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EL SR.PRESIDENT:

Bona tarda. Anam a començar aquest plenari. 

I.1) Pregunta RGE núm. 1010/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compareixença del president del Govern
en comissió i en ple.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes,
i la primera és la relativa a compareixença del president del
Govern en comissió i en ple, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, ayer tuvimos una lección teórica de lo que debe
ser el Parlamento; hoy tenemos la lección práctica: el
Parlamento debe ser un punto de encuentro, de discusión,
etc. ¿Con quién, si a quien se le pregunta se va y se
esconde? Llevo dos semanas preguntándole al supuesto -si
está todavía por ahí- presidente de la Comunidad
Autónoma, al tercer presidente, y el tercer presidente sigue
escondido, sin aparecer, sin dar la cara, no aparece en las
comisiones parlamentarias, no aparece en el Parlamento
cuando se le pregunta... En definitiva, escondido. 
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¿Ese es el parlamentarismo que nos ofrece el Partido
Popular? Evidentemente la actitud del presidente implica un
fuerte desprecio hacia el Parlamento y hacia el funcionamiento
de esta cámara en su sentido más amplio. Por eso una pregunta
como ésta, que es por qué motivo el presidente del Gobierno
aprovechó una interpretación del Reglamento para evitar
comparecer ante la comisión parlamentaria en la que se solicitó
su comparecencia para dar explicaciones sobre la sentencia del
caso Túnel, y por qué tampoco compareció en este pleno
cuando se le preguntó al respecto, supongo que hoy va a
encontrarse con el mismo vacío, con un presidente cobarde que
no se atreve a venir a contestar. 

De todas maneras, como tengo entendido que no puedo
posponer la pregunta para que se haga la próxima vez, supongo
que alguien la contestará y tendremos que seguir haciéndola
hasta que comparezca el cobarde al que va dirigida. 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. Celebr, Sr. Diéguez, que faci
definitivament la pregunta. 

No tenim un president covard, tenim un diputat mal educat,
que aquesta és la diferència. Vostè sap que la Llei de règim
jurídic permet a qualsevol president de qualsevol comunitat
autònoma fer la seva delegació i contestar qualsevol membre
del Govern. En aquest moment contest en delegació del
president del Govern com passa a moltíssims de parlaments i,
per altra banda, s'ha vist que el president ha contestat, a vostè
concretament, moltes altres preguntes. 

Però si a vostè realment li interessa la resposta que vostè
feia, cosa que jo dubt, perquè últimament du aquí una història
de fer preguntes que vostè mateix es fa la resposta, preguntes
inútils, idò li he de dir que quan va comparèixer el conseller en
nom del president, portaveu del Govern, ho feia en
representació i en nom del Govern. Vostè sap el que significa
la paraula "representació"? Quan jo parl per aquest micro
represent tot el Govern i represent el president i els grups de
consellers. Clar que vostès és difícil que puguin entendre això
perquè allà on governen ningú representa ningú. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Estoy de acuerdo en que además
de un presidente ausente y cobarde es un diputado mal
educado porque por lo menos como diputado podría
comparecer; pero, a parte de eso, le quiero decir que,
evidentemente, entiendo y comprendo, entiendo y
comprendo lo que es aprovechar la interpretación
reglamentaria para esconderse. La pregunta es por qué
aprovecha esa excusa legal o esa interpretación del
Reglamento para esconderse, ¿por qué la aprovecha? Esa es
la pregunta, la pregunta no es por qué no viene: no viene
porque aprovecha el Reglamento. Ahora le pregunto: ¿Por
qué se esconde utilizando esa excusa y no viene ni a un sitio
ni aparece por otro? Realmente el Sr. Matas sólo habla fuera
de esta cámara y en presencia de su asesor de imagen,
porque en esta cámara no da la cara, y lo demuestra martes
tras martes y el martes que viene -al tiempo- veremos como
también se esconde. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. Hi ha un refrany que diu -el
canviaré un poc- que un té la tendència a creure que tots són
com ell, i és el que li passa a vostè. Avui en el debat de les
DOT i no he vist ni la seva presidenta ni el seu portaveu del
PSOE i vostè creu que tots som iguals. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 910/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conclusions de les enquestes
contestades per pares i mares de centres concertats.

I.3) Pregunta RGE núm. 1002/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a crèdit total per a ajudes de menjadors
escolars.

Passam a la segona pregunta, que ha estat retirada per
part del Govern, s'ha sol•licitat que sigui ajornada degut al
fet que no es troba aquí el conseller.

Amb la pregunta 1002 passa el mateix, serà ajornada.

I.4) Pregunta RGE núm. 979/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a registre
de seropositius.
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Pregunta número 4, relativa a registre de seropositius, que
formula la diputada Sra. Catalina Bover. No hi és; per tant,
decau.

I.5) Pregunta RGE núm. 1000/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
criteris de confidencialitat del registre de seropositius.

Pregunta número 5, relativa a criteris de confidencialitat del
registre de seropositius, que formula la diputada Sra. Margalida
Thomàs. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ha estat un tema que avui matí ja ha estat objecte de preguntes,
però pensam que per la concreció d'aquesta val la pena escoltar
la resposta del Sr. Conseller. 

Quines mesures de confidencialitat pensa posar en marxa en
el procés de creació del registre de seropositius?, perquè fins
ara ens havia parlat que la confidencialitat estava en el fet que
la persona que estarà al front d'aquest registre serà un
funcionari metge, i el cap de servei també metge. Allò que
voldríem saber és si pensen prendre mesures de confidencialitat
fora d'aquests dos funcionaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, per explicar que fora d'aquests dos
funcionaris el registre és inaccessible a cap altra persona,
funcionària o no, és a dir, en el moment que aquesta informació
arriba a aquests funcionaris queda codificada dins un ordinador,
per un costat, i la clau per accedir a aquest ordinador només és
coneguda per aquestes dues persones que, a més, la van
canviant rutinàriament. Llavors, la base documental en paper
que puguin tenir es guarda dins una caixa forta de la qual
només hi ha una clau que està en disposició només d'aquestes
dues persones. 

Per tant hem de dir que la confidencialitat ve garantida
perquè les úniques dues persones que coneixen, o sobretot una
persona, que és l'epidemiòleg que du el registre, que coneix
aquesta informació que fluint en aquest registre, està obligada
per la confidencialitat, per la seva pròpia professió, tal vegada
a guardar secret sobre la informació que rep i no hi ha cap altra
persona que pugui accedir a la informació de què ell disposa,
més que la cap del servei, ningú més. Ningú, ni cap funcionari,
ni el director general de Sanitat, ni el conseller, ni ningú no sap
l'accés per arribar a aquesta informació. Per tant jo crec que la
confidencialitat queda sobradament garantida. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada? Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1003/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a grau d'aplicació de l'Ordre de 8 de
febrer del 1999.

I.7) Pregunta RGE núm. 1004/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dades d'absentisme escolar.

I.8) Pregunta RGE núm. 1005/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a efectes de l'article 2 de l'Ordre de 8 de
gener.

La pregunta número 6, la 1003, també ha estat demanat
l'ajornament per part del Govern.

La pregunta número 7, 1004, el mateix: queda ajornada.

La pregunta número 8, 1005, també queda ajornada

I.9) Pregunta RGE núm. 980/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Gomila i Barber, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a compra de patrimoni
natural a Menorca.

Pregunta número 9, relativa a compra de patrimoni
natural a Menorca, que formula el diputat Sr. Joan Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. A la pregunta hi ha una errada, i
quan diu "previst per l'any 1999", vol dir "per l'any 1998".
El Govern va fer una previsió de compra de patrimoni
natural a l'illa de Menorca per un valor de 450 milions de
pessetes; es va fer un primer concurs que va quedar desert
i, a partir d'aquí, es va anar especulant amb què es podrien
gastar aquests 450 milions que, en funció de les notícies i de
les demandes que anaven sortint a l'illa de Menorca, idò
aquests 450 milions servien o bé per comprar camins, o bé
per comprar terreny en el litoral, a la costa sud de
Ciutadella...

Per tant, quan es gastaran aquests 450 milions de
pessetes i amb què es gastaran?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha una segona part de la
pregunta que veig que és nova, que no és quan es pensen gastar
que, evidentment, és dins l'any 99, dins enguany, i en què, miri,
no és el que hi havia aquí previst però en qualsevol li puc dir:
en adquisició de patrimoni natural, naturalment.Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que la resposta no ha estat
gens nova perquè els pressupostos ja deien que seria per a la
compra de patrimoni natural. A mi m'agradaria que concretés
un poc més si es convocarà un altre concurs per a l'adquisició
d'aquest patrimoni, si es farà una compra directa i, si es fa una
compra directa, a quines zones de l'illa de Menorca, perquè el
que ens sabria greu és que els 450 milions de pessetes no es
destinessin a la compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas, si el que els
preocupa és que aquests 425 milions de pessetes no siguin
destinats a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca,
estiguin tranquils, els garantitz que es destinaran a aquest fi. 

Miri, si vol que sigui més concret, que és el que supòs que
vol de veres, que sigui més concret, li puc dir que en aquest
moment no està absolutament decidit a què es destinaran o a
quines zones es destinaran. Sí que, com vostè coneix perquè jo
ho he dit altres vegades, la idea en aquest moment, del Govern,
és invertir aquests doblers en l'adquisició de patrimoni natural
que, a la vegada, ajudin a solucionar els problemes que
habitualment es vénen plantejant dins l'illa de Menorca respecte
al Camí de Cavalls i també accessos a platges. Pensam que
aquesta pot ser una bona inversió, una bona tasca perquè tots
els menorquins puguin gaudir d'aquests accessos a les platges,
d'aquest Camí de Cavalls, així com els visitants. I aquesta és en
principi la idea que manejam en aquests moments. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1001/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya publicitària sobre les DOT.

Passam a la següent pregunta, relativa a campanya
publicitària sobre les Directrius d'Ordenació Territorial, que
formula el diputat Sr. Eberhard Grosske del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament m'estic referint a la
campanya publicitària que s'està fent en aquests mateixos
moments referida al Projecte de llei que està en tràmit
parlamentari; per tant, no em referesc a la campanya
publicitària que es va fer sobre l'avanç de les Directrius
d'Ordenació del Territori i en períodes anteriors, perquè jo
entenc que un projecte d'aquestes característiques té dos
moments on és eventualment lògic fer una campanya de
publicitat institucional: una, quan està sotmès a informació
pública per estimular la participació ciutadana en aquest
procés d'informació pública i estimular la presentació
d'al•legacions; segona, quan el projecte està aprovat, és a
dir, ja és una llei, no un projecte, i se suposa que és bo per
a la ciutadania que conegui el contingut d'allò que el
Parlament ha aprovat. 

No entenc quina és la funció d'una campanya publicitària
sobre un projecte que està en tràmit parlamentari i, per tant,
sobre el contingut del qual no es pot informar la ciutadania
perquè no se sap el que aquest parlament aprovarà i que no
hi ha informació pública. Per tant, a mi m'interessaria saber,
en definitiva, els objectius d'aquesta campanya tal com l'he
definida, la que s'està fent actualment, i, segona, el seu cost.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, els objectius d'aquesta
campanya són evidents i són clars: és que precisament tota
la ciutadania, a més de tots els diputats, els que sobretot fan
interpretacions lliures, imaginatives de les Directrius,
puguin conèixer en profunditat aquest document que,
efectivament, té una transcendència per a la nostra
comunitat molt important. 
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En qualsevol cas, el que sí li puc dir és que emmarcat dins
aquesta donada a conèixer del projecte de llei de les Directrius
d'Ordenació del Territori va ser també el viatge que vàrem
realitzar a Atenes fa poc temps una delegació del Govern balear
encapçalada pel Sr. Jaume Matas, i com vaig tenir oportunitat
de contestar ja a una pregunta parlamentària dins aquest mateix
fòrum, el cost aproximat de la convidada, de tot el que hi va
haver, era d'uns 3'5 milions de pessetes, més una factura de
200.000 pessetes que vàrem pagar de l'estand d'allà on es va fer
aquesta exposició, aquesta presentació de Metròpolis 2000 a
Atenes.

La filosofia, evidentment, en aquest cas no era només donar
a conèixer sinó recollir informació des de la Unió Europea
respecte a l'opinió que tenen del nostre model territorial, de les
nostres Directrius d'Ordenació del Territori. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En altres ocasions vostès han
tengut moltes dificultats per facilitar xifres concretes relatives
a costos de... I ara jo crec que han après un altre truc, que és
donar una xifra, una xifra absolutament parcial. Si em conta el
pressupost del viatge a Atenes, m'està contant una cosa molt
parcial. Què costen les falques de ràdio que s'emeten? Què
costa tota la publicitat que es fabrica en aquest moment, aquests
dies, sobre el tema de les DOT? No m'ho explica, no m'ho diu,
però, vaja, ens n'adonam; quan només ens donen una petita
partida d'una campanya, som una mica beneits a l'oposició, però
ens n'adonam. Per tant, jo li prec que em doni el cost global de
la campanya.

I, segona, li vull dir amb tota claredat: a mi em sembla una
manca de respecte als ciutadans i al Parlament. Si aquest
projecte de llei està en debat, vostès ara mateix no estan en
condicions d'informar la gent del que diran les DOT que aniran
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, si és que entenem
com funcionen les institucions democràtiques. El més adient és
guardar un respectuós silenci des del punt de vista d'una
campanya de publicitat institucional; vostès com a Govern
facin el que vulguin, els mítings que vulguin i les
compareixences a Atenes que vulguin, però no pretenguin
donar una informació com si fos informació certa, perquè la
gent corre el perill de creure-se-la, com ha corregut el perill de
creure's allò del 33% de descompte dels passatges de transport
marítim de viatgers entre illes i encara l'esperen. Vostès són
molt donats a donar falses informacions i això és un pèssim
hàbit democràtic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no puc evitar, Sr. Grosske, que
vostè o qui vostès vulguin, o fins i tot gent del mateix grup
parlamentari meu, faci en aquests moments lectures en clau
política, en clau electoral, de qualsevol activitat que es
dugui endavant. Crec que fer lectures en clau política o
lectures en clau electoral de la publicitat, del que es
publicita, d'un document tan important com les Directrius
d'Ordenació del Territori, excedeix el límit del que és
políticament recomanable, és a dir, crec que és molt bo, i
amb això no hauríem de fer política que tothom, tothom,
tengui accés i possibilitat de conèixer les Directrius de la
millor manera possible.

Efectivament, jo, quan li don el cost de la presentació del
projecte de llei a Atenes, li estic donant només una part del
cost de la campanya de publicitat que en aquests moments
s'està duent a terme sobre les Directrius d'Ordenació del
Territori. També li he de reconèixer que l'altra part, la
campanya de ràdio i la campanya que es fa en aquests
moments en els mitjans de comunicació, en aquest moment
és una informació que no tenc, però com que no l'havia
preparada i entenc que vostè me l'havia demanada, em
compromet formalment, mitjançant aquesta pregunta, a fer-
li arribar per escrit el cost d'aquesta campanya perquè en
aquest moment no el tenc. 

El que sí m'agradaria és que no féssim..., que totes les
lectures hagin de ser sempre en clau electoral; crec que
estam una mica massa condicionats tots. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1006/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contractació de menors
de 16 anys.

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta, que
formula el diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contractació de menors de 16 anys. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En un diari d'aquesta illa -em
referesc a Ultima Hora de dilluns 22 de febrer del 1999- el
conseller de Treball assegurava i aconseguia que es posàs
un titular que deia: "Las empresas no podrán contratar a
jóvenes sin la enseñanza obligatoria". A mi m'agradaria saber
a través de quins instruments jurídics aconseguirà la
Conselleria que les empreses no contractin al•lots que no
tenguin el graduat escolar, el graduat en educació
secundària obligatòria, com diu aquí. A veure si té capacitat
normativa aquesta comunitat per aconseguir això. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el titular, evidentment,
no l'he posat jo. Jo l'únic que..., hi ha la llei i la faré complir.
Menors de 16 anys és impossible que facin feina en aquesta
comunitat i posarem tots els mitjans legals que facin falta
perquè així sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo també li he dit, no que hagués posat el titular, sinó que
havia aconseguit que posassin aquest titular, perquè en cap lloc
parla de l'edat. És evident que segons la legislació laboral els
joves menors de 16 anys no poden fer feina, però a partir
d'aquesta edat, independentment del seu èxit escolar, de la seva
titulació acadèmica, de la seva formació professional, jo entenc
-i em pensava entendre-ho bé- que no hi havia cap normativa i,
no obstant això, posen entre cometes en boca seva que "estamos
poniendo encima de la mesa, para que ningún empresario contrate
a ningún chico si no tiene el certificado escolar o formación
profesional acabada". Clar, acabada abans dels 16 anys, no li
pot tenir, perquè l'edat per acabar-la són 16 anys.

