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EL SR. PRESIDENT:

Vagin ocupant, per favor, els seus llocs, i continuam amb el
segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a preguntes.

II.1) Pregunta RGE núm. 1988/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inauguració de l'àrea recreativa de Can Marroig.

La primera és la relativa a inauguració de l'àrea recreativa de
can Marroig, que formula el diputat Sr. Vicent Tur, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, aquesta és una pregunta que va dirigida a qui
correspongui del Govern, i ens consta, s'ha publicat, que per a la
inauguració de l'àrea recreativa de can Marroig es van desplaçar
amb una excursió subvencionada des d'Eivissa més de 300
jubilats, expressament per a aquest acte inaugural, entre cometes,
i volíem saber quin era l'objectiu pel qual se subvencionava
aquesta excursió de jubilats des d'Eivissa per a aquest acte
inaugural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Jo no sé com li consta, a vostè, que
s'han desplaçat més de 300 jubilats des d'Eivissa. Ens hagués
agradat que hi haguessin estat, eh?, li dic la veritat, però jo el que
li puc dir és que des del Govern no vàrem subvencionar cap
desplaçament, ni de 300 ni d'altres jubilats des d'Eivissa. L'únic
que va fer el Govern va ser posar un autocar dins Formentera per
agafar la gent que es volgués desplaçar des de la Mola i des del
port de la Savina fins a l'àrea recreativa. A partir d'aquí el
Govern no va subvencionar en absolut res més. Ens hagués
agradat que hi hagués hagut 300 persones de la Tercera Edat, tot
i que va ser un èxit total perquè, efectivament, hi varen assistir
més de 2.000 persones. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com ho sabem?, pregunta el Sr.
Conseller. Idò no només perquè s'ha publicat sinó perquè
l'autocar esperava els jubilats que baixaren de la barca que venia
d'Eivissa per anar tot dret cap a aquest acte electoral i van pagar
1.000 pessetes inclosa la paella, la barca, l'autocar i tot. Vostè
dirà que el Govern no sap si ho ha subvencionat o no; en
qualsevol cas el Govern i el Partit Popular ho tenien molt ben
coordinat perquè això sortís així i, per tant, voldríem saber, ja
que estava dins l'organització d'aquest acte la visita d'aquestes
persones subvencionada amb un cost total de 1.000 pessetes,
volíem saber per quin motiu s'ha fet això i, en tot cas, d'on s'ha
pagat.

El problema és que vostès converteixen en electoralisme
tot allò que toquen i no content amb el fet d'executar una
obra sense llicència municipal, que fins i tot l'ajuntament els
va haver de paralitzar les obres i vostès no en van fer cas i
van continuar, deia construir una obra sense declaració
d'interès social per la Comissió Insular d'Urbanisme, i no
contents fins i tot en fer un ús irregular dels fons europeus
per a aquesta àrea recreativa, a última hora havien de fer,
després de tot això, un acte electoral com correspon, un acte
electoral amb més de 2.000 persones però, clar, allà s'havia
de fer una foto que garantís aquesta assistència, i vostès no
van voler córrer el risc que el poble de Formentera els giràs
l'esquena i no hi hagués l'assistència que es creia necessària
per a aquesta foto electoral del Sr. Matas.

Jo preguntaria: tan malament creuen que ho han fet a
Formentera perquè tenguin aquesta por de córrer el risc que
l'assistència no sigui la necessària i han de desplaçar més de
300 jubilats des d'Eivissa? En qualsevol cas volem saber
d'on s'ha subvencionat aquest viatge. 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. Bé, jo no sé si és que vostè no
m'ha escoltat o no m'ha volgut sentir, que crec que és el que
ha passat. Miri, el Govern sí que sap, si ha subvencionat o
no ha subvencionat aquests senyors que varen assistir aquí,
i sabem perfectament que no vàrem haver de subvencionar
ningú. Miri, el Govern l'únic que va fer va ser posar un
autocar dins Formentera, sense anar a cercar res més, que va
recollir gent de sa Mola i del port i els va dur, efectivament,
a la finca de can Marroig i, escolti Sr. Tur, 2.000 persones
que es varen juntar allà li garantesc que no hi varen anar
amb autocar. Hi varen venir perquè varen voler. Potser,
potser, entre altres coses, perquè algú va escampar que a can
Marroig no hi podrien entrar més, i gràcies al fet que el
Govern ho va comprar i gràcies al fet que el Govern ho va
obrir, en aquests moments can Marroig és perquè el
gaudeixin tots els formenterencs, malgrat que hi hagi gent
que sembli que els sap greu que una finca tan emblemàtica
com aquesta estigui en aquests moments a disposició dels
formenterencs. 
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I vol que li digui una cosa?, potser que es convertís en un acte
electoral, no perquè nosaltres el muntàssim, sinó perquè la gent
està contenta amb nosaltres, perquè ha vist que hem fet coses a
Formentera, i aquesta és simplement una d'elles.

Miri, el tema de la llicència d'obres, siguin un poquet més
rigorosos i un poquet més seriosos, no facin com el Sr. Balanzat
que en un moment donat ell tot sol es va posar en ridícul. No
segueixin per aquí, tota la premsa té aquesta llicència d'obres, els
fons europeus són per a la recuperació d'un programa del virot
que ja està adjudicat a una empresa tan seriosa, a una societat tan
seriosa com la SEO. Per tant, facin el favor de ser un poquet més
seriosos i més rigorosos. 

Miri, l'acte de can Marroig, la finca de can Marroig, va ser
indubtablement un èxit absolut, total, i al Govern pràcticament
no li va costar ni una pesseta; sap per què?, perquè ho va pagar
Sa Nostra tot, ho va pagar Sa Nostra. Això és gestionar i
organitzar bé les coses. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Abans de passar a la segona pregunta record que estam en el
torn de preguntes.

II.2) Pregunta RGE núm. 1914/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a remodelació del Pont Vell de Santa Eulàlia.

