment, la
compensació del cost de la insularitat, i molt més encara
tenim en compte que, com totes les evidències demostren,
el traspàs de les competències universitàries no va tenir en
compte una cosa tan elemental com aquesta, creim que
l'Estat és el primer responsable, perquè així li mana la
Constitució, li mana la tot just aprovada Llei de règim
especial, li mana el fet que hi hagi una balança fiscal tan
favorable a l'Estat en relació a les Illes Balears, i per tot això
creim que seria molt lògic que el Govern balear hagués
reaccionat quan ha vist que als pressuposts de l'Estat no hi
havia cap partida específica per assumir el compromís de
donar cobertura a aquests ajuts de beques per desplaçaments
i per allotjaments fora de la seva pròpia illa. Hi ha hagut un
incompliment flagrant i no tenim constància que el Govern
hagi reaccionat, com a tal govern, i en defensa d'un règim
especial del qual suposadament ell n'era partidari i l'havia de
defensar amb ungles i dents.
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Per totes aquestes coses, donarem suport a la proposició de
llei amb la voluntat que es millori, i esperam que avui, el
Govern balear, no demostrarà una vegada més i ja serà no sé
quantes, una incapacitat d'afrontar amb totes les conseqüències,
una problemàtica que, probablement, a mesura que passi el
temps s'anirà, per dir-ho d'alguna manera intensificant, perquè
és evident que el decret i la quantitat assignada de 100 milions
de pessetes, el que farà serà, encara, explicitar més i fer
exterioritzar més, la insatisfacció de tot aquest col•lectiu
d'estudiants i les famílies que hi ha darrera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En contra?

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vista
l'hora que és no hi haurà cap mena d'introducció ni de pròleg,
anirà directament al tema, i a l'article 2, de la presa en
consideració de la proposició de llei, s'estableixen tres tipus
d'ajudes, transport i allotjament, pagament de taxes públiques
i ajudes per a la realització de pràctiques a centres públics. Idò
bé, a l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de 16
de novembre del 98, per la qual es convoquen de forma
extraordinària ajudes per a la realització d'estudis universitaris
per al curs 98-99, BOCAIB 152 de 28 de novembre, aquestes
ja vénen contemplades. Així, les ajudes establertes a l'article 4,
punts a) i b) de la proposició, transport i allotjament per als
alumnes universitaris que s'han de desplaçar a altres illes per no
haver-hi a la seva els estudis que cursen i per al alumnes que
s'han de desplaçar fora de la nostra comunitat perquè no
existeixen els estudis a la Universitat de les Illes Balears,
queden recollides a la base segons, punts a), b) i c). Pel que fa
a les condicions econòmiques, cal dir que a l'article 4.2 apartat
a), es fixa com un dels requisits, i obrim cometes, no superar en
més d'un 45% el nivell de renda que s'estableix per a les
convocatòries derivades del Reial Decret 298/83, la qual cosa
pateix d'una certa ambigüitat, ja que no s'indica si aquest 45%
d'increment en el nivell de renda, fa referència als llindars de
l'article 24.1 o als de l'article 24.2, del pla nacional de beques
per al curs 98-99. Orde del 15 de juny del 98, BOE de 2 de
juliol. És més, si aplicàssim aquest increment sobre els llindars
de l'article 24.1, aquests quedarien per davall dels fixats per
l'ordre, amb la qual cosa es crearien important perjudicis per als
alumnes universitaris.

A l'article 4.2 apartat c) es contempla la possibilitat que
obtinguin ajudes aquells alumnes que es trobin per sota del
llindar inferior de renda que s'indica a la proposició, sempre
i quan es compleixin els requisits acadèmics establerts en
aquesta. Si bé l'esperit d'aquest apartat és interessant, aquest
queda totalment desvirtuat en veure els requisits acadèmics
que s'estableixen, doncs el que s'hauria de fomentar seria el
fet de tenir un especial aprofitament acadèmic per part de
l'alumne, cosa que com veurem a continuació, no succeeix.