Per tant, o bé vostès varen donar una roda de premsa sense
saber de què parlaven o realment el periodista, i m'agradaria
que li fessin arribar, no en tenia ni idea, si és el que vostè ens
està dient ara que no va dir. Per tant, m'agradaria que ho aclarís.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President, anem a veure. Fins als 16 anys impossible
perquè la legislació ho impedeix. Jo el que vaig manifestar és
que majors de 16 anys, molta gent després, quan venia la
temporada alta, se n'anava dels cicles formatius d'FP, i jo el que
demanava i posava damunt la taula, i així ho han entès els
agents socials i també els empresaris, és que aquests alumnes
el que haurien de fer és acabar el cicle i tenir la certificació i
títol d'FP o la reglada, perquè açò va en benefici seu, en
benefici de l'empresa i en benefici de la societat. No vaig dir res
més i, si importa, rectificaré el que faci falta, que és el que jo
estic dient aquí.

I.12) Pregunta RGE núm. 1007/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cicles de formació
professional als centres de les Illes Balears.

Passam a la darrera pregunta, relativa a cicles de
formació professional en els centres de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Continuam parlant del mateix diari i de la
mateixa roda de premsa donada pel conseller de Treball i el
conseller d'Educació, i deia el conseller de Treball -el diari
diu que ho deia vostè, no un altre conseller; com que el
conseller d'Educació avui no ha vengut i ens ha lliurat de
moltes preguntes que li tenia, demanaria al Sr. President una
mica de generositat ja que m'han deixat quasi sense
preguntes, avui horabaixa. Diu: "A partir de ahora tendremos
ya en cuenta las necesidades del mercado laboral de las Islas
y las demandas existentes en módulos formativos que hasta
ahora venían impuestos desde Madrid". 

Jo crec que desde Madrid devien venir impuestos des de
que vostè és conseller de Treball, perquè abans -i li podria
llegir, si no li passaré fotocòpia, una ordre de 21 de juny del
1990; ha plogut des de llavors- es crea una comissió
provincial de formació professional on aquest govern hi
tenia representants. Miri si n'hi tenia: tenia un representant
de la Conselleria d'Hisenda, un representant de la
Conselleria de Treball i, a partir de l'any 95, s'incorpora un
representant de la Conselleria de Turisme, i  també hi ha un
representant de la Conselleria d'Educació; també hi ha un
representant dels consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa, hi ha un representant de la CAEB, un representant
de la Pimem, un representant de la Federació de Municipis,
dos representants sindicals..., i aquesta comissió té com a
objecte no només planificar, sinó adequar l'oferta formativa
de la formació professional en aquestes illes a les nostres
necessitats sociolaborals.

Si això a partir d'ara és tenir en compte i fins ara no s'hi
havia tengut, quan des de que la Conselleria de Cultura té
les competències educatives, no ha reunit mai aquesta
comissió, que baixi el Bon Jesús i ho vegi, Sr. Conseller. És
que fins ara no s'havia fet i a partir d'ara es farà?, o és que
vostè desconeixia tota aquesta feina que durant quasi nou
anys havien estat fent vostès mateixos com a govern, els
sindicats, les organitzacions sindicals, els ajuntaments i els
consells insulars? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Vostè sap més que ningú que Balears
era territori MEC, per tant..., i també que el 98 es va aprovar el
segon pla d'FP, que s'està aplicant, i aquest consell general d'FP
està format pel Ministeri d'Educació, Ministeri de Treball, les
17 comunitats autònomes i els agents socials, i aquest nou pla,
el segon pla, s'està aplicant actualment ara en aquesta comunitat
autònoma seguint les directrius també europees. Jo només
manifestava, i això vull que s'entengui, que una vegada
assumides les competències, podem dissenyar un programa
formatiu molt més adaptat, perquè les tenim totes i podem
incloure els tres subsistemes: la reglada, la professional i la
contínua, i aquesta és la feina que feim la Conselleria
d'Educació i la Conselleria de Treball amb els agents socials
per aconseguir que s'adeqüi més aquesta FP a la nostra realitat
sociolaboral, i açò és el que jo vaig manifestar i açò és el que
vull que entengui.

No vull llevar cap mèrit anterior, ni molt manco. Jo sé que
hi participàvem i que el 97 aquesta comissió provincial és la
que ha planificat l'FP que ara tenim. Jo no dic açò, jo el que dic
és que ho podem millorar molt més ara que tenim competències
en els tres subsistemes. Jo crec que açò -vostè ho considerarà
amb mi- és molt més fàcil, molt més adequat i que respon més
a la realitat sociolaboral nostra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, he d'arribar a la conclusió que
aquesta no va ser una entrevista afortunada, perquè realment de
cap dels dos temes que consten a l'entrevista realment diu allò
que el conseller pretenia dir. Recordi que això que vostè ara ha
explicat, que m'agradaria que hagués estat dit així, li vaig
suggerir -no vull dir que la idea fos meva- el dia de la Comissió
Mixta de transferències de les competències de l'Inem. Per fi
podrem intentar aconseguir la coordinació dels diferents nivells
que incideixen en la formació professional: la reglada i
l'ocupacional, i crec que ha passat un temps i no s'ha fet res. 

Jo li agaf avui la paraula, sé que difícilment li podré
demanar comptes d'aquesta gestió, perquè ni queda parlament
ni queda legislatura, però que almanco en aquest ambient de la
Cambra aquestes paraules que acaba de dir vostè quedin i els
pròxims consellers de Treball i d'Educació els percebin i ho
posin en marxa. Seria una bona idea. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Efectivament, jo crec que coincidim totalment en el que
vam acordar en aquella comissió de transferències i que
estam totalment d'acord i, a més, jo li puc dir que hi ha una
comissió mixta Conselleria de Treball-Conselleria de
Formació que està aplicant aquest segon pla d'FP, i jo avui
li puc donar l'oferta educativa de les Illes Balears d'FP,
precisament, que és un bon resultat de la feina que ha estat
feta. És una primícia, l'acab de rebre, i amb molt de gust li
passaré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 962/99, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Pla
Mirall i Pla 10. (Derivada del debat de la Interpel•lació
RGE núm. 167/99).

I passam al segon punt de l'ordre del dia, referit a
mocions. Veurem la moció 962 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Pla Mirall
i Pla 10, derivada de la interpel•lació passada 167. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup va presentar quatre senzilles
mocions subsegüents al debat que hi va haver sobre la
interpel•lació del Pla Mirall i el Pla 10 des de la consciència
que en gran part molt dels problemes que han ocasionat
aquestes convocatòries ja no tenen remei. Deia en el pòrtic
del Mirall de trobar Berenguer d'Anoia, aquell trobador i
tractadista inquer del segle XIV, que un mirall és molt bo
d'espenyar però és molt mal d'adobar; per tant, més que
intentar, després d'haver fet les crítiques escaients a
aquestes convocatòries, les mocions només les podran
resoldre o afrontar en molt petita mesura.

Però tampoc no serà avui horabaixa el moment de
repassar els punts febles de la promoció aquesta (...) els
quals ja varen ser apuntats en la interpel•lació, com era la
inoportunitat d'una macroinversió pública que s'ha de fer en
dos anys, obres que s'han de pagar en deu, precisament en
un moment d'un bum constructor, en un moment en què
l'economia no necessita una empenta pública. Una inversió
que, a més, prioritza les despeses sumptuàries i menysté i
fins i tot penalitza les despeses en infraestructures. Una
inversió que, tanmateix, com va quedar jo crec que molt
aclarit en aquella interpel•lació, no contribuirà d'una manera
efectiva, d'una manera sensible, a la desestacionalització de
l'economia. Tampoc no entraré en el debat competencial
sobre ajuntaments, consells, Govern, que apunta aquesta
mena d'intromisions del Pla Mirall; el que sí hem de
constatar és que de cada vegada més hi ha més i més
trepitjades interadministratives, duplicitats que en res
col•laboren i contribueixen a l'eficiència.
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Passant, però, al que hauria de ser aquest punt d'avui
horabaixa, a aquests quatre punts, en el primer demanam la
realització per part del Govern d'una auditoria de la qualitat de
les obres incloses en el Pla Mirall. Tenim una sospita, nosaltres
creim que prou fonamentada, que els materials utilitzats no
responen en tot moment a les qualitats previstes en els
projectes. Els acabats i, en general, la realització de les obres,
no són els adequats per a obres d'embelliment i, molt
especialment, pel que fa a cascs antics de les ciutats,
especialment a nuclis, aquests nuclis històrics que hem de mirar
d'embellir i hem de mirar de tractar amb molta cura. No hi ha
dubte que l'allau d'obra que hi ha hagut privada i pública en
aquests moments ha fet que mancassin els materials; les presses
i les frissors de caràcter municipal i de caràcter governamental
respecte del calendari electoral no han de ser en cap moment
una excusa, un motiu, per no dur a terme les obres en les
condicions adequades d'una manera idònia. Per això, si cal,
s'han d'allargar terminis, s'han d'obrir els expedients que calgui
a les empreses constructores perquè les obres al final resultin
del grat i de la satisfacció de tothom.

En el segon punt demanam un informe sobre les obres del
Pla Mirall i del Pla 10 realitzades en espais que no tenguin la
condició de públics. Ens preocupa molt que el Govern..., que el
Pla Mirall no serveixi perquè el Govern assumeixi com a propis
costos d'urbanitzacions que corresponen a particulars. Les Illes
Balears, és prou conegut que hem viscut una situació
urbanística del tot viciada en la qual uns determinats promotors
han fet just uns principis d'obres, uns vials, una urbanització
executada d'una manera absolutament maldestra, i que després
han parcel•lat i han venut els solars a preu d'urbans.
Evidentment això els ha reportat una gran plusvàlua, uns
beneficis irracionals dins una economia productiva, més pròpia
dels doblers fàcils, de la cultura del pelotazo, però això ha
suposat després que, tard o d'hora, els ajuntaments han hagut de
comparèixer per crítiques dels veïnats o per molts de motius i
mirar d'arreglar aquelles infraestructures que, en bona lògica
urbanística, corresponien assumir a la promoció. Moltes
vegades aquests veïnats que han comprat (...) de plànols, no han
estat conscients de quins eren els deures urbanístics que
assumien i, per tant, jo crec que això ha reportat situacions
complexes que haurem d'afrontar i que haurem d'analitzar, no
sé si podrà ser a través de l'aplicació estricta de la legislació
urbanística. El que no pot ser, i en aquest cas nosaltres no estam
d'acord, és que el Pla Mirall contribueixi, malgrat sigui
mínimament, a assumir deures d'urbanització de sòls
urbanitzables o de sòls urbans però amb projectes
d'urbanització, amb unitats d'execució o polígons d'execució,
que haurien de sufragar els particulars, bé a través de projectes
d'urbanització o a través de projectes de dotació de serveis. 

És per això que demanam aquest informe sobre la titularitat
dels terrenys, sobre el qual s'executen obres del Pla Mirall.
Sabem, en aquests moments, que hi ha vials als quals es
dota de serveis que no són de titularitat pública,
senzillament perquè encara no ha estat recepcionat mai per
l'ajuntament, fins i tot tenint les característiques de sòl urbà,
no formen part de l'inventari de sòl urbà, o millor dit de
l'inventari municipal, perquè estan pendents de dotacions de
servei, de juntes de compensació, tant ja dic de polígon
d'execució com de projectes de sòls urbanitzables de plans
parcials.

En el tercer punt, demanam, i en aquest cas donam un
termini fins i tot d'un mes perquè ho faci el Govern, que
se'ns aporti tota la informació que per distints conductes
hem reclamat ja i no hi ha hagut manera d'arribar a tenir
d'una manera exhaustiva, concreta i rigorosa sobre el
conjunt d'operacions incloses dins el Pla Mirall i dins els
convenis o dins aquesta mecànica de carregar l'aportació als
ajuntaments que suposen els plans 10. Creim que és
imprescindible i també és cert que s'ha fet una reflexió
aquests dies sobre la responsabilitats dels governs
democràtics d'ajudar les oposicions, a fer la fiscalització de
la despesa pública, i creim que no dóna cap mostra de
col•laboració el Govern del Partit Popular. Demanam, per
tant, que se'ns lliuri un informe estricte de quines són totes
les despeses ajornades, quants de mils de milions de
pessetes suposen, de deute amagat, aquestes operacions que
són incloses dins aquests dos plans, perquè, d'altra manera,
ens resulta impossible des de l'anàlisi dels pressuposts de la
comunitat autònoma, treure'n l'entrallat. El motiu, el modus
operandi que s'amaga en aquestes operacions, l'hem
denunciat en múltiples ocasions, tots en som prou
conscients i, per tant, n'estalviaré el repàs.

Per altra banda, conèixer el llistat d'operacions ens
suposarà poder saber quantes d'elles són de competència
exclusiva del Govern balear, quantes d'elles no podien ser
transmeses, endossades als ajuntaments i, per tant, des de
l'oposició política que aspira convertir-se en govern a partir
de la segona quinzena del mes de juny, podrem adoptar les
mesures d'endeutament o de clarificació, de transparència de
la despesa pública que calguin perquè cadascú defensi o
tengui i aguanti les seves pròpies competències.
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Per últim, en el quart punt, demanam que s'ampliï l'objecte
del Pla Mirall permetent que els ajuntaments puguin substituir,
puguin canviar les obres que tenen d'embelliment per obres
d'infraestructures, ja hem defensat en distintes ocasions que per
al nostre grup és molt important escometre les obres i les
necessitats d'infraestructures que pateixen els municipis de les
Illes Balears, i atès que el Govern està, d'alguna manera,
compromès a fer aquesta tasca de cooperació municipal que, tot
sigui dit, nosaltres arbitraríem d'una altra manera, a través dels
consells insulars, però a la vista que ja hi ha aquest compromís,
com a mínim, permetre que els ajuntaments siguin els que
veritablement triïn allò que volen fer en primer lloc. Si volen o
no millorar les seves infraestructures, però, com a mínim,
aquells ajuntaments diligents, aquells ajuntaments que
consideren que sí que han de fer aquestes obres, no surtin
comparativament perjudicats respecte dels que s'hgan tirat en
braços del Pla Mirall.

Tampoc no faré en aquest moment un repàs de la necessitat
d'infraestructura hidràulica, són les mateixes dades del Govern
que parlen de més de 30.000 milions de pessetes, ni la crítica de
les quantitats ridícules que hi aporta en aquest moment el
Govern, sinó que, tanmateix, com hem fet en altres ocasions, ja
ens hi referim i, per tant, senzillament m'hi reiter.

Com a mínim, i com a darrera reflexió respecte d'aquest
punt, creim que el Govern hauria de replantejar-se respecte de
les obres incloses efectivament en el Pla Mirall, d'incloure-hi
les infraestructures, en aquest moment, quan a un carrer afectat
pel Pla Mirall, s'ha d'aixecar el carrer per empedrar-lo o per a
qualssevol altres obres d'embelliment, el Govern contesta
l'ajuntament que n o participarà, que es nega a participar amb
les obres d'infraestructura, la qual cosa significa que
l'ajuntament que ha fet un propòsit violable d'aprofitar les obres
per treure'n el màxim profit, per afrontar les necessitats
d'infraestructura, el Govern li augmenta el percentatge
d'aportació, això pot suposar molts de milions de pessetes i
significa en aquests moments que molts d'ajuntaments que
varen fer, ja dic, aquest propòsit molt encomiable, senzillament
estiguin tornant enrera i se cenyeixin estrictament a les obres
d'embelliment, passin per damunt el carrer i es desentenguin de
l'estat de la infraestructura, de les obres de clavegueram,
d'aprofitar per fer una xarxa separativa, perquè les aigües
potables no passin per allà mateix que les residuals, perquè,
com que el Govern li diu que n o hi aportarà, ell no es veu amb
coratge de finançar el complet, el cent per cent de les obres
incloses dins aquestes obres d'infraestructura. 

Això, tant és així que, en aquests moments, per als càlculs
del Govern, s'apunten a 25.000 milions d'aportació
municipal contra 17.000 del Govern, no arriba ni al 50% i
és perquè un percentatge important de les obres que en
principi els ajuntaments estaven disposats a enfrontar, no
són objecte de subvenció perquè es tracta, vaja pecat, es
tracta d'obres d'infraestructura. Encara més quan es tracta de
noves esteses que els ajuntaments haurien d'aprofitar, jo
crec que el Govern els hauria d'obligar a aprofitar per entrar
dins aquesta línia d'ajudes, que deixassin els baixos
arreglats, i a més, amb tota la previsió de noves esteses,
concretament en telecomunicacions, en aquest moment
estam en un moment en què la concessionària Ono a
Mallorca, i a Menorca se n'ha parlat ja avui matí, haurà de
fer tota l'estesa de telecomunicacions, i és el moment
d'aprofitar a totes les Illes Balears, com també als principals
nuclis, com a mínim, hi ha una canalització de gas que
s'estén en aquests moments i que era un bon moment, quan
s'aixecaven els carrers, sobretot els carrers principals, per
preveure tot aquest tipus d'infraestructures, no només no
s'ha fet així, sinó tot al contrari, s'ha desincentivat i s'ha
penalitzat aquesta previsió, aquesta actuació racional de
l'administració, i això suposarà que d'aquí a molt poc temps,
molts pocs anys, els ajuntaments que acaben d'embellir els
centres, hauran de tornar a aixecar els carrers per arreglar el
malament que ho han deixat. Això sí, hauran tallat una cinta
d'uns carrers mal arreglats en campanya electoral.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Grup
Mixt, no hi ha ningú. Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Simplement per anunciar el vot favorable
d'Esquerra Unida a aquesta moció presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista, que recullen una part de les
preocupacions que ja varen ser manifestades en el moment
de debatre la interpel•lació de la qual aquesta moció deriva.
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Unes preocupacions que, en definitiva, ja no tenen
pràcticament esmena, és a dir, com molt bé deia el Sr. Alorda
feim unes obres en dos anys que haurem de pagar en deu, s'ha
incorregut, des del nostre punt de vista, en un vici fins i tot des
del punt de vista democràtic, perquè es compromet la capacitat
de maniobra futura d'ulteriors consistoris i d'ulteriors
legislatures, sense que la naturalesa de les obres ho justifiqui,
perquè naturalment de vegades hi ha obres que per la seva
qualitat exigeixen obligacions de caràcter plurianual, i, per tant,
exigeixen compromisos financers que van més enllà del que és
un mandat electoral. No és aquest el cas, aquí el que hi ha hagut
és una acumulació deguda a motius estrictament polítics d'obres
d'embelliment, per això també són d'embelliment, perquè
obeeixen a una raó política i electoral, no obeeixen a una raó,
jo diria que honesta d'intentar donar resposta als problemes
reals que tenen els municipis i ciutadans i ciutadanes que
habiten aquests municipis i, per tant, aquesta moció que
presenta el Grup Parlamentari Nacionalista, el que fa és, com
he dit abans, intentar arreglar allò arreglable.