La segona és la relativa a remodelació del Pont Vell de Santa
Eulàlia, que formula el diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una pregunta que va
dirigida al Govern, encara que tal vegada hauria d'anar
directament dirigida a la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, ja que tal com consta en els cartells
anunciadors de l'obra la responsable és aquesta conselleria. El fet
és que dins les obres de rehabilitació del Pont Vell de Santa
Eulàlia del Riu, incloses dins el Pla Mirall d'aquest municipi, i
més concretament pel que fa a l'escala que va des del passeig del
riu, plaça de sa Font de sa Lluna -ho dic bé- fins a la part
superior del pont, no s'ha complert el projecte inicial ni la
normativa vigent sobre barreres arquitectòniques. Per tant, la
pregunta que li feim és per quin motiu aquesta obra no es du a
terme segons el projecte i, sobretot, no es respecta la normativa
vigent.

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. Efectivament, jo no sé si vostè
havia dirigit aquesta pregunta a la Conselleria de Medi
Ambient, però des de Medi Ambient li contestarem, Sr.
Marí, que és des d'allà on toca.

Miri, jo no sé si vostè coneix el Decret del Pla Mirall.
L'hauria de conèixer, per qualque cosa és diputat d'aquesta
cambra i té l'obligació de conèixer els cossos legals que, de
qualque manera, regeixen en aquests moments dins la nostra
comunitat. Si vostè el conegués, sabria que d'acord amb el
l'article 5.2 del Decret 184/96, d'11 d'octubre, i amb la
clàusula quarta del conveni firmat amb l'Ajuntament de
Santa Eulàlia, la responsabilitat del seguiment i de
l'execució de les obres només, només, és municipal, això
d'acord amb el Decret i amb conveni firmat.

No obstant això i per a la seva tranquil•litat i per a la
meva, perquè em va preocupar quan vostè em va fer aquesta
pregunta, li he de dir que des del Govern no tenim
coneixement que la remodelació d'aquest pont dins Santa
Eulàlia inclosa, efectivament, dins el Pla Mirall i regulada
des de la meva conselleria, no s'estigui executant d'acord
amb el projecte. No només no en tenim coneixement, sinó
que consultada la direcció de l'obra esmentada, li puc
confirmar que aquesta remodelació es fa d'acord amb el
projecte presentat a la Conselleria, d'acord amb aquest
projecte. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo entenc que la
responsabilitat almanco deu ser compartida, perquè si vostès
subvencionen una obra i estan incomplint una llei que
vostès mateixos han fet, ja no fa molt que vaig dir dins
aquest parlament que no és de rebut que un govern
incompleixi les lleis que ell elabora i que vol fer complir als
altres ciutadans, i en aquest cas jo entenc que vostès hi
tenen una responsabilitat. Tenen un responsabilitat perquè
s'incompleix, com he dit, el projecte inicial, que diu a la
memòria que s'havia de fer una rampa per a persones
minusvàlides i, per altra banda, com li he dit, la Llei 3/93
sobre supressió de barreres arquitectòniques en els seus
articles 14.5 i les disposicions transitòries primera i tercera
diu clarament que qualsevol obra nova s'ha d'adaptar a
aquesta normativa, s'ha de fer una rampa per on puguin
accedir els minusvàlids. En aquest cas no es compleix, i
això és el que jo li dic. Per tant, jo el que li demanaria és
que en lloc de donar la responsabilitat a l'ajuntament vostès
actuassin i almanco si l'ajuntament no compleix el facin
complir vostès, que per això subvencionen l'obra.
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Jo li vull recordar que això, a part de les repercussions
humanes que això pugui tenir, també les té econòmiques.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Ara mateix acab. No fa molt un diari local deia que els agents
de viatges no veuen possibilitat de dur turistes amb minusvalies
a Eivissa perquè no estam adaptats. Això és una petiteta cosa de
tota la resta. Evidentment la culpa no la té només el Pont Vell de
Santa Eulàlia, però entre el Pont Vell i altres coses idò passen
aquestes coses. 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. Miri, Sr. Marí, hi hauria culpes o hi
hauria responsabilitats per compartir si n'hi hagués. Li reiter, jo
no sé si és que no m'ha escoltat, li reiter que no només el decret,
la legislació vigent en aquest moment, que sembla que vostè
desconeix absolutament, desconeix absolutament, diu que aquell
que ha d'executar les obres i ha de fer el seguiment és
l'ajuntament i, per tant, fins que no estiguin recepcionades
nosaltres no hi entram. No només li estic dient això sinó que li
estic dient que, comprovat aquest extrem amb motiu de la seva
pregunta, que crec que era la meva obligació, l'obligació de la
Conselleria, de fer-ho, efectivament aquestes obres s'executen
d'acord amb el projecte previst. Per tant, si hi hagués qualque
responsabilitat a compartir, ja la volem compartir, ja, Sr. Marí,
però és que, miri, si no n'hi ha cap i és vostè qui diu que això no
s'executa d'acord amb la planificació prevista, miri, jo li puc dir
que dins la Conselleria de Medi Ambient existeixen uns plans,
hi ha un director d'obra que ens diu que s'està executant d'acord
amb aquests plans. A partir d'aquí, jo sincerament no sé què vol
vostè, Sr. Diputat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.3) Pregunta RGE núm. 1984/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a professors britànics del C.P. Sa Graduada.

Passam a la tercera pregunta, relativa a professors
britànics del col•legi públic Sa Graduada, que formula el
diputat Sr. Javier Tejero del Grup Parlamentari Socialista.
Té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, l'any
1996 es va signar un conveni marc entre el Ministeri
d'Educació i Ciència i The British Council a fi i efecte que hi
hagués centres de primària i secundària a tot l'Estat
espanyol allà on es pogués estudiar tant el sistema educatiu
britànic com el sistema educatiu espanyol, en el sentit de
que qualsevol dels alumnes que estudiàs, al final estaria
capacitat per tenir la titulació dels dos sistemes educatius.
Aquesta experiència, que tothom va valorar positivament,
suposadament en rebre les competències d'educació, la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports se l'ha subrogada
i entenem que és una gran experiència. 