Respecte de les condicions acadèmiques, cal dir que
l'article 3.b) i amb caràcter d'excepcionalitat, contempla
que, cometes, per un màxim d'un curs per a les titulacions
de cicle curt i de segon cicle, i dos cursos per a les de cicle
llarg, aquells que complint els requisits econòmics
assenyalats a l'apartat 2.c), la seva nota mitja no sigui
inferior en un punt i el nombre d'assignatures suspeses no
superi en dos a les indicades a les convocatòries derivades
de l'aplicació del Reial Decret 2298/83. En el cas de plans
d'estudis estructurats en crèdits, com és el que es du avui, no
serà aplicable la nota mitjana mínima indicada, sinó que es
podrà obtenir beca sempre que no superi en un 20% el
nombre dels crèdits sense superar els indicats a les ordres de
convocatòria derivades de l'aplicació del Reial Decret abans
referenciat. Cal convenir, crec jo, que per demanar una
beca, es necessita tenir un coneixement molt detallat de
l'economia i, com a pare d'un alumne estudiant fora
d'Eivissa, perquè els estudis que fa no són a Mallorca, he de
dir que no estic d'acord que un fill nostre costi entre 800 i un
milió de pessetes, els que tenim fills fora sabem molt bé que
això no és veritat, que malauradament, encara és un poquet
més. Qualsevol de vostès que miri el que costa un col•legi
o un pis, el que costa el transport d'anar d'Eivissa a
Barcelona i tornar, el que costa el transport públic d'alguns
punts allunyats de l'escola, perquè no sempre es pot estar al
costat de l'escola, realment es fa difícil, nou mesos de curs,
800.000 pessetes, cal mirar molt, molt bé, el que fa aquest
estudiant sense que faci cap malbaratament, tan sols allò
que en temps més difícil que ara, férem els que vàrem tenir
la sort de poder estudiar.

La nostra postura és que en aquests moments del que es
tracta és de premiar i reforçar, com he dit abans, l'especial
aprofitament acadèmic per part de l'alumne, cosa que no
aconseguim si baixam els requisits acadèmics fixats per
l'Estat, i aquest és un altre tema del qual se'n podria parlar
molt llarg. Beques sí, però estudiants que estudiïn, també.
Entenem que la política a seguir és d'ajudar fins i tot amb la
independència dels requisits econòmics, jo els podria parlar
de casos que perquè els pares després d'haver pagat tot el
que han de pagar a hisenda, la renda és elevada, han de
sofrir que no poden anar a col•legis o a residències
públiques, voldria que algú algun dia m'explicàs per què no
s'ha de tenir complertes les obligacions ciutadanes de pagar
perquè un pare no pot portar el seu fill a un col•legi major
o a una residència, tenint notes infinitament superiors a les
altres d'un estudiant amb menys renda, però també amb una
qualificació molt més baixa, i hauríem de tornar enrera les
meves paraules i dir que està molt bé que els ajudem, als
estudiants, però realment que estudiïn, que estudiïn. I això,
els que ens dedicam a l'ensenyament, veim que no sempre,
malauradament es compleix.
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Entenem, repetesc, que la política a seguir és la d'ajudar i
fins i tot amb la independència dels requisits econòmics,
segurament algun grup de vostès no hi estarà d'acord, aquells
alumnes amb un millor expedient acadèmic, no duent a terme
una valoració a la baixa, sinó d'absoluta igualtat d'oportunitats
en aquest cas.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, cal assenyalar dos
aspectes. D'una banda, és del tot inadequat fixar a les quanties
de les ajudes de la llei, el seu lloc natural seria a les
corresponents ordres de convocatòries anuals, a més, tampoc no
es contempla cap mena d'actualització d'aquestes quanties, la
qual cosa pot donar a entendre que aquestes queden congelades,
d'una vegada per totes, sense cap mena de revisionisme, a no
ser que segueixi el camí que vostès ja imaginen. D'altra banda,
les quanties fixades són clarament superiors a les atorgades per
l'Estat, amb això es produeix una incongruència, ja que els
sol•licitants amb llindars de renda més elevats gaudirien d'una
ajuda superior a la dels sol•licitants amb llindars de renda més
baixos, la qual cosa em sembla que posaria en tela de judici els
principis d'igualtat i de justícia.