Hi ha un esforç de transparència que es manifesta en els
punts 2 i 3, que ens permetrà, supòs, conèixer, o que ens
permetrien, en cas de ser aprovades, conèixer efectivament la
despesa total ajornada mitjançant els convenis del Pla Mirall i
el Pla 10, ens permetrien conèixer el tema de les obres que del
Pla Mirall i el Pla 10 es puguin realitzar en espai no públic. Hi
ha també una auditoria sobre la qualitat de les obres i, en
definitiva, la seva adequació als projectes inicials, que això sí
permetria una esmena en positiu respecte del que es faci, i
després hi ha aquesta proposta que ens sembla interessant
d'ampliar els objectius del Pla Mirall, no el Pla Mirall en si
mateix, permetent aquesta substitució de projectes
d'embelliment per a obres d'infraestructures bàsiques.

Pensam que són quatre propostes molt raonables respecte
d'un projecte que, en si mateix, és inarreglable, inesmenable i
que ha suposat un, no sé com es diu, com es podria dir, un
"pontatge", això que fan quan volen robar un cotxe, que fan un
pont, idò una cosa així sobre els consells insulars establint una
línia de comunicació directa entre el Govern balear i els
ajuntaments, precisament per "curtcircuïtar" aquella institució
que d'una manera més clara, d'una manera més eficaç i d'una
manera més correcta, ha de tenir cura de la cooperació
municipal, que són els consells insulars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Com han dit tant el Sr. Alorda com
el Sr. Grosske, això ja no té remei, intentar corregir des del
control parlamentari els problemes que han suscitat les obres
del Pla Mirall i el Pla 10 a aquestes altures de legislatura ja és
una feina difícil, però en fi, fins al final hem de continuar
intentant fer control, si tal com està acreditat ja a la doctrina
parlamentària d'aquesta casa, les mocions i les proposicions no
de llei són encomanes a la mare superiora, aquesta ja sí que té
aquest caire absolutament miraculós que poden tenir totes
aquestes coses que estan tenyides d'aquests conceptes
religiosos.

En qualsevol cas, en nom del nostre grup parlamentari
vull anunciar el nostre suport als quatre punts de la moció,
que toquen quatre de les qüestions fonamentals que ja varen
ser exposades quan es va debatre la interpel•lació que ha
donat lloc a aquesta moció. En primer lloc, entendre, tenir
una informació clara sobre quin ha estat el grau de
desviament que en relació als projectes i en relació a la
qualitat projectada, no hem d'oblidar que si parlam d'un pla
mirall, parlam que els aspectes estètics tenen una
importància essencial, i per tant la qualitat dels materials és
especialment important, hi ha hagut moltes queixes
d'ajuntaments, de veïnats, observadors atents del
desenvolupament de cadascuna de les obres, en relació que
hi havia alguns casos, molts de casos en els quals la qualitat,
especialment dels materials i de l'acabament de l'obra
prevists, no corresponen als plantejats, per tant, tenir una
auditoria, una informació sobre aquesta educació, ens
sembla important.

En segon lloc, si s'han produït, la qual cosa al nostre
judici seria greu, desviaments quant a la ubicació de les
obres a espais privats, això, sense dubte, seria un
desviament de fons públic pràcticament fregant el delictiu,
perquè seria absolutament il•legal, convendria que en la
mesura que això és una possibilitat que és damunt la taula,
fos aclarit i tenguéssim també coneixement en aquest
parlament.

El tercer punt, escamoteig del deute, vaja, és una cosa
que vostès saben que personalment alguns diputats en tenim
una especial obsessió sobre aquest tema, efectivament el Pla
Mirall, el Pla 10, trucs financers que signifiquen
l'ajornament del deute que ha d'assumir la comunitat
autònoma, perquè suposadament parlam de competències
exclusives d'aquesta comunitat autònoma, i és la comunitat,
és el Govern, per tant, que ha de fer front als deutes
originats per aquestes obres, són traslladats usurpant la
capacitat d'endeutament d'ajuntaments o d'empreses
públiques o consorcis creats ad hoc per tal que millorin, que
se sanegin de manera considerable els comptes de deutes
públics del Govern. Aquesta és una pràctica clarament
fraudulenta on simplement aclarint, explicant, dient-nos la
xifra compromesa pels distints plans i programes del
Govern en relació a aquesta qüestió, que hipotequen els
exercicis i, per tant, el pressupost de la comunitat futurs,
estaria aclarit, però el Govern no ha estat mai capaç de sortir
aquí i donar la xifra, donar la quantitat que hi ha
empenyorada, que els futurs governs hauran de tenir en
compte en l'elaboració dels pressuposts, perquè s'ha produït
aquesta ocultació del deute que es trasllada al futur. Per tant,
simplement que ens donin el llistat, cosa que els he demanat
moltes vegades, complirien aquest punt núm. 3, que a mi em
sembla que és el més essencial en relació amb els seus
aspectes econòmics, de la moció.

I, per últim, ja s'ha dit suficientment, però voldríem
insistir en aquest tema, és paradigmàtic el comportament del
Govern declarant incompatibles les obres del Pla Mirall
amb les obres d'infraestructures bàsiques, i jo crec que això
posa en evidència el paradigma, allò que el Pla Mirall és i
representa, un pla que més que un mirall és un miratge, un
pla que s'ocupa únicament dels aspectes externs, que no té
cap preocupació per les infraestructures bàsiques a què
afecta, decididament, en el benestar, al nivell de vida, a la
qualitat de vida i a les exigències ciutadanes, sinó
simplement amb l'únic objectiu de tenir, com ja s'ha dit
reiteradament, una cinta a tallar precipitadament.
urgentment, abans del 13 de juny per veure si salvam la
situació. Això és tot. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula ara el representant del
Grup Popular, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que després de sentir-
los, tant dimarts passat, o fa dos dimarts, a la interpel•lació,
com avui, defensant la moció del PSM, i adherint-s'hi tots els
grups, arriba a una sola conclusió, i és que els sap greu que
existeixi el Pla Mirall, i sobretot els sap greu que l'hagi fet el
Govern del Partit Popular. Però no els sap greu pels perjudicis
que causa, perquè sigui un pla dolent, perquè sigui una inversió
mal feta, no, no, els sap greu precisament perquè és una cosa
bona, perquè és una cosa que ha fet el Partit Popular i això és
l'únic, cerquen excuses, cerquen arguments per criticar i per
tombar un pla que crec que, i aquí ho hem demostrat nosaltres
i ho hem defensat moltes vegades, tots són beneficis i no deixa
de ser una gran oportunitat per als ajuntaments i un
importantíssim esforç inversor de les administracions.

Qui els sent, sembla que aquest govern l'únic que el
preocupa és ..., és a dir sembla que el Govern, el president
reuneix els seus consellers i diu: "a veure, cerquem una manera
de perjudicar els ajuntaments, de fer-los endeutar, d'amargar
deute, de fer obres mal fetes", quan en realitat, com saben
vostès, és tot el contrari. El Pla Mirall, i amb això vull reiterar
la defensa que ha fet el nostre grup d'aquesta idea, d'aquest pla,
el mateix nom ho indica i als decrets on es regula consta quins
són els objectius, el mateix nom, com dic, ja dóna idea de quina
és la idea del Govern, de quin és l'objectiu que pretén el Govern
amb aquest pla, que no és altre que la millora i l'embelliment de
l'entorn urbà. Per tant, la millora de la qualitat de vida, de les
infraestructures de què disposam en aquestes illes, tant per la
població resident, la millora dels nostres pobles, de les nostres
ciutats, de les nostres urbanitzacions, com dic, perquè tots
nosaltres visquem millor i també perquè els nostres visitants es
trobin, de cada dia, unes illes, unes infraestructures, uns serveis,
un paisatge embellit, un paisatge amb les dotacions necessàries
i que permetin créixer, com va dir el conseller d'altre dia, en
qualitat tant en matèria turística com per part de la població
resident.

Les dades del Pla Mirall són de tots conegudes, una inversió
importantíssima que el Govern posa a disposició dels
ajuntaments, més de 42.000 milions de pessetes, finançats
pràcticament en un 50% pel Govern de la comunitat autònoma,
a fons perdut, i l'altre 50% per part dels ajuntaments, 890
projectes, etc., totes aquestes dades no fan res més que
confirmar que el Pla Mirall és una gran oportunitat per als
ajuntaments, ho van dir l'altre dia, és una oportunitat inversora
perquè els ajuntaments transformin les ciutats, transformin els
nostres pobles, transformin les urbanitzacions per millorar-les
i, per tant, en cap cas, ni un perjudici, ni un ofegament, ni un
intent d'endeutar ningú, sinó tot el contrari, i tenint en compte,
sobretot, el principi de voluntarietat que, com no pot ser d'altra
manera, ha de ser així, els ajuntaments que s'hi vulguin adherir
s'hi adhereixen, poden disposar de les aportacions del Govern
i en cap cas no s'obliga cap ajuntament a concertar cap operació
de crèdit, sinó que, com saben, de les ordres i els decrets que
regulen el Pla Mirall, s'ha donat l'oportunitat perquè cada
municipi presenti els seus projectes.

Per tant, jo crec i en tenc més, tant la interpel•lació com
la moció subsegüent que presenten i defensen avui, com una
crítica genèrica a una oposició de pla al que és una bona
idea, un bon pla dut endavant pel Govern del Partit Popular
i, per tant, no entraria tant en el que són els punts de la
moció, encara que hi hauré d'entrar perquè açò és el que es
debat avui, i entrant ja als quatre punts que es plantegen, a
les quatre propostes d'acord que conté aquesta moció, la
primera i la segona fan referència al control, es demana que
es faci una auditoria, que es presenti un informe sobre
material, sobre qualitat, sobre el grau de compliment dels
projectes que s'han presentat i que s'executen dins el Pla
Mirall, i açò saben vostès perfectament que és competència
i que és matèria que ha de regular i controlar el mateix
ajuntament, tant les ordres que despleguen el decret del Pla
Mirall com els convenis tipus de col•laboració entre el
Govern i els ajuntaments estableixen als serveis tècnics
municipals, a l'ajuntament, en definitiva, que amb els
projectes presentat que s'han d'adequar al que són les
normes que han de complir tots els projectes, s'executin
d'acord amb el seguiment i el control que fan els serveis
tècnics municipals, per tant plantejar aquí i demanar al
Govern que realitzi una auditoria, crec que és fora de lloc,
perquè suposa desconfiar i llevar una facultat que en aquest
cas correspon, com dic, als municipis, als ajuntaments, als
seus serveis tècnics i, per tant, als seus polítics, també; per
tant, allà, a la institució municipal és on vostès poden fer i
poden controlar quin és el desenvolupament d'aquestes
obres.

Quant al punt 3, que s'informi en el termini d'un mes
sobre la despesa ajornada, el mateix Grup Parlamentari
Nacionalista aporta les seves dades, nosaltres no amagam
que s'ajornin despeses en l'execució de les obres del Pla
Mirall, és públic i notori quin és el grau d'ajornament que
s'estableix en funció de cada cas, els consorcis concerten
operacions de crèdit, per tant, totes les operacions, tots els
projectes tenen el seu finançament i de cadascuna de les
obres se sap perfectament quin és l'ajornament de despesa,
quins són els compromisos de despesa per a exercicis futurs
i, per tant, creim també innecessària aquesta feina
complementària de presentar un informe quan és de tots
conegut quin és l'ajornament. Com dic, el mateix grup
proposant, ja fa una valoració i aporta unes dades sobre el
grau d'ajornament de les despeses, de la qual cosa nosaltres
ni ens empegueïm ni ens n'amagam, ho hem dit i ho hem
defensat aquí moltes vegades.
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I, per últim, el punt 4 fa referència als objectius del Pla
Mirall, els objectius del Pla Mirall són clars, com he dit al
principi, el mateix nom del pla ja identifica quin és l'objectius,
quins són els projectes d'obra que s'han d'incloure dins el Pla
Mirall i que, com saben, també, no són incompatibles amb
altres fonts de finançament, amb altres plans insulars i d'altre
tipus, a què els projectes també es poden presentar i que poden
ser cofinançats pels dos plans, pel Pla Mirall i per altres
instruments de finançament. Per tant, crec que ampliar i donar
caràcter general a qualsevol obra que pugui fer un ajuntament
i dir-li que el Pla Mirall hauria de contemplar açò, és sortir un
poc de quin és l'objectiu, cada cosa al seu lloc, el Pla Mirall és
per a un objectiu molt concret i els ajuntaments i els consells
insulars, en aquest cas, amb l'aportació del Govern tenen el
compromís, i així ho fan cada any, de finançar mitjançant
convenis, a través d'aportacions als plans insulars de
cooperació, el que són altres obres com les d'infraestructura
hidràulica i d'altres obres, infraestructures bàsiques municipals.

Per tant, crec que dit açò queda clar per part nostra la
defensa que feim d'aquest pla, constatam que els sap greu que
el duguem endavant, que el dugui endavant el Partit Popular, no
pel dolent que és, sinó tot el contrari, pels resultats que obtindrà
i per la bona acollida que ha tingut per tot, menys dins aquesta
cambra, per part dels grups de l'oposició, cosa curiosa, i, per
tant, de la meva intervenció es desprèn que rebutjam tant el to
de les crítiques que es van fer durant la interpel•lació com
cadascun dels quatre punts de la moció que avui ens presenta.
Per tant, el nostre vot serà contrari a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, agrair a tots els grups de la Cambra, excepte un,
que donaran suport a aquesta moció, es veu que hi ha un esperit
dialogant a una part de la Cambra, que és capaç de veure,
també, les aportacions que feim des dels altres grups, intentant
millorar la gestió en aquest país.

Bé, n'hi ha un que votarà que no, ens sap greu, i voldríem
també fer-hi algunes reflexions. A mi sobretot em sap greu que
s'hagi dit fins i tot que estan en contra del to, la veritat és que
dins una represàlia del que és el Pla Mirall, probablement (...)
amb un to més reposat, Sr. Juaneda.

Començava dient si ens sap greu que existeixi el Pla Mirall,
no ens sap greu que existeixi cap pla que sigui racional i que
comparteixi, coadjuvi a millorar el nivell d'infraestructures i la
desestacionalització de les Illes Balears, en tot allò que pugui
suposar de benefici, però estam convençuts que no va bé i que
té emperons, té moltíssims de problemes de disseny i per això
no afronta bé aquestes necessitats, aposta nosaltres duim una
línia crítica. Perquè vostè diu que tot són beneficis, nosaltres
estam convençuts que no, el mateix fet que una vegada fetes les
obres d'embelliment, d'empedrat, s'hagin hagut de fer, amb
aquestes presses, amb aquestes crítiques, vostè diu que no té
crítiques i jo el convidaria a passejar per tots els pobles, els
municipis on fan obres amb el Pla Mirall, i sabria el nivell de
crítica que tenen els acabats, els materials, la mà d'obra, el
nivell de crítica de les presses i sobretot la crítica que no és tan
entesa de per què no s'ha aprofitat l'obra per arreglar els
problemes d'infraestrutura que tenia en aquell moment el carrer
major o que té aquell carrer específicament afectat per l'obra.