En qualsevol cas en aquesta comunitat pel que jo conec
només hi ha un centre que faci aquesta experiència, però hi
ha una sèrie de problemes que supòs que deu saber el
conseller. Jo tenc una carta escrita dels professors allà on
diuen algunes coses que no es poden reproduir en aquesta
cambra però, en qualsevol cas, li deman si sap..., la pregunta
és concret és: quines mesures ha adoptat la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal de solucionar les
irregularitats produïdes en la percepció dels seus
emoluments per part d'aquests professors britànics?, ja que
des de que van venir, en concret un d'ells el gener del 1998,
no ha percebut una nòmina normalitzada mai, encara.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament sabem que des del
mes de gener hi ha quatre professors, perquè són quatre, que
són personal laboral adscrit a l'Institut Britànic que han
cobrat, no irregularment, sinó que han cobrat malament la
seva nòmina, malament en el seu perjudici, han cobrat
menys d'allò que els tocava, i la regularització d'aquesta
situació es produirà a la nòmina d'abril i ells ja estan
assabentats d'aquest fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Tejero, té vostè la paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. La meva pregunta és què han fet, no
el que faran. Jo el que li puc dir és que des del gener que es van
incorporar, alguns dels seus comentaris són que hi va haver fins
i tot funcionaris de la Conselleria que els havien de deixar diners
perquè no podien cobrar. Tenc fins i tot excuses, diferents
excuses, signades per la consellera de la Funció Pública i Interior
que es demana excuses per qüestions d'IRPF, és a dir, en una
cerimònia de la confusió realment impressionant, se sap que el
conveni, la relació laboral que han de tenir perquè està escrit  i
està escrit en el conveni que aquestes persones és una relació
laboral que no es pot considerar un descompte de l'IRPF fins que
no han passat una sèrie de dies en aquest país, en qualsevol cas
hi ha una diferència entre el contracte que se signa per part de la
Conselleria, però és que encara així -aquí tenc la seva nòmina-
no coincideix amb el que han signat. 

La veritat, jo li he dit que supòs -i si això serveix perquè
cobrin adequadament- està bé, però jo li he dit que fins ara estan
de queixa permanent, i una experiència d'aquest tipus, tan
important i tan interessant per a qualsevol, que els professors
diguin que no volen continuar perquè no cobren és realment
patètic, i amb un rosari d'excuses i un cúmul de despropòsits que
jo crec que no es mereixen ni ells ni els alumnes d'aquesta
comunitat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És clar que s'han dirigit i se'ls han
dirigit -i jo crec que els honora- excuses des de la Conselleria de
la Funció Pública perquè és la Conselleria de la Funció Pública
que té la competència de gestió sobre aquest personal que,
insistesc, és personal laboral. Evidentment no coincideix amb les
nòmines, al marge que si no hi hagués hagut errors tampoc no
coincidirien les nòmines; no coincidirien perquè és diferent la
retenció i perquè se'ls aplicarà l'actuació del cost de la vida. A
aquesta gent, com ha succeït en altres casos i com succeeix
habitualment, jo crec que a qualsevol entitat hi pot haver errors
a l'hora de confeccionar la nòmina, errors que s'han de corregir.

En qualsevol cas, aquestes persones no són funcionaris de la
Conselleria, no són mestres i professors de la Conselleria, són
persones adscrites a l'Institut Britànic que, mitjançant un
conveni, presten un servei a aquesta conselleria. A mi
m'agradaria que en tot cas l'actitud d'aquesta gent, d'aquest
programa que efectivament és un bon programa, no fos una
actitud tal com vostè l'assenyala, que estic segur que no és així.

II.4) Pregunta RGE núm. 1929/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
instal•lacions militars desafectades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta pregunta, relativa a instal•lacions
militars desafectades que formula el diputat Sr. Joan
Gomila, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Sr. Gomila, té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Govern de l'Estat darrerament
ha estat desafectant molt de patrimoni i, sobretot, molts
d'immobles que fins a aquests moments o fins fa poc
ocupava l'Exèrcit, i ha brindat a altres institucions, ja siguin
locals o autonòmiques, aquests immobles perquè els
comprin o perquè puguin ser cedits, i n'ha tret d'altres a
subhasta. Tenim coneixement que el Govern n'ha comprat
algun i per açò voldríem saber quins immobles ha comprat
el Govern al Govern de l'Estat que han estat desafectats per
l'Exèrcit en els darrers dos anys i quin cost han tengut
aquestes compres. Gràcies, Sr. President.

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. Les negociacions continuen
obertes. Sobre l'oferta que va fer el Ministeri de Defensa
hem comprat el parc d'automobilisme i magatzem de
vestuari amb un import de 80 milions, com sap al carrer
Joan Crespí. La firma de l'escriptura va ser dia 7 d'agost del
1998 i el destí que li volem donar, d'acord amb el nou pla
general, és un centre de dia per a les persones majors i una
unitat per a discapacitats físics. 

També hem comprat el sector naval situat al Passeig
Sagrera per un import de 232.200.000 pessetes. La firma de
l'escriptura va ser dia 17 de desembre de l'any 98, també per
a ús de distints serveis del Govern. I per part de l'Ibanat s'ha
comprat el dipòsit de mines de Caubet per un import de
9.983.685 pessetes, i la firma de l'escriptura va ser dia 17 de
novembre de l'any 1998. De moment continuen les
negociacions però no hi ha hagut una nova oferta de cap
altra immoble per part del Ministeri de Defensa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gomila?
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II.5) Pregunta RGE núm. 1935/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a informació i
propaganda.

Passam a la pregunta número 5, relativa a informació i
propaganda, 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. Aquests dies he tengut accés a un
pamflet que es diu "1.000 dies, 1.000 obres. Govern balear". Hi
he tengut accés en forma de fotocòpia, perquè no hi ha hagut
manera que el Govern, que la Conselleria de Presidència,
facilitàs un exemplar al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. 

A través d'aquest fulletó he pogut saber que ja està en marxa
la via fèrria entre Palma i la UIB. He pogut saber que ja tenim
hospital a Inca i he pogut saber que entre aquestes 1.000 obres hi
ha vuit instituts, una autèntica feinada.

Després el Sr. Ramis ha tengut l'amabilitat de facilitar-me les
dades del que s'ha gastat el Govern per fer propaganda del
projecte de llei, del projecte de llei, de les DOT, és a dir, del
projecte un cop ja lliurat al Parlament i durant la seva tramitació
parlamentària. 22 milions de pessetes per explicar als ciutadans
una cosa que no es podia explicar perquè, teòricament, estava
sotmesa als canvis que s'introduïssin en aquesta cambra. 