A la disposició final segona de la presa en consideració de
la proposició de llei es demana que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports apliqui aquesta llei a partir del curs acadèmic
98-99, entenem que això no seria procedents per a aquest curs
acadèmic ja que, com hem assenyalat al punt 1, l'ordre de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de 16 de novembre
del 98, ja contempla parcialment aquestes ajudes, produint-se,
d'aquesta manera, una duplicitat d'ajudes per a la mateixa
finalitat. Tots sabem i coneixem aquelles possibles trampes que
es podrien fer i que, segurament, n'hi ha que gaudeixen de
doble beca. 

Conclusió: el Grup Parlamentari Popular manifesta el seu
parer negatiu respecte de la presa en consideració de la
proposició de llei de mesures de suport als estudis universitaris,
al temps que mostra la seva disconformitat a la seva tramitació
per implicar, presumiblement, per la magnitud de la llei, la
proporció de les seves corresponents convocatòries anuals, un
augment dels crèdits pressupostaris. En tot cas, senyores i
senyors diputats, hauran d'esperar a alguna altra aprovació dels
pressuposts per continuar ajudant aquest món universitari que
val la pensa recordar aquí que ha estat el Partit Popular qui ha
fet possible fer-lo realment balear, ja que ha estat el Partit
Popular, atacat aquesta tarda per algun dels aquí presents o
absents, dient que no té sensibilitat a l'hora d'ajudar els estudis.
Jo estic segur que té sensibilitat i n'ha tengut més que ningú al
llarg de tota la història, perquè ha estat gràcies al Partit Popular
que a Menorca i a Eivissa gaudim de l'extensió universitària
que, com vostès saben, és la màxim aspiració a què pot arribar
un jove o una al•lota que vol seguir o vol continuar estudiant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, Sr. Tejero?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
les notes ràpides que he pres, m'agradaria en el poc temps
que em dóna aquesta rèplica, intentar donar complida
rèplica a tots els portaveus.

En primer lloc, gràcies al Sr. Portella, portaveu
d'Esquerra Unida pel seu suport, estam d'acord que és un
dret, i hem de lluitar pels drets, per la igualtat i la
descompensació dels drets, realment quan es planteja una
proposició de llei i queden moltes coses en el tinter, en el
seu tràmit, segur que es podria avançar molt més, realment
les illes menors són les més discriminades, i així estam,
esperem que millorem. 

Respecte del Sr. Pons, del Grup Parlamentari PSM,
donar-li així mateix les gràcies en el sentit que s'ha encetat
parcialment un altre debat, que és el dels grups, al qual jo
m'afegesc, i supòs que tots, al seu poder reivindicatiu, grups
especialment menorquins, que seria un altre element
complementador d'aquesta proposició de llei, ja que ells
contemplen un altre apartat, en el qual personalment crec
que ens hi podríem posar d'acord, jo personalment hi estic
d'acord parcialment, però d'acord en la gènesi i en la
filosofia.

M'agradaria recordar-li, aclarir-li, si és possible, un
parell de coses, respecte que la qüestió del llindar, i de
passada serveixi per respondre l'escrit que quasi quasi podia
dir el nom de la persona que l'ha preparat al portaveu del
Grup Popular, el llindar que estableix el Reial Decret 2298
del 83, és un llindar que a l'ordre que ha fet la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, anava augmentat en un 25%,
el límit superior, la proposta d'aquesta proposició de llei va
en el sentit d'un 45% i, per tant, els nostres càlculs
augmentarien, no exponencialment, però sí
significativament, el nombre d'estudiants que tendrien accés
a aquestes beques, per altre costat, aquestes ajudes molt més
substancioses que les proposades fins a aquest moment.