Respecte dels plans 10 és evident que el Govern
senzillament ha endossat als ajuntaments competències o un
esforç econòmic que li comportava o li suposava a ell haver
d'enfrontar per les seves pròpies competències. Hi havia
sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, no?, i és
allò d'un mirall de cristall i un poquet de mírate que és un
poquet el que vostès han volgut fer amb aquest mirall.
Perquè amb la resta, si un el que vol fer, com vostè diu, si
reunim el gabinet del Consell de Govern de com perjudicar
els ajuntaments, no. El que es reuneix és un gabinet de
propagandistes per veure com s'ha de fer propaganda i si pot
ser, perjudicar els ajuntaments, si s'ha de perjudicar els
ajuntaments, això no es retura. No es fa per perjudicar els
ajuntaments, estam d'acord, però si això perjudica els
ajuntaments, no és un motiu de reflexió per part del Consell
de Govern, perquè carregar als ajuntaments un centre de
salut o un institut, això és perjudicar els ajuntaments, i dir
que ho fan voluntàriament, però que si no ho fan, no el
tenen, això és practicar el cinisme polític, perquè tots els
ajuntaments, qualsevol batle vol el centre de salut en el seu
municipi, naturalment, i vol un institut al seu municipi, i
veu amb molts mals ulls que se li digui, "bé, si vostè no
aporta el solar i si a més no fa un Pla 10, i brestreu els
doblers, el municipi del veïnat ja ha mostrat interès en
aquesta obra d'infraestructura"; això és no saber planificar,
això no és fer en els municipis on cal fer, les obres que li
comporta fer al Govern balear i les ha de sufragar ell, sinó
una espècie de subhasta, de xantatge, i que els ajuntaments,
clar, amb molt de zel, procuren, per bé dels seus ciutadans
que es facin al seu municipi. I evidentment, els nacionalistes
els primers de tots, des del PSM, que procurarem,
maldament hagis de jugar amb aquestes cartes marcades,
d'apuntar-nos-hi. Com de la mateixa manera que pensar que
un ajuntament no s'hi apunti, és a dir, és voluntari apuntar-
se a línies milmilionàries de suport, és desconèixer quin és
el nivell de coneixement municipal, els ajuntaments s'han
d'apuntar a totes les línies d'ajuda que vénen amb
finançament extern, perquè no tenen capacitat econòmica
pròpia per triar, per triar què volen fer. Si qualque
administració els posa una pastanaga, els ajuntaments
correran, en la mesura que ho puguin decidir, cap allà.

El que a nosaltres ens pareix és que aquest pla mirall que
deixa les infraestructures talment fa una impressió d'aquests
complexos de l'aristocràcia decadent que continua
mantenint o vol mantenir una façana, una imatge que manté
o que té un nivell de vida, un ritme de vida molt superior al
que realment pot pagar, perquè, si no, si ho pot pagar tot,
farà les infraestructures, si ho pot pagar tot ho arreglarà tot,
no només la façana, perquè ho sembli, sinó perquè realment
sigui així, perquè tots els turistes i tots els residents, per
millorar la seva qualitat de vida, volen claveguerams que no
perdin, volen una situació sanitària on no hi hagi
contaminació per fecals, volen que hi hagi
telecomunicacions, volen que hi hagi canalització de gas i,
per tant, volem que quan s'aixequi el carrer, s'arregli tot, tot.
I jo crec que això és el que el Govern ha de empènyer i ha
d'ajudar.

No ens digui, Sr. Juaneda, que són públiques i notòries
les obres del Pla 10 ...
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. Jo estic convençut que vostè no les sap, i
que no hi ha ningú fàcilment que les pugui treure, per tant de
públic i notori, res, és bastant complicat fer el seguiment del Pla
10 i del Pla Mirall, sobretot quan són operatius que no tenen
una translació numèrica perfecta dins les despeses plurianuals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè no hi ha
un full de memòria on digui, Pla 10, i et posi les anualitats, que
és el que fan la majoria dels ajuntaments quan fan despeses
plurianuals, això no ho fa el Govern i, per tant, nosaltres no
tenim aquest detall.

A l'únic que l'animaria és que, com a mínim, al quart punt
de la moció, i ja li avanç que estaríem disposats a arribar a una
transacció, admetin que els projectes inclosos actualment dins
el Pla Mirall puguin subvencionar les obres d'infraestructura, i
no penalitzin els ajuntaments que molt racionalment intenten
fer obres integrals, obres completes. Faci-ho i jo crec que
hauran contribuït a una millora de la racionalitat d'aquest
projecte. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, per tancar aquesta
qüestió, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, ens diran qualque dia
aquí en qualque tema què hi farien vostès? No què hi farien,
sinó com ho farien. Què hi farien, ja ho diuen, el que passa és
que ho diuen sense posar els peus en terra.

Vostès farien un Pla Mirall, o no el farien? Hi destinarien
42.000 milions o hi inclourien totes les obres i n'hi destinarien
70.000? I si n'hi destinessin 70.000, d'on els treurien.

Pla Deu. Vostè sap que el Pla Deu ha servit, bàsicament, per
a la construcció dels centres d'assitència, dels punts d'atenció
continuada, en els municipis, i amb el Pla Deu s'ha pogut
avançar l'obra, s'ha obra fer l'obra en el moment present, amb
un compromís del Govern de finançar les obres durant deu
anys. Vostès, ho haguessin fet així?, ho haguessin fet d'una altra
manera?, haguessin prioritzat?, haguessin fet aquestes
inversions durant deu anys, durant vuit?

És que no diuen mai què farien, sí que ho diuen, però no
diuen com, i a açò un arriba a estar cansat, per tant, açò fa
que no ens convencin de massa coses, i tampoc en la
rèplica, Sr. Alorda, i vostè sap que jo hi estava especialment
predisposat, a veure si podíem arribar a qualque tipus
d'acord, i no ho hem aconseguit, no m'ha aconseguit
convèncer de res, per tant, mantenim el mateix vot que he
anunciat abans, en la meva primera intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

No hi ha transacció, idò.

Podem votar conjuntament tota la moció presentada, no
és així?

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta moció.

Debat de presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 796/99, relativa
a proposta d'atribució de competències als Consells
Insulars en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa referència
a debats de presa en consideració de les propostes de la
Comissió Tècnica Interinsular.

Vejam la proposta número 796, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'espectacles
públics i activitats recreatives. El Govern ha manifestat la
conformitat a la tramitació, per tant, correspon ara intervenir
als grups que es mostrin a favor d'aquesta proposició.

Grups parlamentaris que hi vulguin intervenir, sobre
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives? Sr.
Avel•lí Casasnovas, té vostè la paraula.
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EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Intervenc en nom del Grup Parlamentari Popular en aquest
tema referent a la proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives per anunciar, en aquest torn a favor, que hi donarem
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Hem de fer una miqueta d'història per comprendre...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Diputat.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria un poc de silenci.

Continuï.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

He de fer una miqueta d'història per saber on ens trobam a
hora d'assumir aquesta competència per part dels consells
insulars. Ens hem de remuntar necessàriament, com explica
l'exposició de motius de la Comissió Tècnica Insular, del
document que aquí ens ve, a dia 1 de gener de l'any 96, quan
tengué efectivitat l'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'activitats classificades, d'acord amb el que
estableix la Llei 8/95, de 30 de març, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, concretament, on es regula el
procediment, les infraccions i les sancions corresponents.

Hem fet una referència a les activitats classificades perquè
crec que avui, quan debatem l'assumpció de competències en
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, són dues
qüestions paral•leles i, si no, complementàries.

Ens hem de referir al Reial decret 122/95, de 27 de gener, de
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
comunitat autònoma d'aquestes Illes en matèria d'espectacles,
al desplegament que disposa l'article 10.25 de l'Estatut
d'Autonomia d'aquestes Illes, que va articular les forma, les
condicions i les funcions que quedaven per a l'Estat i aquelles
que quedaven transferides a les comunitats autònomes en
matèria d'espectacles.

Avui som aquí per fer-hi una passa més, perquè aquestes
transferències que va rebre en el seu moment la comunitat
autònoma passin als consells insulars i, a la vegada, es
duguin a terme els objectius prefixats dintre del nostre
Estatut d'Autonomia, sempre en benefici d'evitar, perseguint
evitar una duplicitat de procediments i cercant l'eficàcia en
l'actuació administrativa.

Actualment, és bo posar de manifest, i així també ho
posaran de manifest, supòs, els altres portaveus que
intervendran en altres torns, que la nostra comunitat
autònoma no té cap norma dispositiva pròpia en aquesta
matèria que es transfereix, i, per tant, ens hem d regir
d'acord amb el que disposen els apartats primer i segon de
la disposició transitòria setena de l'Estatut d'Autonomia, ens
hem de regir, com deia, pel Reial decret 2816/82, de 27
d'agsot, pel qual s'aprovà el Reglament general de policia i
espectacles públics i activitats recreatives, és a dir, ens hem
de regir de moment per la normativa estatal avui en vigor,
cosa que no és cap obstacle perquè puguin ser assumides
pels consells insulars, i aquesta normativa, que ens consta
que s'hi fa feina des de fa mesos, arribi a tenir fruit en
aquesta comunitat autònoma i la vegem en vigor dins la
propera i imminent legislatura.

Dins aquest document que avui suscita aquest debat, en
veim l'articulat, en veim el cost efectiu, un tema també
important, i veim també cada una de les característiques
amb les quals, fonamentalment, ens mostram d'acord.
Podrem polir alguns aspectes dins la tramitació
parlamentària, com ho ha de ser amb totes aquestes lleis que
són objecte de transferència, però hi donarem suport, i ens
hi mostram totalment a favor, perquè creim que és una passa
positiva i una passa valent que fa el Govern d'aquesta
comunitat dintre de les transferències, en favor dels consells
insulars i en favor dels òrgans d'autogovern de cada una de
les illes.

Per tant, no m'estendré més en la meva intervenció
perquè crec haver resumit i tocat els punts fonamentals, i
només vull agrair, per part dels consells insulars, que es
dugui a terme avui aquesta transferència i que es faci
d'aquesta forma i d'aquesta manera, ràpida i amb tota
celeritat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin
intervenir en contra d'aquesta proposició? Per fixar la
posició, per fixar posició, o en contra, en contra, Sr.
Grosske, té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
La veritat és que he quedat una mica sorprès per aquesta
valoració que s'acaba de fer d'aquest traspàs de competències
com una passa valent dins el procés autonòmic, no sabia jo que
traspassar les competències sobre espectacles i activitats
recreatives comportàs cap tipus de risc ni de problema per a
ningú, em sembla una qüestió prou elemental dins un desert de
transferències als consells insulars, que ha caracteritzat els
setze anys de vigència del nostre Estatut d'Autonomia, dins
aquest desert global, segons sembla, hi fem la passa valent i
transcendental de traspassar als consells insulars la regulació de
150, més o manco, expedients relatius a espectacles públics i
activitats recreatives, un pequeño paso para este parlamento y un
gran paso para la humanidad.

El torn que ha demanat el Grup Parlamentari d'squerra
Unida és en contra perquè aquesta transferència es fa amb molts
de vicis, que han caracteritzat tot aquest migrat procés de
transferències que el Partit Popular ha impulsat durant les
darreres legislatures des del Govern cap als consells, algunes de
les quals, molt ràpidament, passaré a ressenyar.

Primera, la reserva per al propi Govern de determinades
qüestions, amb què nosaltres, en principi, no estam d'acord. Hi
ha, per exemple, el tema de casinos, apostes i jocs, en el sentit
de dir que les espectacles que es donin en els casinos s'han de
reservar per al Govern, atès que aquesta competència en
matèries que no tenen a veure amb el cas, són em ans del
Govern. No acabam de veure-hi la relació.

Els espectacles que es facin en els casinos és una qüestió de
caràcter complementari i no té per què estar en mans de la
mateixa Administració, fora que sigui una administració que
vulgui tenir un tracte particularment..., en fi, acostat a
l'administrat en el cas dels casinos.

I aquesta reserva de competències cap al Govern troba un
punt culminant i un punt de ridícul polític i de ridícul
administratiu quan es diu que es reserva per al Govern les
competències relatives als espectacles que organitzi el Govern,
cosa totalment absurda, absurda administrativament,
jurídicament i políticament. Resulta que el Govern passa les
competències als consells insulars llevat d'aquells espectacles
que organitzi el propi Govern, no sigui cosa que per fer les
curses en el passeig del Born els posin entrebancs per part
d'altres administracions. Això és, hi insistesc, absurd.

Imaginem-nos un cas similar, en el sentit que des del
Govern de l'Estat es traspassassin a la comunitat autònoma unes
competències d'aquestes característiques, és a dir, de regulació
d'una determinada activitat i l'Estat digués: "Bé, però el que jo
organitzi com a tal Administració de l'Estat no ha d'entrar a la
comunitat autònoma", posaríem, com és natural, el crit al cel,
i els consells insulars podrien posar el crit al cel per aquest
tema, si no fos perquè han de posar el crit al cel per tantes coses
que, la veritat, per aquesta, no val gaire la pena.

Comparteix aquesta llei amb altres de transferències la
reserva per al Govern de la potestat reglamentària
normativa, que és una reivindicació que nosaltres plantejam
sistemàticament per als consells insulars com una cosa
absolutament normal. Si els consells no tenen capacitat per
fer norma, per reglamentar les competències que els són
transferides, es converteixen estrictament en gestores del
Govern de la comunitat autònoma, és a dir, el Govern té una
sèrie de competències, aquest parlament té la capacitat de
legislar i després, si els consells han de dur endavant
determinades competències, ha de ser gestió i capacitat
reglamentària, normativa, dins l'àmbit del que legisli, com
és natural, aquest parlament.

Per tant, insistesc que continua aquesta llei obeint al vell
principi de convertir els consells insulars en gestores
administratives, en delegacions provincials, de qualque
manera, del Govern de la comunitat autònoma.

Hi ha encara una altra qüestió que m'interessa ressenyar,
relativa també a aquesta qüestió, relacionada amb aquesta,
que és la capacitat de regular les taxes per part dels consells
insulars d'aquella activitat que desenvolupin en les
competències de què parlam en aquest debat.

I després hi ha una altra qüestió, i per acabar, que a
nosaltres, és un argument que utilitzam amb extraordinària
prudència, no ens agrada gens ni mica entrar en aquest tipus
de debat de caràcter territorial, però és evident que aquestes
competències, si bé no estan tan mal finançades com les que
veurem a continuació d'agricultura, el que sí que és cert és
que la distribució de recursos entre illes està molt mal feta,
i està molt mal fet en perjudici..., endevinau en perjudici de
qui, òbviament, en perjudici del Consell Insular de
Mallorca, per raons de caràcter polític, consell insular que
haurà de tramitar aproximadament el 80, 85% dels..., a la
vista de les dades que hi ha en poder del Govern, no ens ho
estam inventant, aproximadament el 80, 85% dels
expedients, i que comptarà amb el 48% dels recursos, és una
autèntica desproporció, i aquesta desproporció ens convida
a plantejar-lo des d'aquesta tribuna, i insistesc que gens ni
mica per afició a encoratjar aquest tipus de debat, sinó
perquè realment crec que hi ha comportaments per part de
les institucions, en aquest cas del Govern balear, a l'hora de
fer aquesta proposta que, senzillament, no són acceptables.

Per totes aquestes raons, perquè continua sent una llei,
i fixin-se les senyores i els senyors diputats, una
competència, que no és que sigui cap cosa de l'altre món, és
a dir, no som davant la competència d'agricultura, ni una
competència d'urbanisme, ni res particularment
transcendent, des del punt de vista polític, però fins i tot en
una competència tan de tràmit, tan d'escàs pes polític com
és aquesta, se les arregla el Govern per donar-nos una
mostra completa de tots els tics centralistes que
caracteritzen les seves propostes de transferències als
consells i per donar-nos una nova mostra de com es pot tenir
una actitud discriminatòria cap a una determinada institució
pel simple fet que la majoria en aquesta institució no es
correspon amb la majoria parlamentària, amb la majoria que
sosté el Govern de la comunitat autònoma. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En aquest torn en contra, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
portaveu del Partit Popular ha fet esment a la competència en
matèria d'activitats classificades que es va transferir l'any 1996,
o 1995, i tenc entès que aquesta transferència va ser aprovada
per unanimitat d'aquest parlament, i també s'ha atrevit a
anunciar que la competència que ara estam debatent és una
passa valenta que el Govern fa en matèria de jocs i espectacles
públics.

Nosaltres entenem que 30 milionets dins un pressupost de
130.000 milions no és ni una passa definitiva ni una passa
valenta, i que pel que és aquesta competència, bé hagués valgut
una negociació entre els diferents portaveus dels grups
parlamentaris o entre els diferents governs, el del Consell
Insular i el de la comunitat autònoma, perquè aquesta
transferència també s'hagués pogut aprovar per unanimitat.

Aquesta és una matèria que s'afegirà, suposadament, a l'àrea
d'activitats classificades del Consell Insular, i nosaltres creim
que agreujarà tots els problemes que en aquests moments tenen
aquestes àrees en els diferents consells.

Per altra banda, el Govern, i com ve sent habitual en
aquestes lleis, no transfereix la capacitat normativa, i només
dóna als consells la capacitat de gestió, i no permetrà que els
consells puguin reglamentar sobre la competència transferida.

Per altra part, les reserves que fa el Govern en aquesta Llei,
són més nombroses que les transferències que donen als
consells insulars. Nou reserves es fa el Govern d'aquesta
competència, amb només set transferències als consells
insulars. I curiosament es reserva també, com ha dit un altre
portaveu, la competència en jocs, que és la que nosaltres
entenem que genera..., de casinos i jocs, que és la que genera
més ingressos al Govern, i per tant els consells insulars rebran
tota la feina sense capacitat de poder rebre ingressos.