Per tant, a la vista de tot això i de moltes altres coses que,
evidentment, el Sr. Huguet no em donarà temps per esmentar, jo
li faig aquesta pregunta aparentment ingènua de si el Govern sap
la diferència entre publicitat i propaganda i si considera ètic que
la propaganda sigui finançada amb els doblers públics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, celebr que em faci
aquesta pregunta. Evidentment només un govern que es digui
defensor de la llibertat i de la democràcia pot entendre el que és
el deure de la informació. Informar és posar a l'abast dels
ciutadans i explicar com s'han invertit els doblers públics, quines
obres s'han realitzat, quines línies de finançament existeixen,
quines beques es convoquen, què es fa amb els doblers destinats
al 0'7, quines línies d'ajuda hi ha per a la petita i mitjana
empresa, quines són les necessitats dels països menys
desenvolupats, etc., etc. Aquesta ha estat la  missió del Govern.
El ciutadà ha de saber què s'ha fet amb els seus doblers, quins
han estat els objectius, quines han estat les necessitats i en què
s'han emprat els seus recursos. Per tant, no és més que complir
amb el deure de participació i llibertat.

És cert que a vegades es disfressa propaganda com a
informació, però vostè no hauria de mirar l'entorn del
Govern, sinó un entorn més pròxim a vostè que el que en
aquest moment els està parlant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sra. Consellera de Presidència, mentir als ciutadans no
és complir un deure d'informació. Quan un ciutadà que no
sigui de Marratxí llegeix aquí que s'ha fet l'institut de
Marratxí, per què no s'ho ha de creure? Vostès menteixen a
la gent. Però ja vull deixar de banda aquest aspecte de la
mentida perquè és massa fort, és a dir, el fet que qualcú de
Menorca pugui pensar que efectivament hi ha una línia
fèrria entre Palma i la UIB, que s'ha fet en els 1.000 dies
amb les 1.000 obres. Això ja és excessivament groller, ja no
hi entraré. Però és que ni tan sols és ètic donar a la
informació que, efectivament, s'ha de donar al ciutadà, se li
ha de donar, aquest plus de propaganda que vostès fan. Per
exemple en el tema de les DOT; vostès no només informen
fora de temps, quan informen i el projecte està en el
Parlament, sinó que ho fan en un to absolutament
propagandístic, és a dir, "les DOT ens salvaran"...; estan
introduint uns criteris totalment contraris al que jo pens de
les DOT però amb els meus doblers.

Sra. Estaràs, corrupció, n'hi ha de moltes castes. Hi ha
cobrar comissions, hi ha afavorir els amics sense
contractació, i també hi ha això: utilitzar els recursos
públics per fer propaganda partidista, perquè la propaganda
que la financiï el PP, amb els doblers del túnel o amb el que
vulgui, però la política del PP, que la publiciti el PP i el
Govern que es limiti amb doblers públics a informar la gent.
La resta, efectivament, és corrupció. No tota la corrupció és
igual, però això, Sra. Estaràs, ho tengui clar, això és
corrupció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc no s'ha mentit en
absolut: l'institut de Marratxí està a punt de ser acabat i el
convid a poder venir a la inauguració i el convid a poder
veure aquestes obres. Per tant, en primer lloc no s'ha fet cap
tipus de mentida i per tant vostè ha faltat a la veritat.
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En segon lloc, quan vostè fa aquesta valoració, s'ha informat
els ciutadans d'allò que són les Directrius d'Ordenació Territorial
i ha dit que era una missió de participació i democràcia i de
llibertat informar els ciutadans en el que serien les Directrius
d'Ordenació Territorial, i li he posat un exemple, no li he dit quin
era, però per exemple una institució a la qual vostè dóna suport
ha fet el que vostè diu. Jo crec que s'ha confós d'institució.
Aquest anunci en falques radiofòniques -"Si estimes Mallorca,
què t'estimes més?", "Volem una Mallorca de progrés", utilitzant
la paraula progrés- això és propaganda dels partits del Pacte de
Progrés. Això no és informació.

Però bé, podríem anar a altres bandes. A una revista que es
diu El Temps, pagada amb doblers...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, estam a un torn de preguntes al Govern, no
en el Consell Insular.

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

Sí, ara acab, Sr. President. Simplement a determinats indrets
frases com dir: "Després de dotze llargs anys de continuïtat del
Partit Popular, sense cap classe dirigent, ara ve el Pacte de
Progrés", i això s'ha pagat amb doblers públics d'una institució
de la qual vostè forma part i dóna suport, i vostè no ha denunciat
res. Jo crec que s'ha equivocat d'institució i té una tendència a,
allò que hauria de dir allò, dir-ho aquí. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

II.6) Pregunta RGE núm. 1910/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incendi a les aules de l'escola de Llucmajor.

Passam a la pregunta número 6, relativa a incendi a les aules
de l'escola de Llucmajor, que formula el diputat Sr. Andreu
Crespí, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No sé si formular la pregunta perquè
potser resultarà que no s'han incendiat mai, aquestes aules.
Escoltant la Sra. Conseller, que dóna per acabat un institut que
ni tan sols s'ha començat -li demani al seu company que seu molt
a prop- però bé, esper que el Sr. Conseller de Cultura,
d'Educació, de Cultura i d'Esports, serà més precís en la seva
contestació.

Per tant, Sr. Conseller, jo li demanaria si ha investigat i
té informació del fet que, a més de la responsabilitat que
naturalment vostè no va tenir cap esment en fer de
responsabilitzar els socialistes de l'incendi, si a més de
qualque socialista qualque cosa més va provocar aquest
incendi en aquestes aules.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per contestar-li
que la tramitació o decisió del Govern de la Comunitat
Autònoma de l'institut de Marratxí està molt avançada, una
tramitació que significa que el Govern ha pres la decisió de
fer un institut i està fent moltes passes per fer un institut, i
l'obra de maó -i jo comprenc que la consellera de
Presidència...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo em pens -em pens, no- se n'adonen
vostès que estan desvirtuant el torn de preguntes, tant per
part dels membres del Govern com part dels diputats, a
l'hora de reformular preguntes que no estaven escrites. Per
favor, se centrin en la pregunta formulada i açò vagi dit tant
per als senyors diputats com per als senyors membres del
Govern. Continuï, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Me n'adon que desvirtuu
el desvirtuament anterior que fan els membres de l'oposició.