En darrer lloc, i cordialment, m'he de dirigir al Sr. Marí,
primer de tot manifestant la meva extrañeza,  li ho diré en
castellà perquè no se m'acudeix la paraula en català.
Realment m'estranya que un diputat que és elegit per una
illa menor digui les coses que ha dit, realment, bé, supòs
que cadascú haurà de donar comptes allà on li toqui, però
realment m'estranya, i ho lament, perquè vostè coneix el
sistema. Em sona l'escrit, ..., aquí estam, com vostè molt bé
sap, en un debat polític, no en un debat tècnic, aquesta
permenorització de les lleis, dels articles de la llei, a part
que és un debat tècnic, amb tots els respectes, fets pels
tècnics, em sona a excuses de mal pagador, com diu un
refrany castellà; i m'agradaria dir-li un parell de coses que
no entenc. Realment, quan es posa al lloc de pare, comenta
que, per dir-ho d'alguna forma, s'embala i diu una sèrie de
coses que són molt raonables, i jo crec que és així, però
quan defensa el que té escrit, realment canvia d'opinió, és
allò de ni contigo ni sin ti, de la cançó, del bolero aquell
famós, perquè no ho entenc, realment no entenc, no sabem
si diu a, diu z o alguna cosa més, li afegeix de broma que és
com la "yenka", izquierda, izquierda, der4echa, derecha,
delante, detrá, un, dos tres, no ho sé, la veritat és que no ho
sé segons els seus raonaments. Però es redueixen a dos, pel
que jo he entès, tal vegada és que no ho he entès.



6194 DIARI DE SESSIONS / Núm. 141 / 16 de febrer del 1999

Un, que ja ho fan, que realment no crec que s'ho cregui ni
vostè mateix, però bé està, si ho diu. Un altre apartat que diuen
que queden recollides moltes de les apreciacions que estan en
aquest projecte de llei. Respecte al llindar ja he explicat, ho he
intentat explicar, serveixi per a tots dos l'explicació, respecte
que s'ha de premiar l'especial aprofitament, això és un altre
debat amb el qual podríem estar d'acord, però no (...) ni fins i
tot les convocatòries nacionals del Ministeri d'Educació i
Ciència ho fan així, per tant, s'ho facin mirar o es posin d'acord.
Respecte de les quanties fixades, les quanties fixades realment
estan calculades,  realment nosaltres, la quantia que hem fixat
era aproximadament de 1.500 milions de pessetes, lògicament
la proposició de llei és una proposta, és una presa en
consideració, no una llei final, es pot modificar via esmenes,
enfront 1.500, enfront de 100, realment la diferència és molt
significativa. I només acabaré dient-li que lament que com el
Partit Popular, aquí hi ha les cariàtides, a part que escolten en
silenci, hi ha un Diari de Sessions, i vostè que abans es referia
a fa vuit anys quan vostè diu que li deien "al•lotet", fa vuit any,
i set, i sis, i cinc, vostè deia aquí coses que no sé si s'atreviria
a dir-les o que les hi llegissin. No les hi llegiré, encara que en
tenc algunes, però està bé.

Només m'agradaria afegir al debat una còpia parcial del
pressupost de beques, del Ministeri d'Educació i Cultura,
d'aquest any, que ha disminuït clarament, llegiré textualment
sense traduir: "Las becas han disminuido, el año pasado el monte
total era de 88.472 millones, y este año es de 76.110, sólo se
presupuestan 59.000 millones para las becas de carácter general,
es decir, más de 8.000 millones menos que el año pasado. Se
rebajan también las ayudas por residencia, en 1998 se
incrementaron en 4.000 pesetas, en 1999 se recortan en 9.000".
Això és el que hi ha.