Se'ns diu que només es tramiten 150 expedients en tota la
comunitat autònoma, anualment, en aquesta matèria, però com
molt bé ha dit el portaveu del Partit Popular, a les Illes Balears
encara no s'ha desenvolupat ni exercit, entenem nosaltres, la
capacitat legislativa d'espectacles públics i activitats
recreatives, i que el Govern balear ha insistit molt poc en una
sèrie de qüestions, que ha estat la política de deixar fer, de
deixar passar, i només actuar quan hi havia una denúncia de
tercers o una denúncia, normalment, de competidors, dels qui
organitzaven aquest espectacle, i que tot allò altre era una
política de deixar fer, de deixar passar.

Nosaltres entenem que amb els reglaments que hi ha
aprovats en aquest moment, la feina que hauran de fer els
consells insulars, i ben segur que des del propi Govern se'ls
exigirà que facin aquesta feina, mereix una atribució de
competències, un cost efectiu d'aquesta competència molt
més important, pre açò el Grup Parlamentari del PSM no hi
donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Dieguez, en torn en contra a aquesta proposta.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Cuando se acomete una tarea legislativa, sea la que sea, se
precisa que quien se encarga de la misma esté en una
situación de tranquilidad y sosiego, porque legislar con el
ánimo alterado conlleva a producir normas sísmicas que
conmocionan, en lugar de solucionar.

El Govern balear se encuentra en estado de sitio, a punto
de caer, consumido por sus problemas internos, con su
tercer presidente cercano a la fecha de caducidad, revuelta
a las baronías insulares, con dimisiones en su grupo
parlamentario, con una insurrección cantonalista en
Santanyí. No es la mejor situación para llevar a cabo una
tarea legislativa, y día a día lo estamos viendo. Cada ley que
hace el Partido Popular es bombardeada desde sus propios
escaños, desde todos los sectores afectados, desde la
oposición y, sobretodo, desde el sentido común, por
supuesto.

Este agónico Govern es incapaz absolutamente de lograr
los mínimos de consenso que necesita cualquier ley,
solamente la coacción sobre los que le quedan en su propio
grupo le permite ganar por la mínima las votaciones, porque
están solos. De estas circunstancias que afectan a toda la
producción legislativa del Govern balear nada bueno puede
salir, y una buena muestra de los "abortillos" legales que
envía el Govern al Parlamento es esta Ley de atribución de
competencias a los consells insulares en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Es una ley que no resiste el menor análisis, ni desde el
punto de vista tecnicolegislativo ni desde el punto de vista
político.
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Veamos, la Ley empieza con una exposición de motivos. En
su exposición de motivos, empieza por hacer un alarde de
cinismo. ¿Para qué se hace esta ley?, se nos dice, y
textualmente, lo voy a leer porque es difícil de creer, pero así
lo pone: "Para dar satisfacción a la voluntad de autogobierno de
cada isla", para esto se hace, y para eso, para satisfacer esa
voluntad de autogobierno de cada isla, para satisfacer esas
aspiraciones, se convierte a los consells insulares en los tontos
útiles del Govern balear, y se les transfieren competencias
ejecutivas y de gestión, articulo 1. Autogobernarse no es,
señores del Partido Popular, ejecutar las órdenes que dan otros.
Con el sistema que pretende implantar la derecha, el Govern
balear tomará las decisiones normativas, si es que un día la
toma, y los consells insulares se limitarán a las funciones de
policía subordinada, eso no es un concepto de autogobierno
lógico, pero es el concepto de autogobierno que tiene la
derecha.

Pero vayamos a la potestad normativa. ¿Por qué motivo se
reserva el Govern balear la potestad normativa?, ¿por qué
motivo se la reserva si no sabe qué hacer con ella? Hasta en la
propia exposición de motivos de la Ley se tiene que reconocer
que en esta materia el Govern balear no ha dado un palo al agua
desde que tiene competencias, se reconoce que han sido
incapaces de hacer una norma dispositiva propia en materia de
espectáculos y actividades recreativas. ¿Para qué se reservan la
ineficacia?

Y si entramos en el articulado de la Ley, no tiene
desperdicio. El Artículo 2 contiene un listado de las actividades
que se transfieren, con cierto detalle, tal cosa, tal otra, etc., y
cuando se llega al apartado séptimo del citado artículo, se nos
dice que se transfieren, atención, todas aquellas que
expresamente no se hayan previsto en esta Ley, o sea, se
traspasan las previstas y todas aquellas que no se hayan
previsto, y esto, ¿qué es?, ¿qué técnica legislativa es ésta?

Pero más allá de la anécdota que contiene este artículo 2,
está el tercero. El artículo tercero es aquél en que el Gobierno
de la comunidad autónoma se reserva una serie de facultades,
veamos alguna de esas facultades.

Por supuesto, casinos, juegos y apuestas. Si hemos de creer
al conseller de Economía del Govern balear, nos decía que en
tales dedicaciones hay muchas mafias presentes, concluiremos
que el Govern se reserva las mafias. Sería interesante que se
nos explicara desde esta tribuna qué interés tienen, o tal vez sea
mejor que no nos lo expliquen. Supongo que en este apartado
de reserva de casinos, juegos, apuestas, mafias en general,
como decía el conseller de Economía, entrarán también las
llamadas máquinas tragaperras, porque de no ser así habrá altos
cargos del Partido Popular que se van a quedar sin  poder ir a
cenar algún fin de semana.

Artículo tercero, se reservan también la gestión y ejecución
de espectáculos públicos o actividades recreativas cuando
afecten a más de un ente insular. Vamos a ver, ésta es
metafísica. Debe entenderse que cuando afecte a más de un ente
insular al mismo tiempo, pues de otro modo todas las
actividades susceptibles de recorrer las Islas de forma sucesiva
serían responsabilidad del Govern, y susceptibles de tal cosa lo
son todas, desde una barraca de feria que hoy se instala en Ibiza
y que luego venga a Mallorca, ¿tendría que ser autorizada por
el Govern balear? No; una misma empresa que tenga una
discoteca en cada isla, ¿tendrá que ser autorizada por el Govern
balear? No. Pare ce ser que lo que se pretende es que sean
acontecimiento que puedan ser simultáneos en todas las Islas o
en más de una isla.

Está claro que con la idea de convertirse en los federales
de los espectáculos públicos, el Govern balear ha perdido el
norte. Esta norma es confusa e inútil, inútil por cuanto que
espectáculos que puedan verse al mismo tiempo en más de
un ente insular, resultan difíciles de encontrar, aparte de
avistamientos de ovnis o cosas semejantes, no existe otro
tipo de espectáculo que pueda verse al mismo tiempo en
directo desde más de una isla.

Otra competencia que se reservan, apartado cuarto, los
espectáculos o actividades recreativas organizados por el
Govern de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Todo el mundo sabe la tendencia y la creencia que tiene el
Govern a organizar acontecimientos, es, quizá, el mayor
promotor de nuestras islas. Habría tenido sentido que se
hubieran reservado la facultad a autorizar los espectáculos,
no ya los organizados por el Govern, sino los
protagonizados por el mismo, que son más abundantes y de
peor gusto.

pero, ¿para qué quieren dejar fuera de control las
actividades organizadas por el Govern?, ¿por qué motivo
quieren situarse en una zona de alegalidad?, ¿para poder ser
ilegales?, ¿es que creen que van a poder organizar más
diadas como la última, en la que las tribunas del paseo del
Borne, en el lado más cercano al centro de ciudad, eran una
trampa mortal, ya que sólo permitían un pasillo de apenas
un metro para que los peatones pudieran pasar por detrás de
ellas?, incumpliendo absolutamente todas las normativas
acerca de tribunas públicas existentes en nuestro país y en
Europa.

Por otra parte, el Govern transfiere todos los medios
humanos y técnicos de que dispone en este momento, según
dicen, para control administrativo de espectáculos y
actividades recreativas a los consells insulares. Si transfiere
todos los medios humanos y técnicos de qué dispone, ¿con
qué medios va a controlar sus propias actividades, ésas que
se reserva?, ¿o piensa seguir haciéndolas sin control?
Díganme un solo motivo que justifique que el Govern balear
puede organizar espectáculos públicos sin control del
consell a que se transfieren las facultades, dígannoslo, ¿es
que piensan saltarse la legalidad?

Séptima que se reservan, la coordinación de los consells
insulares en el ejercicio de las competencias transferidas,
pero, ¿qué van a coordinar, si no transfieren capacidad
normativa? Si el Govern se reserva la capacidad normativa,
ésta ejercería la función de coordinación. Si se transfieren
las competencias como están ahora previstas, basta con que
los consells cumplan  las normas que ellos no hacen para
que exista una perfecta coordinación, basta con eso, no
tienen por qué reservarse nada más. Lo que quieren decir es
que se reservan la vigilancia de los consells por si acaso,
que nunca se sabe si algún día se puede encontrar algún
amigo en dificultades. Recuerden además, señores del
Govern, que esa reserva genérica de coordinación es
contraria a lo que establece el artículo 22 de la Ley 5/1989,
de 13 de abril, de consells insulares.
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Cambiemos de artículo, pasemos al cuarto. El artículo
cuarto nos dice que la normativa autonómica que se ha de
cumplir es la que no hay,porque no hay normativa autonómica
al respecto, solamente hay una norma nacional, magnífico, ya
se hará. ¿No sería mejor hacer primero la normativa y luego los
traspasos de competencias después, ajustándose a esa
normativa?

Pasemos al artículo 5. El artículo 5 establece los registros de
empresas y locales de espectáculos públicos y de actividades
recreativas. Se nos dice, apartado uno: "El registro será único
y de nivel autonómico"; apartado dos: "Cada consell tendrá uno
idéntico al autonómico", si es único, ¿por qué cada consell tiene
uno idéntico al autonómico?, habrá dos. ¿No les da la impresión
de que sobra uno de los dos y de que lo más normal sería que
sobrara el autonómico, teniendo en cuenta las transferencias?

Ahora bien, cuando se llega al artículo 7, que establece cuál
es el coste efectivo de la transferencia, se revela el odio que
tiene el Govern balear hacia el Consell de Mallorca, como ya
se ha puesto de relieve. Cuando el porcentaje de expedientes de
espectáculos y actividades recreativas de Mallorca ronda el
80% del total del conjunto de las Islas, se le da un porcentaje de
ingresos económicos del 48% apenas. ¿Cuál es el importe
económico de la transferencia? 33 millones de pesetas, no llega
ni a una campaña de publicidad, ni a una teleserie para
publicitar las ONG, un  poco más de media. Medios personales
que se transfieren: de los siete puestos de trabajo que se
transfieren, seis vacantes, ¿qué han hecho hasta ahora, seis
vacantes y un solo puesto ocupado? Medios materiales: ni un
mueble, perdón, ni un inmueble, pero eso ya es clásico y
tradicional, sólo se ha transferido un inmueble a un consell, al
Consell de Mallorca, y estaba en un proceso de desahucio, con
sentencia firme para que sacaran fuera a los que estaban allí
dentro, recuérdelo; ni un mueble, tampoco; ni un ordenador; ni
una máquina de escribir; ni un bolígrafo; nada, ni un medio.
¿Cómo lo han hecho hasta ahora? 

Eso sí, cuando se llega al artículo décimo, cuando se llega
al artículo décimo, se amenaza a los consells insulares para
que sean buenos. ¿Qué se nos dice? Lo leo textualmente,
porque a veces es difícil de creer: "El Govern balear
ejercerá las facultades de impugnación de las actos y
acuerdos de los consells insulares ante la jurisdicción
contenciosoadministrativa cuando considere que incurren en
infracción del ordenamiento jurídico? ¿Qué necesidad hay
de poner tal artículo en esta Ley? Ninguna, si por un consell
se infringe una ley, el Govern puede acudir a los tribunales,
como cualquier otro. Entonces, ¿porqué está este artículo en
la Ley de transferencias? Está claro que es el subconsciente
el que los pierde. Hay que recordar a los consells insulares
quién es el que manda, todavía y por unos meses. Este
artículo es un híbrido entre los tics autoritarios de la derecha
y el odio hacia el Consell Insular de Mallorca.

Y la guinda del presente bodrio está en la disposición
derogatoria. ¿Qué dice la disposición derogatoria? "Quedan
derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que
se establece en la presente ley"...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, jo demanaria a qualque diputat que si té ganes
de fer renou amb els bancs o amb els peus, que no ho faci
aquí, que esperi un momentet, i que després..., igual que als
que estan parlant per demés. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Le pido comprensión, están
nerviosos. Todo se curará en un breve plazo de tiempo.

Bien, decíamos que la disposición derogatoria sostenía:
"Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan
a lo que se establece en la presente ley". ¿Creían, señoras y
señores diputados, que las disposiciones contrarias a esta ley
quedaban vigentes? Pues para resolver el conflicto, el gran
cerebro muñidor de esta ley dice que no, que están
derogadas todas la que se opongan a esta ley. Los conflictos
entre leyes se resuelven por una serie de principios: la
posterior deroga la anterior, la superior a la de rango
inferior, y si se quiere hacer una buena disposición
derogatoria, hay que hacer una tabla expresa de
disposiciones que quedan derogadas, no un bodrio como
éste. Para que entre en vigor esta ley, tendrían que haber
hecho otra disposición derogatoria, tendrían que haber dicho
"queda derogado el sentido común. Cualquier razonamiento
lógico sobre la presente ley está prohibido". Señoras y
señores diputados de la derecha, mientras no deroguen el
sentido común no podrán hacer creer a nadie que esta ley
reúne el mínimo de dignidad material y formal que precisa
para entrar en vigor. Es una ley hecha desde la
improvisación, desde el rencor hacia alguno de los consells
insulares, desde la provisionalidad de un Govern balear que
se resiste a abandonar el poder con dignidad.
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Señores del Govern, mi grupo votará en contra, y dentro de
unos meses, cuando ya haya un gobierno de progreso en el
Consolat de Mar se redactará una nueva ley con el sentido
común y de la justicia que a ustedes les ha faltado. Piensen la
parte positiva que tiene para ustedes, los de la derecha, que no
entre en vigor antes de las elecciones, porque si entrara, pueden
estar seguros que para el espectáculo que van a dar ustedes, el
Partido Popular, de aquí a las elecciones, pueden estar seguros
que por lo menos desde el Consell de Mallorca, por ir contra la
moral y buenas costumbres, no se les daría licencia. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Anem a reprendre el fil després
d'aquesta amena...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Diputat. Deixarem que els diputats acabin
d'expressar les seves motivacions.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Anem, idò, a reprendre el fil després d'aquesta amena
dissertació, com ens té acostumats el Sr. Diéguez. Al portaveu
d'Esquerra Unida hi ha algunes coses que s'haurien de
puntualitzar. M'ha sorprès que vostè se sorprengués, perquè a
mi la seva intervenció no m'ha sorprès en absolut. He dit una
passa definitiva i valenta dins una competència menor, com
altres portaveus han posat de manifest, i és evident, és una
competència menor i complementària, entenc jo, d'activitats
classificades, però a la vegada valenta, perquè el Govern
d'aquesta comunitat ja està transferint competències que ni al
seu programa electoral preveien dins l'espai d'aquests quatre
anys, és a dir, ja s'està avançant a les competències que han de
venir en el proper programa electoral. D'aquí ve la "valentia",
dins una competència menor, però una passa important i
d'agrair, crec, des dels consells insulars cap al Govern d'aquesta
comunitat. Ja dic, no m'ha sorprès perquè he sentit la mateixa
dissertació seva, només canvia el títol, però és com qui pugi
allà i ens posi un disc, i sempre ens explica el mateix: la
desgràcia d'aquest govern, el poc que transfereixen, el molt que
vostès pateixen amb aquestes transferències..., és que el disc és
el mateix, du dues o tres temporades sonant, és a dir que no
m'ha sorprès en absolut.

Vostè ha fet una crítica, la seva preocupació estava que els
consells insulars fossin gestories. Jo no crec que siguin
gestories, jo no crec que açò sigui tan exagerat. El més
preocupant és que siguin com una espècie de taules de ping
pong, que el Govern els transfereixi alguna cosa i
automàticament ho rebotin i ho tornin; una mica allò de "dime
de qué hablas, porque me opongo"; és a dir, primer hi estic en
contra, després hem de veure de què parlam. Açò ja és un
costum, i ja és una tradició aquí per part de certs grups, i ho
sabem. Per tant, sorpresa, cap ni una.

Quant a les argumentacions del portaveu del Partit
Socialista, del PSM, ha fet vostè, Sr. Gomila, una valoració
només en temes econòmics, o basada molt fonamentalment
en temes econòmics, i no la compartesc, perquè hi ha hagut
competències que s'han transferit tan importants com
urbanisme i habitabilitat, que no han estat d'un gran calat
econòmic, però que jo crec que han estat molt importants
per als consells insulars; és a dir que aturar-nos tant en el
tema econòmic, evidentment que s'ha d'examinar i s'ha de
mirar, i vostè ha de fer la crítica que cregui legítima, però
no li hem de donar aquest pes tan excessiu que vostè ha
volgut fer veure que una competència és important segons
el muntant econòmic que açò suposa. Hi ha una cosa que
diu, que jo no li puc acceptar, que el Govern d'aquesta
comunitat ha fet una política de deixar fer i deixar passar, en
el tema d'espectacles, i que les denúncies no es feien, o no
sé què succeïa. Vostè du molts d'anys de parlamentari; vostè
amb el seguiment que ha fet en el Consell Insular de
Menorca, a les diferents institucions en què ha estat, si ha
tingut coneixement d'açò, supòs que deu haver presentat
denúncies, quan ha vist aquesta suposada desídia per part de
l'Administració autonòmica. Ens podrà dir quantes
denúncies ha presentat i quin seguiment ha fet vostè com a
responsable, i com a persona d'un grup d'oposició quan ha
vist aquesta manca d'efectivitat?, quantes denúncies ha fet
vostè?, quin seguiment ha fet dels expedients i quins li han
preocupat? Ens ho podrà recordar, perquè ens interessarà.