En qualsevol cas, en relació a aquesta investigació,
aquesta investigació, segons l'article 269 de la Llei
d'enjudiciament, correspon d'ofici a l'Administració de
Justícia. L'Administració de Justícia està investigant aquests
fets; naturalment des de la Conselleria se li dóna tot el
suport, no tenim coneixement del fet que hi hagi cap
imputat membre de l'Administració educativa i, en
qualsevol cas, el que sí hem sol•licitat és personar-nos en
aquesta causa per si fos necessari; nosaltres almanco ho
consideram convenient.
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Per tant, a la seva pregunta de si conec exactament què és el
que va succeir, que és el que va provocar l'incendi, li he de
contestar, en primer lloc, que definitivament no ho sé i crec, per
respecte a l'Administració de Justícia que, malgrat ho sapigués,
hauria de ser -com correspon- l'autoritat judicial qui al final doni,
resolgui exactament què va succeir. 

Però sí que m'agradaria, Sr. Crespí, aclarir-li una cosa: Jo no
he dit mai que el Partit Socialista fos el responsable de l'institut,
de l'incendi en el col•legi, i quan vaig fer aquestes declaracions
a les quals vostè es refereix, segur que no ho vaig dir i, en
qualsevol cas, com que aquestes declaracions estan enregistrades
en àudio i en video, estaré encantat d'enviar-les-hi. Vaig dir que
jo creia que tenia molta responsabilitat el govern anterior, els
governs anteriors de l'Administració de l'Estat del que havia
passat a Bahías.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, avui matí he parlat
amb els responsables de l'anterior govern que varen posar
aquestes aules, que continuen ocupant els mateixos càrrecs que
ocupaven amb el govern socialista. Concretament la secretària
general del que abans es deia Junta de construcciones y
equipamiento escolar, que és la mateixa que ara ocupa la Junta
d'infraestructures i equipament, i aquesta senyora, que és la
mateixa -no devia ser tant dolenta quan el govern del Partit
Popular l'ha conservada- ha manifestat que aquestes aules
complien tots els requisits exigibles per ser utilitzades com a
aules i, per tant, Sr. Conseller, si vostè no va dir allò que diu el
diari, jo li exigesc, ara i aquí, que vostè faci que el diari ho
desmenteixi, perquè vostè va aconseguir que aquí sortís un titular
a primera plana que diu: "El Govern culpa a los socialistas del
incendio", "culpa", com si hi haguéssim anat nosaltres amb una
torxa, Sr. Conseller, i ni això és així ni nosaltres tenim res a
veure, com veurem a la següent pregunta, amb aquest incendi. 

Més enllà de tot això, possiblement la responsabilitat està
més a prop de vostè que de mi. Ja ho veurem.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Ja sé jo que molts dels mals
funcionaments actuals del Ministeri d'Educació es produeixen,
i entre d'altres coses, supòs que és pel que vostè diu, que molts
dels que hi ha són els mateixos que hi havia abans.

I respecte dels mitjans de comunicació, jo de cap manera
exigiré a cap mitjà de comunicació que modifiqui un article
així, de cap manera. el que passa és que vostè hauria de
dedicar-se a fer política o gestió pensant en fets, en
normatives, en declaracions directes, en diaris de sessions
d'aquest Parlament. Si vostè, com molts altres membres de
l'oposició, com el seu company anteriorment, només fa
política i mostra aquí exemplars de diaris, evidentment, li
poden molestar molt aquestes coses. Jo de cap manera aniré
a cap mitjà de comunicació, ni per a aquest fet ni per a
qualsevol d'altre, a demanar-li que modifiqui la informació
tal com la varen donar.

II.7) Pregunta RGE núm. 1911/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de les aules
de l'escola de Llucmajor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 7, relativa a manteniment
de les aules de l'escola de Llucmajor, que formula el diputat
Sr. Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. President. El Diari de Sessions d'aquesta sessió
d'avui, l'enviarem als funcionaris a què jo feia referència
perquè el Govern de Madrid, el governi qui el governi, no
és com el d'aquí, que tothom és de lliure designació, allà hi
ha qualque funcionari que arriba al lloc per mèrits, per si li
volen posar una querella, els el faré arribar, a la millor
acaben la legislatura amb alegria. Molt bé.

Anem la pregunta: vostè té coneixement si aquestes
aules que va traslladar l'Ajuntament de Llucmajor pel seu
compte, que les va instal•lar allà, que segurament va obtenir
de la companyia de subministrament elèctric el vist-i-plau
per posar-hi llum en el seu dia, es mantenien
adequadament?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Per recordar al Sr. Crespí que el
nivell de subdirector general, amb el Partit Socialista, sí que
eren de lliure designació, amb el Partit Popular, no, són
llocs entre funcionaris, i em pareix que és un error, però bé.

En qualsevol cas, si jo tenia o si la Conselleria tenia o no
constància que l'Ajuntament de Llucmajor, que era el
competent per fer el manteniment d'aquestes aules, el feia
correctament, la resposta és si, teníem coneixement que
l'Ajuntament hi feia el manteniment correctament.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara no li mostraré un diari, ara
li mostraré una fotocòpia d'un butlletí que ens ha facilitat la
companyia de subministrament elèctric on es diu que dia 1 de
març de 1999, a les 11'40 hores, es va rebre un avís del col•legi
públic de badies, perquè hi havia un problema elèctric.
Personada allà la inspecció dia 1 de març de 1999 a les 12'45 -
felicitats a GESA, una hora després eren allà-, es va detectar una
deficiència en els magenotèrmics, pera a aquells que són missers,
jo no en som, explicaré que el magnetotèrmic és l'element que,
quan hi ha un curt circuit, salta i impedeix que es produeixi un
incendi. Hi havia una fallada en els magnetotèrmics, i se'ls va
informar que aquest era un problema de la instal•lació elèctrica
i no de GESA.

No seria tan bo el manteniment quan hi havia aquesta fallada.
Per tant, Sr. Conseller, abans de culpar els socialistes, per què no
culpa el batle de Llucmajor, que és del seu partit, Sr. Conseller?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, jo no entraré en
qüestions tècniques, perquè vostè ens pot dir aquí, o almanco
gent que tengui coneixements tècnics com vostè, que això que
comenta i que es reflecteix en el butlletí de GESA és
importantíssim, com ens pot dir que és un doi sense importància,
i ens ho haurem d'enviar. Jo he de creure el que em diuen els
meus tècnics, i els meus tècnics em diuen això.