No m'agradaria fer massa ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, que ens excedim bastant del
temps.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. President. Acab tot d'una. Un retall de premsa de no
fa molt de temps, de 7 de gener d'enguany diu: "Balears es la
comunidad más rica y la que presenta peores índices educativos".
Això és "Balears va bé", eh?

I per un altre costat, s'ha comentat que tenim unes altres
qüestions, com determinades subvencions, determinats
augment espectacular d'alts càrrecs, una oficina
d'informació educativa a la qual responen "Taberna de
Pepe" que té 230 milions de pessetes. Hi ha una sèrie de
qüestions, Pla Mestral jove que en un mes es gasten 230
milions de pessetes per donar un curs d'un mes a mil
persones. Realment, si anàssim afegint podria ser més
complicat.

Només vull acabar dient que no entén qui no vol
entendre, i en psicologia deim que hi ha unes capacitats
simples que són memoritzar, comprendre i aplicar, i unes
capacitats o processos cognitius més complexos que són
analitzar, sintetitzat i valorar. Supòs que o no ho volen
entendre o no hi han arribat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica. Té vostè la
paraula, Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. Tejero, a les nombroses qualitats que l'adornen, hi
hem d'afegir ara la facultat adivinatòria. No sé amb quins
fonaments pensa vostè que jo no som capaç de llegir la llei,
les normes, i és per segona vegada aquesta tarda que diuen
que no saben llegir, però, en fi, una vegada més està vostè
totalment equivocat. Llegir, escriure i parlar, n'he de saber
per obligació, i que aquesta petita presentació de la nostra
oposició aquí davant, em pensava, Sr. Tejero, que ens tenia
amb una mica més de consideració, perquè si vostès és
capaç de fer-ho, també som capaç jo.

Això, diu vostè, que volia que féssim un debat polític i
no un debat tècnic, jo crec que en aquest cas, s'han de
mesclar les dues coses, perquè si jo aquí hagués fet un
discurs polític, m'hauria dir vostè que no em basava en la
realitat dels números, i com que m'he basat en la realitat
dels números, de les ordres i de les lleis, vostè diu que he fet
un debat tècnic i que, endemés, sap vostè qui me l'ha escrit.
No li vull dir qui me l'ha ajudat a fer, per no recordar
aquella frase d'aquell cèlebre polític a les Corts que vostè,
com a lletrat ho recordarà, quan es volia ridiculitzar el que
parlava i va sortir ell cornudo y apaleado. Aquest debat i la
meva presentació ha estat meitat i meitat, meitat polític,
basat en la fredor de les xifres.
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Sr. Tejero, vostè diu que a mi no m'entén, però realment
estam empatats, permeti'm que li digui que jo tampoc no sé ni
el que diu ni el que vol dir, a no ser, sempre que pot, fer quedar
en ridícul, el Partit Popular i als que aquí donam suport al
Govern.

Hi ha hagut una al•lusió, que no sé si l'he agafada bé, però
li vull recordar que tot el que he fet i tot el que he dit al llarg de
vuit anys, ho tornaria a fer i ho tornaria a dir, això per si té
algun dubte.

I ja per acabar, vostè, que en sap molta de sociologia, vostè
que llegeix tant, hauria de saber que amb aquesta societat
balear, i això ho posa avui algun diari, si mal no record,
realment hi ha molt d'abandonament d'estudiants universitaris
per anar-se'n a treballar, però vostè, que coneix la crua realitat
economicista del temps en què vivim i de les aspiracions
econòmiques del nostre jovent, sap que malauradament els
agrada més guanyar 250 o 300.000 pessetes amb una feina
relacionat amb el turisme, que no guanyar la mateixa quantitat
essent catedràtic d'institut. Per tant, s'ha de saber molt bé el que
es diu i quina és la realitat sociològica a la qual vostè tan
poèticament molt sovint ens hi fa introduir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la presa en
consideració de la Proposició de llei 6066/98, de mesures de
suport als estudis universitaris, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra, 25; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta presa en consideració.

Informar als portaveus que seguidament tendrem la Junta de
Portaveus. I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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