I referent a la intervenció del Grup Socialista, dir que no
compartim, Sr. Diéguez, tota aquesta visió negra,
negríssima de tot, aquest pessimisme itinerant que vostè va
passejant, una mica com allò de la vida es sueño, però en
lloc de sueño, una pesadilla, o sia que tot el que no surt de
vostès, tot és desastrós, tot és un malson que vivim, i que
vostè espera, ja fa molts d'anys que espera despertar. Jo tenc
por que tal vegada no desperti, perquè sembla com que
estiguin en coma ja, tants d'anys de no despertar d'aquest
malson.

I per acabar, em permet recordar-li una cosa: vostè se'n
reia, feia befa d'aquestes competències que reservava el
Govern, que no es veien des de les tres illes; no hi ha cap
espectacle que es vegi des de les tres illes; ens parlava
d'ovnis, ens parlava de marcians. Doncs miri, jo li posaré un
exemple d'un espectacle que es veu des de les tres illes, i
que fa 16 anys que està en cartellera: l'espectacle socialista,
és magnífic, me cregui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de contrarèplica. Sr. Grosske, vol tornar a fer ús de
la paraula? Sr. Gomila? Sr. Diéguez?
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En una cosa estoy de acuerdo con el
representante del Partido Popular, y es que hace falta valentía
para presentar una ley como ésta. Hace falta valor, mucho
valor, para presentar una ley como ésta, tan mala desde el punto
de vista técnico y de contenido. Usted me hablaba de
pesimismo. ¿Pesimismo?, si la ley da ganas de reír. Lo que han
hecho da ganas de reír; y la prueba evidente es que ha visto que
artículo por artículo, vamos, todos son un auténtico y completo
desastre, y por eso, por eso, ha rehuido usted entrar en las
preguntas que hemos dejado sobre la mesa. Hemos preguntado
¿qué pasa con esas actividades del Govern?, ¿por qué motivo
se la reservan? ¿Nos ha contestado?, ¿alguien lo ha oído?
Nadie, nadie. Le he preguntado qué pasaba con la desigualdad
económica entre islas; no ha contestado nada, no ha dicho nada;
sobre actividades que se puedan ver desde más de una isla, pues
efectivamente, no ha estado mal, creo que es un tema muy
interesante que haya empezado, ha sido una gracia, pues está
bien, tiene mérito y si se sigue esforzando dentro de poco quizá
pueda hacerlas mejor, o con un poco más de sentido, una cosa
así. Desde luego el espectáculo que estamos dando los
socialistas se ve, se lo ven venir tanto, que están tan nerviosos
que están sacando leyes que son leyes basura, como ésta, que
no sirven para nada, que no tienen ningún sentido, que no
tienen ningún contenido, y que ni ustedes pueden defender,
porque ni un solo artículo de esta ley ha sido defendido por
usted, ni un solo artículo de todos los artículos que aquí le
hemos demostrado que son artículos que son inútiles, que no
sirven para nada, y que están hechos desde el autoritarismo y el
rencor, especialmente hacia el Consell de Mallorca. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor de la presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Vots a favor, 31; en contra, 26; cap abstenció. Queda, idò,
presa en consideració aquesta proposta de la Comissió Tècnica
Interinsular, que seguirà el seu tràmit pertinent.

Debat de presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 797/99, relativa a
proposta d'atribució de competències als Consells Insulars en
matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

I passam ja al darrer punt, que és la proposta 797, relativa a
atribució de competències als consells insulars en matèria
d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Grups que vulguin
fer ús de la paraula a favor d'aquesta proposta? Sr. Juaneda, té
vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup evidentment
es manifesta i es manifestarà mitjançant la votació a favor
d'aquesta proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i
artesania, per diversos motius, però principalment perquè
dóna compliment a un compromís electoral, un compromís
del Partit Popular, un compromís amb què ens vàrem
presentar a les eleccions de 1995, i que avui inicia
definitivament el tram final del seu camí cap  la seva
efectivitat. Per tant, la nostra votació al final d'aquest debat
serà afirmativa, en el sentit que aquest parlament després
del debat de l'informe, de la proposta que ha sorgit de la
Comissió Tècnica Interinsular, que aquest parlament, com
dic, prengui en consideració aquest projecte de llei, i per
tant li doni tràmit per tal que dins aquesta legislatura vegi la
llum aquesta llei, que nosaltres creim importantíssima, tant
per raons quantitatives com per raons qualitatives, perquè
suposa una vegada més una nova passa cap a la
descentralització, cap a l'atribució, cap a l'increment, cap a
la superació de les cotes de govern dels consells insulars, i
ja són, seran quan siguin aprovats definitivament aquests
dos projectes de llei que avui prenem en consideració, seran
dotze ja les competències que el Govern del Partit Popular
haurà transferit als consells, haurà intentat transferir,
perquè, com saben tots els diputats, alguns consells insulars
s'han negat a assumir en molts de casos aquestes
competències i aquestes responsabilitats.

I com dic, i sense entrar en una anàlisi exhaustiva del
contingut de la llei, sí donar unes línies generals per què
creim nosaltres que aquesta llei s'ha de tirar endavant, per
què creim que és una bona llei, sempre sense perjudici
evidentment del tràmit parlamentari, de les possibles
modificacions que sofreixi el text durant el tràmit de
ponència, de comissió i posterior debat plenari per a la seva
aprovació definitiva, com dic, crec que aquesta llei és una
bona llei, a part dels raonaments polítics a què he fet
referència al principi, en el sentit que donen compliment a
un compromís electoral del Partit Popular, i que suposen
dotar i donar contingut una vegada més i amb un seguit de
competències noves als consells insulars, crec que la Llei
també, quant al seu plantejament, gaudeix d'unes
característiques que crec que la fan mereixedora del nostre
suport, amb tot el debat que els grups de l'oposició de forma
constructiva hi vulguin introduir. I és que és una llei que
crec jo que és rigorosa, que és una llei feta posant els peus
en terra i plantejant les coses amb serenitat, sense fer focs
artificials, sense fer coses que són inviables, que són
inassumibles tant des del punt de vista de la legalitat vigent
com del punt de vista propi de la gestió i de l'efectivitat de
l'exercici d'aquestes competències. Per tant, com dic, crec
que és una llei que té un grau de rigor i de responsabilitat
molt considerable i la fa mereixedora del nostre suport i que
nosaltres hi continuem fent feina a partir de la presa en
consideració que es produirà avui, per millorar, per discutir
tot el que faci falta el contingut, per discutir el text, però
perquè finalment es faci efectiva aquesta atribució, aquest
traspàs d'aquestes competències als consells insulars.
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Ja dic que no entraré massa en detalls, però sí he de fer una
referència, avançant-me un poc a les crítiques que s'han viscut
ja, tant en el si de la Comissió Tècnica Interinsular com en els
debats que s'han produït als consells insulars quant a dotació
pressupostària, quant a abast i extensió de les competències,
quant a càlculs de cost efectiu, a potestat reglamentària, jo crec
que és una llei molt respectuosa amb la legalitat vigent, i jo
crec que no es podia fer una altra cosa, no es podia plantejar
d'una altra manera, i com tots saben, com es desprèn de
l'exposició de motiu, hem de considerar aquestes competències,
sobretot en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca,
emmarcades dins la política agrària comuna, tota la normativa
que regula el desenvolupament d'aquesta política que, com
saben, posa unes condicions tant de gestió com de coordinació
que fan necessari que el text vengui amb els termes amb què
s'expressa i amb el contingut que s'expressa en aquest projecte
de llei que veim avui.

Per tant, com dic, i sense perjudici que dins el tràmit
parlamentari puguem entre tots millorar el text, revisar algunes
qüestions, fer alguns matisos sobre quines competències es
transfereixen, si la dotació econòmica és ajustada als serveis i
funcions que es traspassen als consells; sense perjudici
d'aquesta anàlisi exhaustiva que farem tots dins el tràmit de
ponència i comissió, i debat final plenari, jo crec que és una llei
bona per als consell, repetesc, dóna compliment a un
compromís del Partit Popular, serà la llei número 12 de traspàs
de competències als consells insulars, i per tant, com dic, per
part nostra tindrà el nostre suport, i farem possible que es
pregui en consideració, que facem una passa més cap a la
descentralització, cap a la potenciació i l'enfortiment del paper
dels consells insulars, cap a la millora de l'eficàcia, cap a la
millora i apropament de l'Administració als ciutadans, i en
definitiva augmentarem el grau d'autogovern, de decisió
política, de decisió de gestió, de decisió del dia a dia d'exercici
d'unes competències per als consells insulars. Per tant, reiter la
nostra postura a favor de prendre en consideració aquest
projecte de llei. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Intervencions de grups parlamentaris
que es mostrin en contra d'aquesta proposició no de llei? Per
part del Grup Mixt té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ni que
dir té que Unió Mallorquina dirà "no" a la transferència de
competències en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i
artesania. El Consell de Mallorca es va manifestar ja d'una
manera clara i contundent: no volem transferències de
competències que siguin dolentes per a Mallorca, per als
mallorquins i les mallorquines, i aquesta transferència de
competències sens dubte era dolenta per a Mallorca.

Entenem des d'Unió Mallorquina que l'important és que
hi hagi transferències de competències per millorar el servei
al ciutadà d'aquesta competència, no perquè les coses es
continuïn fent malament, com es fan fins ara. Les propostes
que avui s'han vist, aquesta en concret d'agricultura i
ramaderia, està clar que és el resultat d'un govern totalment
acabat, assetjat, dividit, amb problemes interns i externs,
que tan sols vol fugir dels seus problemes tirant per envant,
i fent cada dia més propostes i més absurdes. Ho hem vist
abans amb el tema de matèria d'espectacles públics. La
veritat és que era de pel•lícula la proposta que havien fet, i
la veritat és que la d'agricultura no se n'allunya molt. Que
estan dividits, s'ha vist avui mateix al matí: els diputats
entren i surten de la sala, no tothom està d'acord amb el que
vostès proposen, i tampoc Menorca i Eivissa estan massa
satisfets del que aquí avui passa. No obstant això, tenen
certs avantatges, que a la llarga els seran totalment
insuficients, i se n'adonaran que aquestes transferències de
competències seran un problema a la llarga per als consells
insulars.

Aquestes són algunes de les raons que duen al Govern
del Partit Popular a presentar cada dia dues, tres, quatre
lleis, sense cap tipus de consens previ, i jo diria que sabent
claríssimament que no s'aprovaran amb el suport dels partits
de l'oposició, i que seran tretes, si tenen sort, amb un vot
totalment minoritari. En definitiva, creim que és un
atemptat, jo diria que molt important, contra el que és el
govern i l'autonomia dels diferents consells insulars. Vostès
sabran per què ho fan. Estic segura que els diputats de
l'oposició, els menorquins i els eivissencs, no poden estar
conformes amb el que avui es du aquí, encara que ho votin,
perquè vostès saben perfectament que no és bo per a les
seves respectives illes. En canvi, sí que estic convinçuda
que saben perfectament des del Govern del Partit Popular
que el que es fa amb aquesta llei que avui es pretén aprovar
aquí, és un atemptat en contra del Consell de Mallorca, un
atemptat que és constant, i que és propi d'una política
totalment sectària que du el Partit Popular en contra de
Mallorca pel fet que no està governada pel Partit Popular. Jo
crec que es vol castigar l'illa de Mallorca perquè els
ciutadans se n'adonin que si no tenen el mateix color polític
les institucions, han de ser castigades pel Govern.
Afortunadament esper que ho entenguin bé i sàpiguen qui
han de votar el proper 13 de juny.
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No entenc, i m'agradaria que m'ho explicassin, per què de
totes les transferències de competències en general, però
d'aquesta en particular, tan sols es dóna un finançament d'un
50%, en concret d'un 48, a l'illa de Mallorca, quan l'illa de
Mallorca representa el 80% de la població, quan és el 80% de
la generació de riquesa i del territori, i en canvi es dóna un 50%
a Menorca i Eivissa, quan aquestes dues illes tots sabem que
representen el 20% de territori i el 20% de riquesa. Jo crec que
no és del tot justificat, ni s'ha sabut justificar per les persones
que han vengut aquí a defensar aquest tema. jo crec que és una
qüestió d'injustícia, de discriminació cap als ciutadans de
Mallorca, simplement perquè no poden tolerar que estigui
governat per un pacte de progrés. I que quedi molt clar que
Mallorca no està en contra, ni Unió Mallorquina, que es donin
els doblers necessaris, tan a Menorca com a Eivissa, perquè
puguin gestionar les seves competències d'una manera adient.
Ens pareix molt bé que aquests doblers vagin a Menorca i a
Eivissa; ara bé, creim que haurien de venir d'una manera
proporcional a l'illa de Mallorca.

Jo crec que podríem parlar d'exemples que hi ha en aquesta
llei, de determinats articles, de veure quines funcions, serveis
i programes es traspassen als consells insulars, i en quines
quanties econòmiques. En matèria d'agricultura i ramaderia es
traspassen 25 programes i funcions. Molts d'ells estan derivats
d'una política europea, no obstant això, el Govern es reserva el
control de les subvencions i ajudes estatals i europees. És a dir,
es reserva la gestió econòmica de les aportacions, i en canvi les
competències han de ser dels consells. Hi ha una quantia
econòmica de 1.387 milions de pessetes per al Consell de
Mallorca, amb tot el sector agrícola ramader, i d'aquests doblers
el 53% se n'han d'anar a Menorca i Eivissa. És a dir, que a
Mallorca ha de funcionar el tema de l'agricultura, un tema que
està per terra, un tema que està realment acabat, amb 713
milions de pessetes. La veritat és que no seria una bona gestió,
si aconseguíssim millorar el tema de l'agricultura amb aquesta
quantitat que ens traspassen seria un autèntic miracle. Estam
convençuts que han duit sempre una mala política en matèria
d'agricultura. Ja no ho deim els partits de l'oposició, ho diuen
els ramaders, ho diuen els agricultors, ho diuen tots aquells
sectors que fins avui havien cregut en vostès i en l'anterior
president i els havien votat. Avui en dia estam convençuts que
vostès són uns incapaços, i que realment el tema de l'agricultura
no se solucionarà amb el Partit Popular.

Afortunadament el Consell de Mallorca i els membres del
pacte de progrés, ningú no ha picat; ja vàrem fer-ho en una altra
matèria, i no rebrem aquesta transferència de competències,
perquè després, amb aquestes campanyes publicitàries amb què
sí tenen doblers, molts més doblers per a publicitat que no per
a agricultura, per dir que la culpa no és seva, sinó que la
competència ja estava als consells insulars. Afortunadament no
tendran aquesta excusa, i no podran fer que sigui el Consell de
Mallorca el culpable que l'agricultura en aquesta terra no vagi
bé.

Per tant, dir que no acceptarem aquestes transferències
de competències, denunciar que vulneren i discriminen
Mallorca en relació a les Illes; que no acceptarem les
transferències perquè no han estat en absolut negociades. Hi
ha hagut un simulacre de reunió d'una Comissió Tècnica
Interinsular, però no hi havia autèntica voluntat de consens,
i d'una manera molt especial amb l'illa de Mallorca. No
acceptam, per tant, les transferències perquè vénen
insuficientment dotades, i vostès, senyores del Govern, ho
saben perfectament. El Govern del PP no ha volgut mai
desenvolupar el capítol 10 de la Llei de consells insulars,
mai no hi han tengut interès, i mai tampoc han volgut
desenvolupar en concret l'article 31, de la secció tercera,
referit al sistema de finançament definitiu, que havia d'estar
ja aprovat a partir de l'any 93.

Tampoc no s'ha establert el fons de compensació
interinsular, que establia la pròpia llei de l'Estatut
d'Autonomia, i en aquest moment la capacitat dels consells
és totalment insuficient, financerament parlant, i per tant
tenim greus dificultats, que s'agreujarien si s'acceptés
aquesta competència.

No acceptam tampoc que els consells rebin
competències parcials. Crec que dir a un consell insular que
se li traspassa una competència, però que no se li traspassa
tota la competència, que no se li dóna potestat
reglamentària, és considerar els consells com a menors
d'edat, i els consells insulars són ja majors d'edat. Han de
tenir en compte que són institucions ja anteriors al propi
Govern de la Comunitat Autònoma, i això ho haurien de
saber i tenir-ho en compte. Nosaltres, els consells de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, tenim plenes
competències per l'article 39 de l'Estatut, competències
plenes i capacitat normativa; i així com les competències
van de l'Estat al Govern de la Comunitat, han de ser
traspassades de manera automàtica als diferents consells,
amb tot, amb el bo i amb el dolent.