Miri, jo en faig més responsable el Partit Socialista, cosa que
a vostè tant li ofèn, i a aquells que el varen seguir a
l'Administració de l'Estat fins que aquesta comunitat va rebre
competències i va prendre immediatament la decisió de construir
un col•legi nou; és clar que (...) responsables d'aquesta decisió;
com és possible, no que hi hagués un col•legi amb dues aules
prefabricades, que ja és una situació prou desgraciada, que hi
hagués tot un col•legi prefabricat?, com és possible?, com és
possible que una administració educativa comportàs això? Per
això vaig en vaig fer responsable aquest Govern, que tenint ben
presa aquesta decisió, mantenint aquesta decisió, encara no els
cau la cara de vergonya del que ha passat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.8) Pregunta RGE núm. 1912/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aules prefabricades procedents de Felanitx.

Pregunta número 8, relativa a aules prefabricades procedents
de Felanitx, que formula el diputat Sr. Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No som electricista, som químic, per tant, tant tècnic
som jo com vostè en temes elèctrics, però és problema de
cultura general i un problema de protecció en els nostres
propis domicilis.

Bé, jo crec que una cosa prefabricada vol dir únicament
que ha estat fabricada abans, fabricada abans, prefabricada,
no vol dir que sigui una cosa dolenta, xereca ni digna de
menyspreu, la nostra universitat té bona part de les seves
instal•lacions fetes amb unes coses prefabricades, és a dir,
fabricades abans, dutes al lloc i muntades. La seu
de la Banca March, institució sòlida en aquesta comunitat,
és prefabricada, es va fabricar abans i amb un sistema
hidràulic molt sofisticat, es va anar pujant, i així se'n va
instal•lar la façana. Per tant, allò que és prefabricat no és
dolent, el problema és que prefabricat, postfabricat o
fabricat en el lloc pot ser dolent, aquest és el tema.

Aquestes aules, ahir mateix sortia en televisió uns
veïnats de Son Oliva que protestes perquè l'Ajuntament els
tomba unes aules prefabricades que el Ministeri va instal•lar
l'any 71, els socialistes no estaven encara ni legalitzats, ni
legalitzats, els les tomben i els deixen sense aquestes aules,
miri per on, l'any 71.

Per tant, jo el que li deman ara és: vostè també té aules
prefabricades a Menorca, Sr. Conseller, que s'hi varen
instal•lar quan hi va haver un problema escolar, n'hi ha de
repartides per tot l'illa, les té ben situades, sap quines són i,
evidentment, ens pot dir quin dia de la setmana que ve
pensa retirar-les totes, perquè deuen ser un perill, perquè les
varen instal•lar els socialistes, aquestes?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per reconèixer,
perquè consti en el Diari de Sessions, que la meva cultura
general en matèria elèctrica és inferior a la del Sr. Crespí.

En qualsevol cas, a mi em fa la impressió que amb
aquesta semiinterpel•lació, que continuarà amb un altre
tema que també li agrada molt, a vostè, referent a temes
educatius, en lloc de realitzar l'acció de control al Govern,
es defensa o defensa la seva gestió, i jo crec que,
independentment que hi ha aules i aules prefabricades que
s'han col•locat, de característiques diferents a aquestes,
col•locades a decisió de la Conselleria, entre d'altres, a la
Universitat, no és el mateix que es prengui provisionalment
aquesta decisió que fer un edifici, si m'ho permet, com Déu
mana.
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En qualsevol cas, aules prefabricades, com les que vostè diu,
i tal com diu a la seva pregunta, que són aules que procedien de
l'antic..., de centre, no antic, del centre Joan Capó, de Felanitx,
d'aquestes aules, que n'hi havia 25, només n'hi ha 3 a Felanitx, i
aquestes 3 no s'utilitzen com a aules, s'utilitzen per donar altres
serveis, o les fa servir l'escola per a altres serveis, i la resta, les
22 que falten, no consta a la documentació de la Conselleria on
són, suposam que són a una altra banda del territori MEC o bé
han estat destruïdes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, és el seu torn, si vol fer ús de la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. Conseller, per favor, si són un perill, els nins de Cas
Concos hi dinen cada dia a dins, Sr. Conseller. Jo no l'orientaré,
perquè, per això, li deman part del sou, perquè jo el que veig és
que no només tenc més cultura elèctrica que vostè, és que sé més
de la Conselleria que vostè mateix, per l'amor de Déu!, però si hi
ha diaris que ho publiquen, és que només diu coses en els diaris,
vostè?, llegeixi el que publiquen els diaris, aquí tenc un retall
d'un diari que en cita moltes.

O sigui, que hi ha hagut un incendi a unes aules obsoletes,
posades per gent delinqüent -socialistes-, i vostè ni es preocupa
que contaminin més alumnes? Vostè és un irresponsable; o sigui,
aules socialistes amb alumnes a dins i vostè no les lleva, vostè és
un delinqüent. Per favor. Com és possible que vostè aquí surti i
doni aquestes respostes? La seva col•lega de Govern no està
informada dels instituts que han començat o no i diu que s'ha
acabat, i vostè diu: Començam l'expedient. I aquí tots ens
quedam igual. És que em fan ganes..., és el darrer dia de
sessions, i no tornaré boig per un dia, però és per pegar bots per
damunt això en comptes de fer preguntes. Això és una autèntica
vergonya. Falta de cultura elèctrica? Falta de cultura de govern,
Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Es nota que és la darrera vegada que
intervendrà el Sr. Crespí, perquè ja no té gens de respecte al
material de la cambra.

En qualsevol cas, Sr. Crespí, jo no parlaré de la cultura
o de la incultura de cadascú, del que sí que estic segur és
que vostè o és sord o no sap el que escriu. Vostè em demana
on són les aules procedents del centre Joan Capó, de
Felanitx, i jo li ho contest; com que no li ho contest? 25
aules,  no sabem on són 23 de les quals, a altres bandes de
la península, supòs, i tres unitats... No, efectivament...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

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

M'hauria de preocupar si fossin a les Balears, i 3 unitats
en aquest mateix centre.