Per tots aquests motius Unió Mallorquina no votarà a
favor d'aquesta proposta de transferència de competències
en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, perquè
consideram que són totalment parcials, per manca de
finançament, per sectarisme, i per no ser adequada als
interessos de Mallorca i dels mallorquins. Estic convençuda
que aquestes transferències de competències que es
pretenen, aquestes males polítiques que duen en matèria
d'agricultura, pel que fa referència al d'avui, però en moltes
altres; el fet de només pensar en vendre i publicitar el que
fan, quan realment no fan res, els durà un mal resultat a les
properes eleccions. Estam convençuts que no durant molt de
temps estaran en el Govern de la Comunitat Autònoma, i
estam convençuts que serà un bon moment per part dels
diferents partits polítics que realment creim en l'autogovern
i en l'autonomia, de fer una comunitat com és adient, amb
un Consell de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa amb
competències plenes i amb capacitat d'autogestió. Estic
convençuda que els ciutadans d'aquestes illes faran que això
sigui possible. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També des del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears votarem en contra d'aquesta proposició, d'aquesta
acceptació de la llei de transferència de competències en
agricultura, ramaderia, pesca i artesania, i la veritat és que
estàvem esperant la intervenció del diputat del Partit Popular,
pensant que donaria arguments de pes per donar el seu vot
favorable i per poder, com ha dit ell mateix, avançar els
arguments en contra, que ja coneixia a través dels debats als
consells insulars. La veritat és que la meva sorpresa és que una
vegada més l'únic argument a favor de prendre en consideració
aquesta llei per part del Grup Popular és "ens presentam amb
els deures fets", i senzillament no respon a les crítiques que
s'han fet des dels consells de Mallorca, i de Menorca i d'Eivissa
des dels grups de l'oposició. No contesta, no argumenta perquè
una vegada més el manteniment de la capacitat reglamentària
normativa resta en mans del Govern, no respon per què
aquestes funcions del Govern balear, segons l'article 3 d'aquesta
llei, funcions que pràcticament li donen tota la capacitat
important d'elaborar i establir programes d'actuació a nivell
suprainsular, de, segons l'apartat d), impulsar, ho llegiré, "la
preparació, elaboració i edició de publicacions de caràcter
regional, l'organització de cursos", a l'apartat h) "la coordinació
i planificació general de la investigació agrària i pesquera,
sense perjudici que els consells puguin desenvolupar una
investigació a l'àmbit insular", en una paraula, no dóna
resposta, no avança arguments de tot allò que se li ha dit a
través dels debats en els consells insulars. Tampoc no avança
arguments de per què la dotació pressupostària queda en mans
del Govern, el 80% del pressupost és d'agricultura, i una petita
part als consells insulars.

Tampoc no dóna resposta a per què tots els programes
finançats per la Unió Europea o per l'Estat queden en mans del
Govern balear i per què es crea una comissió interinsular que
no té definida cap competència i que, una vegada més, les dues
comissions creades a l'article 7, les presideix el conseller que
tengui la matèria que tengui una part d'aquestes competències.
Tampoc no dóna arguments, una vegada més, de per què la
distribució discriminatòria dels pressuposts o de les
transferències de recursos econòmics, i no només per allò que
s'ha argumentat per l'anterior diputada sobre la discriminació
respecte de l'illa de Mallorca, al Consell de Menorca hi va
haver un debat prou ric, també amb esmenes i amb arguments
dels altres grups de l'oposició al Consell de Menorca, i per part
d'Esquerra de Menorca es va argumentar que no és acceptable
la dotació econòmica que es destina a l'illa de Menorca, 330
milions i 321 a Eivissa no és proporcional ni a la població ni a
la producció i a la importància d'aquest sector dins cada una de
les Illes. Per tant, no només és discriminatòria respecte de
Mallorca, sinó que tampoc no és proporcional per a les illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera.

I finalment, segons sembla, per part del Sr. Juaneda es
diu que es podrà millorar en tot allò possible aquesta llei i
molt ens temem que ens tornin a dir que hi haurà esmenes
del PP que canviïn el text original d'aquest projecte de llei,
igual que han fet amb la Llei general turística, una vegada
més ens trobarem que per part dels grups de l'oposició
esmenarem un projecte que el mateix Partit Popular, a
través de les seves negociacions haurà esmenat i, per tant,
no estarem discutint ni estarem debatent el mateix projecte
de llei.

Per tant, per totes aquestes raons, i coherents també amb
l'argumentació que s'ha donat a l'anterior projecte, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida votarà en contra d'aquesta
consideració i sobretot perquè pensam que una vegada més
no val venir amb els deures fets, a corre-cuita, al darrer
moment, com un mal estudiant, si no hi ha hagut consens,
si no hi ha hagut debat previ amb tots aquells altres
organismes, amb totes aquelles altres institucions que
realment han de consensuar aquesta aplicació de l'Estatut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Entesa Nacionalista-PSM; Sr. Gomila, té vostè
la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si la
transferència que hem debatut anteriorment sobre
espectacles no l'havia demanat ningú i ningú n o havia
sol•licitat que es transferís ni tan sols el Partit Popular ho
havia posat al programa electoral que es transferís la
competència d'espectacles públics, la d'agricultura és una
competència que almenys des de Menorca ha estat
sol•licitada moltes vegades des del Consell Insular i des del
mateix sector agrari. Sol•licitud moltes vegades ajornada
també i anunciada per a dia 1r de gener de l'any següent pel
Govern balear. Aquí hem vist i se'ns ha assegurat que el PP
complia el seu compromís electoral, el que passa és que el
compromís electoral reiterat pels tres presidents que hi ha
hagut en aquesta legislatura, és que dins aquesta legislatura
els consells insulars tendrien la competència d'agricultura,
ramaderia i pesca, i evidentment dia 1r de gener de l'any
2000 no està dins aquesta legislatura.

Per altra banda, ens hem de fer ressò també del que va
dir el sector agrari a l'illa de Menorca que moltes vegades
havia reclamat aquesta competència per al consell insular,
i és que certament van quedar decebuts. Van dir si
haguéssim de dir alguna cosa, diríem un no rotund, però clar
menos da una piedra i, per tant, ens conformarem amb açò
que ens donen, perquè als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears es preveu per a la secció 20,
11.322 milions de pessetes que es dediquen a agricultura,
ramaderia i pesca, més de 8.000 milions, i què es transfereix
als consells insulars? Només es transfereixen 1.500 milions,
per tant no arriba ni al 20% d'aquesta competència, no ens
transfereixen ni el 20% del que gestiona en aquests
moments la conselleria, per tant, aquesta transferència
suposa únicament una petita porció del que gestiona el
Govern en ramaderia, agricultura i pesca, mentre que el
Govern es queda el gruix d'aquestes competències.
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A més, només se li transfereixen funcions sobre matèries
delegades, i nosaltres entenem que hauria de rebre totes
aquestes funcions. A l'exposició de motius d'aquesta llei, que és
diferent de totes les exposicions de motius de les lleis de
transferències que hi ha hagut fins ara on es dedicaven a
anunciar les transferències anteriors que havien assumit els
consells insulars, i aquesta exposició de motius, l'exposició de
motius d'aquesta llei, el que fa és justificar per què n o es
transfereixen realment les competències d'agricultura i
ramaderia als consells insulars sense que açò es noti gaire i
donar l'aparença que realment es transfereixen aquestes
competències, perquè la política agrícola que es pugui fer des
de qualsevol administració sense tenir en compte el gruix de
despesa que hi ha, que en aquest moment són els fons europeus,
és evident que poca feina es podrà fer en matèria d'agricultura
i ramaderia; i a més ho veim perquè el Govern balear, als
capítols d'inversions de despesa corrent, de transferències
corrents i de transferències de capital, són el gruix d'aquesta
competència, mentre que el que es transfereix als consells
insulars serà bàsicament el capítol de personal i un poc de
capítol 2, és a dir, el 80% d'aquesta competència que té el
Govern quan la gestiona, són subvencions i inversions, en
canvi, el 60% del que es transfereix al consell, és capítol 1,
mentre que el 30%, poc més del 30% seran subvencions i
inversions. Nosaltres creim que l'únic que feim, i ho hem de
reiterar una vegada més, és convertir els consells insulars en
unes gestories del Govern balear, els consells insulars
tramitaran els expedients, emetran els informes sobre els
expedients, però definitivament qui pagarà serà el Govern
balear.

Aquestes diferències que els consells insulars gestionaran el
60% de la despesa, serà de personal, és evident que exclou el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera perquè amb els 100
milions de costos d'homogeneïtzació que ningú no s'ha
preocupat d'explicar d'on sortien, serà a l'inrevés. El Consell
Insular d'Eivissa i Formentera sí que tendrà una capacitat
important de subvencions i inversions, mentre que els consells
insulars de Mallorca i de Menorca només pagarem personal i
despesa corrent.

Nosaltres creim que la tutela que fa el Govern balear amb
aquestes transferències, on únicament es traspassa la gestió de
la competència, supeditant l'actuació dels consells insulars a la
política general que elabori el Govern i mantendrà un control
sobre la política desenvolupada dels consells, com si aquests
fossin menors d'edat. Una altra vegada, als consells insulars, i
ho reiteram a les darreres lleis de transferències, se'ls priva de
la capacitat reglamentària normativa que l'Estatut d'Autonomia
preveu que els consells puguin tenir. I d'aquesta manera
s'insisteix en el que fins ara ha fet el Govern de subordinar els
consells insulars al mateix Govern balear impedint l'assumpció
de competències plenes, i se'ls encoloma, valgui l'expressió,
molta feina i pocs doblers.

Per altra banda, aquesta llei té una qüestió almenys curiosa,
i és que preveu que posteriorment a l'aprovació i a la
publicació d'aquesta llei, es puguin fer delegacions als
consells insulars mitjançant convenis entre el Govern i el
consell. Açò podria agreujar més la situació de
discriminació que ja s'ha fet fins ara respecte del Consell de
Mallorca on veim com les competències, l'atribució de
competències que hi ha hagut, almenys aquesta legislatura,
quan van al Consell de Mallorca sempre se'ls discrimina
amb el cost efectiu, evidentment açò encara ho agreujaria
més, perquè en els consells que són del meu color, feim
convenis i delegam més competències, en canvi amb els que
no són del color del Govern, no es transfereixen ni es
deleguen més competències.

Per tot açò, nosaltres creim que no és seriós, que totes
les competències delegades o atribuïdes com a pròpies als
consells insulars haurien de quedar reflectides a aquesta
proposta de llei i no esperar a posteriors convenis entre els
consells i el Govern balear. Per tot açò, el PSM dirà no a
aquesta proposta que des del Govern i a través de la
Comissió Tècnica Interinsular es fa en aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Ahir, no és casualitat que fóssim dia 1 de març, 16
anys d'Estatut d'Autonomia, i convé recordar-ho. Convé
recordar-ho perquè veim que malgrat els anys passen, l'únic
que perdem pel camí és precisament el que fa referència als
consells insulars, i és així, des de tan simptomàtic com és
que ahir al discurs que es va fer en aquesta cambra no es
parlés per primera vegada dels consells, com a pilars
fonamentals d'aquesta autonomia, sinó perquè també cada
vegada que el Sr. Matas parla, quan es refereix als consells
insulars, que ni tan sols no nomena, ja no utilitza ni tan sols
la paraula "pobles", que la reforma de l'Estatut ha imposat
com a nominació i definició del que és la nostra comunitat,
sinó que insisteixen i retornen al concepte de poble balear.
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Poble balear totalment inexistent, ho sabem i ho
reconeixem, amb veu petita, i sobretot totalment inexistent
quan avui veim lleis de transferències com la que tenim damunt
la taula. Una llei que surt o que l'única justificació que hem
sentit avui aquí és que és un compromís electoral del PP,
problema del Partit Popular, i que és l'única llei, està lligada a
la legalitat i a la realitat de les nostres illes. Jo crec que, més
que res, és la demostració de la incapacitat política d'arribar a
acords institucionals en aquestes illes. Que avui, amb aquesta
llei de transferències, se'ns transfereixi o se'ns proposi transferir
una absoluta misèria, una absoluta misèria, el 16% del que el
Govern de la comunitat autònoma gastarà dins enguany amb
aquestes matèries que se'ns volen transferir, un 16% del qual el
60% són costos de personal, quan veim i constatam les xifres
que ens demostren la misèria més absoluta d'una transferència
de competències, no és perquè els fons europeus o estatals no
es puguin transferir, no és per açò, l'administració de l'Estat
manté la capacitat de coordinar, igual ens podria coordinar, no
hi ha cap dictamen que s'atreveixin a posar damunt la taula que
demostri la incapacitat i la impossibilitat que aquests fons es
transfereixin als consells, cap, cap, i si els tenen, posin-los
damunt la taula, dictàmens, papers canten. Han estat incapaços
que qualcú els fes un dictamen d'aquest tipus, perquè és
impossible. És coordinació, dugui els informes, Sr. Conseller.
Si ja els vam dir a la Comissió Tècnica Interinsular que els
presentés, si ja duim dos mesos, i vostè no els presenta, els
tregui, als papers, demostri que el que vostè diu és cert.

7.000 milions quedaran en mans del Govern de la comunitat
autònoma, sense cap tipus de justificació, no, no els hem tret o,
com a mínim, als diputats de l'oposició, no els han presentat.
Quin és el problema de per què no transfereixen açò?
Simplement un problema de repartiment dins el mateix Partit
Popular, i entre els consells insulars, la incapacitat de fer
comunitat. Els fons europeus, els fons de l'Estat que es lliguen
al que són les transferències d'agricultura, pesca, ramaderia i
artesania, no tant, són fons que van lligats a la producció
agrària, a la població agrària a cadascuna de les Illes i
evidentment el repartiment és molt difícil, perquè ja no podem
aplicar allò de la doble insularitat, la població de fet i la renda,
hi entren molts més conceptes, conceptes que algun dia en
aquesta comunitat haurem de resoldre, i no ens podem
desentendre de ser incapaços de tenir un projecte de comunitat
que ens ho aclareixi el Govern de la comunitat, perquè ni tan
sols no ens donen participació als consells.

Si fos cert, que no ens ho poden transferir, als consells,
fossin capaços de demostrar-nos que hi ha 7.000 milions que no
es poden transferir perquè van lligats a programes concrets
europeus o de l'Estat, molt bé, convidin-nos a participar en la
gestió, no en la coordinació, en la gestió d'aquests recursos,
cosa que no fan, cosa que el Partit Popular a Menorca, per
exemple, va rebutjar. Com que passa envant per treure
mecanismes, com perquè els consells insulars decidim sobre
recursos que ens transfereixen les responsabilitats, si llegim el
nombre de responsabilitats que els consells insulars assumeixen
amb aquesta llei de transferències, des d'electrificació rural,
experimentació agrària, assegurances agràries, etc., saps quan
de doblers tindrem per poder decidir nosaltres el que podem
fer? Menorca, 126 milions, quan li hem llevat el personal, 126
milions, manco del que el Govern ha gastat en la Diada. A
Eivissa, 207, i a Mallorca 258. Aquesta és la capacitat de
decisió que ens transfereixen. Açò són transferències? Açò és
complir amb la capacitat d'autogovern de les Illes? Vostè creu
que si l'Estat els hagués presentat aquí, a les Illes Balears,
qualsevol proposta que no fos total i absoluta, la responsabilitat
del Govern de la comunitat autònoma, excepte la coordinació,
però la gestió dels recursos, haguessin armat un ciri, i és
normal, per què nosaltres hem de ser de menys? Per què en
aquesta comunitat autònoma, després de setze anys
d'autonomia, encara ni se'ns ha transferit el 2%, sumant tot el
dels consells insulars, respecte de la capacitat d'inversió del

Govern de la comunitat? Ens demanen un acte de fe diari,
entorn del Govern, d'un govern on un president ni tan sols
s'atreveix a dir "pobles"?

Francament, és un compromís electoral, que és l'única
motivació que s'ha dit, i jo entenc que és l'única possible
d'argumentar avui aquí, l'única possible, és un compromís
electoral que hem de salvar a corre-cuita, abans d'acabar un
període electoral, a més ja és un compromís que venia de
l'anterior legislatura, vull dir que l'incompliment ja era més
greu, s'havien aixecat moltes expectatives entorn a aquesta
competència, moltíssimes, creien que vertaderament era la
manera de poder fer una passa, la primera vegada fer una
passa entorn de la capacitat normativa que els consells
reclamen i que l'Estatut ho possibilita, l'Estatut ho
possibilita, si no som capaços, en setze anys, ni d'estrenar
aquesta capacitat, si no som capaços, en setze anys,
d'avançar en percentatges de recursos econòmics sobre els
que puguem decidir de manera directa en aquests nivells de
recursos, la veritat és que el balanç del Partit Popular en
matèria de transferències, en matèria d'avançar en comunitat
autònoma, és miserable, miserable. I avui, aquesta
competència demostra la manca de criteri, la manca de
criteri contrari, un criteri totalment diferent, més govern,
més centralisme, manco consells. Consells, administració
perifèrica, gestionau, i nosaltres decidim on van els duros.

Nosaltres no estam d'acord en absolut amb aquest model
de comunitat, en absolut, creim que no és de rebut fer tantes
reformes estatutàries, fer tot el discurs autonomista que es
fa quan, a l'hora de la veritat, continuam patint el mateix
centralisme de sempre, o més. I totes les paraules o tot el
discurs que hauran de poder fer durant la campanya
electoral que ara comença, que volen consells insulars forts
i que els consells decidim i que hem augmentat i hem
arribat a 12 al nombre de competències que tenim a
Menorca, bé, mirin els continguts, mirin els continguts i
diguin a la gent que nosaltres gestionarem, entre els tres
consells insulars, segons aquesta proposta, un 16% del que
el Govern gastarà, que el Govern es quedarà 7.000 milions
a decidir, sense els consells insulars que en seran
responsables de les matèries. Nosaltres serem responsables
en electrificació rural, però qui decidirà el projecte serà el
Govern. Açò és el negoci que feis, i açò, la gent del Partit
Popular, és el que haurà votat avui. És necessari un
replantejament i fer una passa decidida en un repartiment
just de recursos, difícil, és cert, però hi ha mecanismes per
fer-ho. 

Per tant, demanaríem que aquest projecte es retirés, se
cerquessin alternatives, amb informes o dictàmens que els
posin damunt la taula, o cercar alternatives sobre com els
consells insulars poden participar en les decisions dels 8.000
milions de pessetes, dels 8.000 milions, no de 200, ni de 120
que ens toquen a Menorca, sinó dels 8.000 milions. A partir
d'aquí podríem dir que hem fet alguna passa en
l'autogovern, podríem dir que creim en un estat de les
autonomies format a partir de pobles, descentralitzat, etc.,
però sense que això sigui així, la veritat és que queda molt
pobre, i el discurs o el programa del discurs electoral,
s'haurà complert de lletra, però el que és de contingut i de
defensar els interessos del que són els consells insulars, la
veritat, és un exercici que el Partit Popular encara ha de
començar a aprendre per on hi van.
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Per tant, creim que valdria la pena que es plantegessin, que
ho retiressin i que fessin les coses el millor possible, millor si
fos a través d'un acord institucional, entre els diferents consells
i a partir d'aquí veure els fons europeus, veure els fons de
l'Estat, com són capaços d'articular-los amb la participació
directa en les decisions dels consells insulars.

Aquesta era l'aspiració de la gent, era l'aspiració dels
polítics que creim en els consells insulars, la resta és gent que
creu en el govern, però no en els consells insulars, a la contra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una
vegada més un front comú de tots els grups de l'oposició, per
oposar-se de pla a una iniciativa del Partit Popular, a un
compromís electoral del Partit Popular que avui debatem, i un
front comú que també té un comú denominador quant a quins
són els arguments que serveixen de base per oposar-se i per dir
que no a aquesta nova llei d'atribució de competències als
consells insulars, dos arguments fonamentals, primer, la dotació
pressupostària, i segon, l'abast del contingut de les
competències que es transfereixen als consells i de les matèries
que es reserva el Govern, i la veritat és que amb aquests dos fils
argumentals, amb aquests dos motius d'oposició, les
argumentacions són realment pobres i poc justificades, al marge
del victimisme ja clàssic d'Unió Mallorquina quant a aquest
mallorquinisme barat i aquest victimisme quant que el Govern
i les illes menors tenen ofegada Mallorca, a part d'açò
l'argumentació sobre aquests dos punts, la dotació econòmica
i pressupostària i l'abast de les matèries i funcions que es
transfereixen, com dic, són pobres, la resta paraules, només
paraules buides de contingut, però fets, cap, si de cas els fets els
veurem en la tramitació parlamentària, en les esmenes parcials,
i allà podrem discutir realment quines propostes, quines
modificacions introdueixen els grups de l'oposició, i veurem la
seva viabilitat, és que tal vegada ens proposen coses il•legals,
com sol passar moltes vegades a determinats projectes de llei.

Però ja dic, els arguments que s'utilitzen amb els dos temes
aquests, són molt pobres, fa la impressió que sobretot la Sra.
Barceló, quan li arriba a les mans una proposta d'atribució de
competències, veu quatre xifres, les mescla totes, agafa una
calculadora, treu per la premsa i per aquest parlament quatre
percentatges, i queda tan tranquil•la, i amb tres o quatre
percentatges queda argumentat que els doblers no serveixen per
a res, que ens tenen ofegats, que el Govern del Partit Popular n
o té voluntat de transferir competències als consells insulars,
açò és el que fa, fa quatre operacions amb una calculadora, treu
tres percentatges i queda tan tranquilAla.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Perquè és una fal•làcia, no són certes les afirmacions que
aquí es fan. Es diu, "no, el Govern del Partit Popular vol
dedicar a l'agricultura de Menorca 300 milions, 330 milions
de pessetes", açò és fals, és fals, dir que només ens
transferiran un 16% del que gestionin, i la resta, què farà el
Govern amb la resta, amb el 84% restant, que el dedicarem
a altres coses? Saben perfectament que la mateixa llei
preveu mitjançant convenis per imperatiu de la normativa
de la Unió Europea, que aquests fons, els fons europeus, el
gruix important del que gestiona el Govern balear, la
Conselleria d'Agricultura, també es destinaran a cadascuna
de les Illes, dir que a Mallorca ens deixen només amb 700
milions de pessetes, és fals, fals, però aquí alegrement ho
amollen, ho amollen a la premsa, ho diuen aquí, dins
aquesta cambra i queden tan tranquils.

Jo crec que haurien d'argumentar un poc millor les seves
afirmacions, els 330 milions de pessetes, ho discutirem en
el tràmit de ponència i comissió, farem comptes, una vegada
més, ho estudiarem conjuntament, a què s'han de destinar,
i jo li assegur aquí que no perdrem un duro, el Consell
Insular de Menorca no perdrà un duro en aquesta
competència, com no en perdem ni un amb moltes altres que
ens han estat transferides, i açò li ho puc assegurar perquè
nosaltres som els primers interessats que açò no succeeixi,
però afirmar que aquí es crea un forat cada any de no sé
quants de milions de pessetes per als consells, sap vostè
perfectament que és fals.

L'altre fil argumental, l'altre argument per oposar-se a
aquest projecte de llei, que el Govern es queda totes les
matèries, tot el poder de decisió, açò és ser respectuosos
amb dos temes, amb la legalitat vigent, amb la normativa i
amb les prescripcions que imposa la política agrària comuna
de la Unió Europea, i un criteri d'eficàcia, de gestió, de
coordinació necessària entre les administracions, en aquest
cas, la Unió Europea, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, el Govern balear i els consells insulars, ni més
ni menys que quatre administracions que nosaltres preveim
coordinar mitjançant una comissió interinsular d'agricultura.
Diguin-me què farien vostès, que és que transferirien totes
les matèria, i cada illa, pel seu compte, sense cap tipus de
coordinació, cadascú que faci la seva, i aquí ja veurem què
passa, no?, incomplir qualsevol prescripció, incomplir la
normativa europea, incomplir el que són uns criteris
racionals d'eficàcia i coordinació. 
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Crec jo, com dic, que els dos fils argumentals, els dos
motius principals pels quals s'oposen que es tramiti aquest
projecte de llei, com dic i com crec que he demostrat, queden
desmuntats amb les meves paraules, crec que són poc rigorosos,
poc seriosos a l'hora de plantejar les coses i, una vegada més,
fan front comú, s'oposen sistemàticament a qualsevol iniciativa,
es neguen que es tramiti aquest projecte de llei i, com dic, una
vegada més, fan aquest front comú per oposar-se al
desplegament dels nostres compromisos i de la nostra gestió.
Per tant, reiter que no veim motius, ni prop fer-hi, perquè
aquesta llei sigui retirada, reelaborada, sinó tot el contrari, que
s'admeti a tràmit, que es prengui en consideració, que es tramiti,
i dins la ponència, dins la comissió, discutirem tot el que
haguem de discutir i intentarem, entre tots, millorar-la, sempre
que estiguin disposats a açò i acudeixin a aquest parlament amb
una actitud constructiva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Unida, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula, Sra. Thomàs. Sra. Munar, té vostè la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Senyor
representant del Partit Popular, jo comprenc que li sigui difícil
haver de defensar segons quins temes i també que no se'n
preocupi massa de rebatre els arguments que l'oposició li ha
presentat aquí.

Vostè diu que és fàcil fer números, és que és la nostra
obligació, fer números, i si en matèria d'agricultura hi ha mils
de milions a gastar i al Consell de Mallorca només ens envien
715 milions, faci com faci els números, amb calculadora o
sense, el que és clar és que és impossible gestionar bé la
matèria d'agricultura, amb 715 milions; si a més te'n tems que
la capacitat, vostè diu, coordinadora, reglamentària, etc., se la
queda el Govern, realment val la pena dir no a aquesta
transferència de competències, perquè el servei no es millorarà,
no s'aconseguirà res més que embullar una vegada més al
ciutadà que no sap qui té les competències ni qui té la culpa. 

I tan malament com està l'agricultura i tan descoordinats que
van vostès, perquè és atreviment, dir que necessiten coordinar
des del Govern quan no són capaços ni de coordinar el seu
propi grup parlamentari, doncs nosaltres deim no a aquesta
transferència, i vostè no m'ha donat cap argument, ni econòmic
ni de responsabilitat, per poder dir realment que tenen la raó.
Argumenti per què a Mallorca amb 715 milions de pessetes
hem de solucionar el tema de l'agricultura, i demostri com
podem fer-ho pitjor des del Consell de Mallorca que el que han
fet vostès des del Govern balear.

Miri, hi ha temes que són discutibles, però en agricultura
hi ha una cosa clara: no tenen ningú content, no hi ha cap
pagès que estigui satisfet, es diuen i es parla de mils de
milions invertits, però ningú no els ha rebut, aquests
milions, només en parlen, només ho publiciten, però
realment el camp està en una total agonia, de cada vegada
hi ha menys pagesos i no poden subsistir ni poden continuar
d'aquesta manera. Només hi ha unes ajudes europees que el
dia que s'aturin realment serà penós el que passarà amb el
camp, i vostè no em dóna cap argument perquè això sigui
d'una altra manera, ni ara, ni demà, perquè són incapaços
d'aconseguir-ho, i es preocupen jo diria que de dir al pagès
que les coses aniran bé i que fan molt però realment no fan
res.

I si els consells reben aquestes competències amb tan
poca dotació econòmica, tant el de Menorca com el
d'Eivissa, se'n penediran, perquè després seran incapaços,
amb aquests poc doblers, de poder gestionar millor el tema
de l'agricultura. En tot cas, continuaran fent-ho tan
malament com ho han fet vostès. El Consell de Mallorca,
afortunadament, té una altra gent que està governant, jo
diria que bastant més responsable i, sobretot, amb valentia
-i ara sí que es pot dir- per dir "no, no volem aquesta
transferència de competències perquè és una transferència
mal dotada i no podem millorar el servei i, per tant, se la
quedin i continuïn fent-ho tan malament i ja els passarem
factura".

EL SR. PRESIDENT:

Per part d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs, vol tornar a fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només per confirmar que una
vegada més el diputat del Grup Popular allò que ha fet ha
estat rebatre els arguments de l'oposició però no argumentar
a favor d'aquesta consideració de presa en consideració
d'aquesta llei, sinó senzillament que ha tornat a fer
d'oposició de l'oposició. 

Com que ha avisat que hi haurà esmenes que milloraran
per part de Menorca, ens hagués agradat que en la seva
exposició ens hagués advertit quines esmenes presentarà el
Grup Popular per nosaltres saber per on va el consens cap a
Menorca i cap a Eivissa, però ens hem tornat quedar sense
saber-ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gomila, per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té vostè la paraula.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El portaveu del Partit Popular ha dit
que les nostres argumentacions eren pobres. Jo pens que 8.000
milions de diferència entre l'argumentació del Govern i la que
feim des de l'oposició és una diferència bastant substancial. 

Nosaltres creim que aquestes lleis s'haurien de negociar amb
els consells insulars; se'm va dir a la Comissió Tècnica
Interinsular que els que negociaven eren els diputats del Partit
Popular, i açò va dir que a Eivissa i a Menorca negocien amb
el Govern i que a Mallorca negocien amb l'oposició del Consell
Insular.

Per altra banda, el tema dels convenis. Nosaltres creim que
totes les transferències, tant si són delegades com si són de
gestió, haurien de quedar plasmades en aquesta llei i no s'hauria
de remetre a posteriors convenis que pugui signar el Govern
balear, perquè després totes aquestes qüestions, totes aquestes
transferències, queden sotmeses a l'arbitrarietat del propi
govern, que decideix si els signa o no els signa i en quines
condicions els signa. 

Per altra banda jo li he de dir que vostè ens dóna la raó,
perquè quan ens diu que només tenim dos motius d'oposició, el
primer que el Govern es queda els doblers i el segon que els
consells han de fer la gestió, evidentment aquestes són les
nostres raons per les quals ens oposam a aquesta transferència,
perquè volem que si els consells han de gestionar també puguin
repartir aquestes subvencions que es reserva el Govern i que no
són ni més ni manco que prop de 8.000 milions de pessetes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Barceló, per part del Grup Parlamentari
Socialista té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment estam en desacord tant
amb els nombres com amb els continguts per els hem fet,
perquè hem fet els nombres i ens hem mirat els continguts, cosa
que representants del Partit Popular ni tan sols s'han pres la
molèstia de fer, ni tan sols s'han pres la molèstia de fer-ho.
Agafin la calculadora i agafin la Llei i els nombres que surten,
home! Quins són els nombres? Que ens transfereixen 1.300
milions de pessetes entre els tres consells insulars i el Govern
en gestionarà 8.700; la diferència, 7.000 milions, decidirà el
contingut el Govern, no els consells, i aquests són els nombres
que la Llei diu.

El Consell Insular de Menorca podrà decidir sobre 120
milions, i ho repetesc, manco del que ha gastat el Govern en la
Diada. Açò és tot el que podrem decidir en agricultura durant
un any. I açò vostè creu que és suficient? Així vostè defensa els
interessos de la gent del camp de Menorca, així ho fa. Però, bé,
també el de Mallorca i el d'Eivissa. Açò són els nombres que
els consells insulars decidirem mentre el Govern es queda amb
la capacitat de decidir, de decidir, sobre 7.000 milions de
pessetes. Ara, açò sí, la responsabilitat serà dels consells
insulars, l'electrificació rural serà una competència dels consells
insulars, però si el Govern troba que no és prioritari, ja
t'arreglaràs. 

Açò és el model de comunitat autònoma que feim?, que
el Govern ho decideix tot sense tenir en compte ni el
respecte al contingut competencial dels consells? Açò és el
model de comunitat que vostè vol? Açò és el model de
comunitat amb què el fan combregar tant si vol com si no
vol, perquè aquí qui comanda és el president del Poble
Balear, que no sabem ni què és ni d'on és, i els consells
insulars ja estan de retorn.

No creim en aquest model de comunitat, li repetim.
Volem uns consells insulars amb capacitat de decidir sobre
les competències que se'ns transfereixen, com a mínim en
açò, i en aquesta llei són misèria, misèria i companyia, facin
vostès els nombres. Estam en desacord amb aquesta llei tant
pels nombres com per les responsabilitats. I hi ha
alternativa; tenguin el coratge de transferir tots els recursos
d'una punyetera vegada, tots, els 8.000 milions, i es quedin
amb la coordinació: el conseller i tres més. Transfereixin i
deixem 200 milions per coordinar, però en transfereixin
7.000, en transfereixin 7.000. Després començaran a canviar
les coses i començarem a dir que els consells insulars tenen
poder, compartim el poder. 

O, si no, una altra més senzilla, més al seu abast legal -
entre cometes, perquè evidentment de possibilitat de
transferir els 7.000 milions als consells insulars impediment
legal no n'hi ha cap- que puguin demostrar; l'Estatut ho
permet i no hi ha cap directiva europea que ho impossibiliti,
cap, i si no treguin els papers però, així i tot, si volen una
alternativa més fàcil per a gent de comença després de 16
anys d'Estatut d'Autonomia, que encara no sabem per on hi
van i que necessitam fer les coses poc a poc, amb calma i
totes aquestes coses que vostès diuen, tanta moderació,
home!, comencin així i tot amb el fet que aquests 7.000
milions que el Govern es quedarà els gestionem amb
majoria dels consells insulars. La comissió, que sigui de
gestió, i que tenguin majoria els consells sobre el Govern.
S'atreveixen, senyors? Ho veurem en la tramitació. 

D'entrada, la valentia que en aquest moment tenen els
que estan en els consells insulars respecte a aquesta llei, (...)
en un període electoral tothom sol estar a les ordres de les
llistes i del partit més que de la defensa dels interessos dels
ciutadans, pens que serà difícil. Per açò avui votarem en
contra i esperam, en tot cas, que les aportacions que des del
Partit Socialista, des del PSOE es faran i seran així de
concretes, siguin capaços de fer un acte de valentia, siguin
capaços de tirar endavant, que duim 16 anys, 16 anys, i
encara no tenim absolutament res. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Acabat el debat, passam a
votar.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa en
consideració de la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
relativa a atribució de competències als consells insulars en
matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 25; abstencions, cap. Per tant,
queda aprovada la presa en consideració.

He d'informar a les senyores i als senyors portaveus que,
acabat el Ple, tendrem tot d'una la Junta de Portaveus. I no
havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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