Que hi ha altres aules a altres llocs de les Illes Balears
que no són d'aquest tipus d'aula? Efectivament, són a la
relació que nosaltres hem facilitat als mitjans de
comunicació, i això és el que jo he dit, i com que crec que
vostè és sord o simplement ha vengut aquí a fer el número,
ja deia avui al matí pels passadissos que demanaria la meva
dimissió, bé, supòs que això, com que és el darrer dia... Bé,
el que sí que tenc ben clar és que vostè no sap què demana,
i jo li he contestat en el meu primer torn al que vostè
m'havia demanat; si vostè m'hagués demanat quines aules,
i de quines característiques, hi ha a qualsevol centre de les
Illes Balears, que són els que a mi em preocupen, comprenc
que els preocupin molt, a vostès, les aules que hi pugui
haver a la resta del territori MEC, a mi no em preocupen en
absolut, si, les aules que hem decidit posar o que altres
havien decidit posar, m'hagués demanat on són, li ho hagués
contestat; com que vostè té el costum de demanar per escrit,
perquè (...) alguna cosa i després fer-ne una altra, llavors se
sorprèn que jo li contesti al que m'havia demanat, però no
farà tants de dies que vostè va escriure aquesta pregunta.

II.9) Pregunta RGE núm. 1955/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a situació de precarietat de la plantilla del Govern
de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, relativa a situació de
precarietat de la plantilla del Govern balear, que formula el
diputat Sr. Eberhard Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta es basa sobre un
supòsit, que és el fet que tres quartes parts de la plantilla de
l'Administració general de la comunitat autònoma es troben en
situació de precarietat, és a dir, que són interins o amb
provisionalitat, és a dir, en comissió de servei, ocupant places
que no els corresponen realment. És clar, és una suposició, ho
vull deixar ben clar. Fa aproximadament tres anys gent del
personal de la comunitat autònoma es va adreçar al Grup, al
Grup Parlamentari, i ens van dir: Anam darrera de la llista
d'interins i de la gent en comissió de serveis, i no ens la donen.
Tranquils, els vàrem dir, nosaltres som un grup parlamentari, ens
adreçam al Govern i tenim la informació ràpidament. Nosaltres,
contents, acabàvem d'entrar aquí, en fi, contents de fer un servei,
vaja. Al cap d'uns mesos ens arriba una llista de vacants, que no
tenia res a veure amb el que havíem demanat. Vàrem reiterar el
tema de comissions de serveis i d'interins, això el juny del 98,
encara l'esperam. Ara resulta que diuen als sindicats que no els
la poden donar fins que no la donin al Parlament, que no la
podem donar al personal per respecte parlamentari. Bé, total,
això es basa en una suposició, però és una suposició avalada per
dades certes, per un mostreig a diverses conselleries.

Efectivament, la pregunta és: davant aquest percentatge
increÏblement alt de gent que ocupa la seva plaça per interinitat
o en comissió de serveis, demanam al Govern quina és la raó
d'aquest fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Funció Pública, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Bé, com ha dit el Sr. Diputat,
efectivament, aquesta és una suposició. A les 12 del migdia hi
havia aquesta situació de precarietat, o sigui, de personal interí,
de personal que no és funcionari de carrera, era del 17% de la
plantilla total de la comunitat autònoma, és a dir, si comptam
funcionaris de carrera més personal laboral fix, el total d'interins
era del 17%. Quina és la motivació d'aquesta, efectivament,
precarietat? La motivació és que des de l'any 93 fins al 96, a
través de la Llei de pressuposts de l'Estat, s'ha estat,
automàticament, aturant la possibilitat de fer oferta pública
d'ocupació, una línia que va emprendre el Govern socialista de
la nació. Com vostè sap, per aplicació de la Constitució, de
l'article 149.1.18, és d'aplicació a la nostra normativa, a la
normativa autonòmica, per tant, no hi va haver oferta pública
d'ocupació. Això també s'ha unit a les transferències. A la darrera
transferència de personal no docent que s'ha transferit, el total de
precarietat, com vostè en diu, Sr. Diputat, era del 20%, o sigui
que ha arribat el persona docent no universitari..., perdó, el
personal no docent no universitari és del 20%, això motiva
aquesta situació, la qual supòs que quedarà ben aviat
solucionada, perquè avui, precisament, a la reunió de la Mesa de
Negociació s'ha dut l'oferta pública d'ocupació, a la qual cosa el
sindicat que vostè diu que l'ha advertit que no li donen la llista
d'interins ha votat en contra, millor dit, no ha votat, se n'ha anat,
és a dir, que quan es presenta una oferta pública d'ocupació, quan
s'intenta regular la situació, que hi pugui haver oposicions,
perquè gràcies a la política, des del 97, de l'Estat, ja es permet
aquesta oferta pública d'ocupació, i no hi estan d'aocrd, o no hi
combreguen, els sindicats, amb aquesta situació d'evitar la
precarietat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, breument.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Ferrer, vostè em permetrà
que no la cregui, veritat? Vostè permetrà que pensi que em
menteix, perquè, és clar, vostès menteixen tant en aquestes
sessions parlamentàries que... Vostè diu ara un 17%
d'interins, no esmenta les comissions de servei, però no em
dóna ni la llista d'interins ni la llista de comissions de
serveis, i fa més de dos anys que les hi deman. Permetrà que
no la cregui?, que no cregui un Govern que diu que ha fet la
línia fèrria Palma-Universitat, un Govern que aquí, en sessió
parlamentària, fa cinc minuts, diu que és a punt de fer un
institut, del qual no han fet ni els fonaments, un Govern que
té,  bé, un grup parlamentari, el Sr. Flaquer ahir era
conseller de Turisme, qualque cosa ha de saber aquest home
d'això, i diu des de la trona que a partir d'ara, per fer una
plaça turística, se n'ha d'amortitzar una altra? Aquesta gent
que diu tantes mentides, vostè em permetrà que no la cregui,
veritat? Idò, no la crec, i li agrairia que ens passàs, a
nosaltres, a la premsa, als grups parlamentaris, la llista
d'interins i la llista de comissions de servei.

I jo contestaré la pregunta que vostè no em contesta:
Vostès tenen aquest grau de precarietat, tenen la gent en
comissió de servei, tenen la gent en situació d'irregularitat
perquè una plantilla d'administració general en situació de
regularitat, en situació que cadascú està on ha d'estar en
funció dels seus mèrits, és una plantilla independent del
poder polític, que per això els funcionaris tenen l'estatut
distint del de la resta de personal laboral, per tenir una
independència davant el poder polític, i vostès volen una
plantilla en situació de precarietat, una plantilla a vegades
agraïda o, en tot cas, dependent, per poder fer, desfer, per
poder practicar l'"amiguisme" que els caracteritza, i això
també, d'una altra manera, també és corrupció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Diria que m'estranyen aquestes
paraules, no m'estranyen després de saber, com vostès i el
sindicat amb que vostès tenen relacions, com actuen i de la
manera actuen. Efectivament, és tan gratuït dir que hi ha el 75%
de precarietat com que jo li digui, que m'han donat les dades, que
n'hi ha el 17%. Jo vaig dir a persones del sindicat Comissions
Obreres que nosaltres, al personal interí, no el tenim en mines, no
el tenim amagat, fa feina a les conselleries, tothom el veu, se sap
qui són, són públics, no el tenim amagat, el que passa és que jo
també crec molt en el respecte a les persones i en l'emissió de
dades. Jo vaig dir si els podia donar una llista de les vacants que
hi havia ocupades per un interí, evitant els noms, els noms són
públics, tothom els coneix, i vostès bé se n'inventen més dels que
hi ha, però són públics, i tothom hi fa feina, un al costat de l'altre,
tothom sap a cada conselleria qui és interí i qui no. Per tant, això
no els va interessar. Per tant, unes persones que em diuen que no
els interessa saber quines vacants hi ha ocupades per personal
interí, sinó que volen els noms i els cognoms, m'imagin que el
que volen és publicitar noms i cognoms. Miri, miri, exactament,
vaja, això mateix, Sr. Diputat, jo crec que almanco demanarem
el permís a la persona, si vol que el seu nom es publiciti...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

...perquè hi ha gent que no està en política i no vol aparèixer
en els mitjans de comunicació, no té per què aparèixer en els
mitjans de comunicació. Tothom ho pot saber, no tenim mines on
amagar els interins, són públics, estan a les conselleries i tothom
els veu, per tant, saber quines places vacants hi ha ocupades per
interins, és més que suficient, crec que ningú no té per què sortir
en els mitjans de comunicació, hi ha de sortir aquella persona
que és pública, a qui no queda més remei que sortir-hi, però no
a les persones que no són públiques. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.10) Pregunta RGE núm. 1981/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contracte de l'oficina d'Informació
educativa.

Passam a la següent pregunta, relativa a contracte de l'Oficina
d'Informació Educativa, que formula el diputat Sr. Andreu
Crespí, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, el Sr. Conseller s'equivocava quan deia que
continuaríem amb preguntes d'educació, jo entenc que
aquestes preguntes qualque cosa tenen a veure amb la seva
conselleria, però no tenen res a veure amb educació.
Parlarem de la Llei de contractes de les administracions
públiques. Per tant, la primera pregunta es formula amb els
seus termes, jo crec que prou clars, i és: Amb quins
arguments és fonamental aconseguir educació, cultura i
esports per utilitzar el procediment negociat sense publicitat
per contractar l'Oficina d'Informació Educativa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En tot cas, crec que s'hauria
d'aclarir que a pesar que el nom d'aquesta figura regulada a
la contractació administrativa no sigui el més afortunat,
negociat sense publicitat, això no vol dir que aquest no sigui
un procediment establert legalment i reglamentàriament i
que puguin emprar les administracions públiques, i jo sé, Sr.
Crespí, que vostè el coneix.

Quina era la fonamentació en aquell moment per fer una
contractació emprant els procediments que habilita
l'Administració pública a la Llei de contractes de les
administracions per negociar sense publicitat? El criteri era
que aquest era el procediment que ens permetia contractar
i fer més via, i nosaltres consideràvem que era urgent en
aquell moment perquè feia pocs mesos que havíem assumit
les competències educatives i ens adonàvem que hi havia
una manca d'informació important dins el sistema educatiu,
i que aquesta informació, sobretot, afectava la informació
que rebien els pares d'alumnes, i en aquell moment es
posava en marxa el procés d'escolarització, que tal vegada
és el procés que pot preocupar més els pares i més els pot
afectar, i segurament és aquell moment en què més
important és la informació, que els pares tenguin tota la
informació.

Per això mateix, per arribar a temps i perquè
consideràvem que era urgent arribar a temps, perquè
consideràvem que la informació que es donava no era
l'adequada, algú altre pot considerar que sí, nosaltres
consideràvem que no,  quant a quantitat, vàrem decidir
emprar aquest procediment legalment taxat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Com l'institut de Marratxí, ben igual. Les excepcions que
permet la Llei, és que pareix que vostè no sigui misser, jo crec
que n'és, no? "Los órganos de contratacions utilizarán
normalmente la subasta y el concurso como normas de
adjudicación", això que ens conta..., vostè parla d'educació, jo
parl de legalitat, "el procedimiento negociado sólo procederá en los
casos determinados en el Libro Segundo de la presente Ley para
cada clase de contrato", i estan taxats, i que els pares no
n'estiguin prou informats, no és un element per vulnerar, per
utilitzar, l'excepcionalitat d'aquesta Llei.

Jo li deman ara, aquí i seriosament, i amb una cautela d'anar
a parar als tribunals, si la seva resposta no és adequada, per
prevaricació, que ens expliqui en  base a què vostè va utilitzar,
i si vostè es preocupàs una mica, hauria demanat una mica als
seus tècnics la fulla, les bases jurídiques de l'excepcionalitat en
la forma natural de contractació. Sr. Conseller, expliqui'ns,
d'acord amb la Llei, quins són exactament els punts en què vostè
es va basar per fer-ho així.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Els hi he dit, Sr. Crespí, la urgència.
En qualsevol cas, crec que la meva cultura jurídica és superior a
la seva, perquè el procediment negociat és un concurs, i hi ha
diferents classes de concursos, de les quals el negociat és una.

II.11) Pregunta RGE núm. 1982/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment dels requisits necessaris per
part d'Unió Temporal d'Empreses MASER-GSB.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, la número 11, relativa a
compliment de requisits necessaris per part de la unió temporal
d'empreses Maser GSB, que formula el diputat Sr. Andreu
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, de la primera pregunta deduïm que s'ha vulnerat, ja que
la Conselleria no ens ha volgut facilitar en cap cas la informació
que li hem sol•licitat fa molts de mesos, i no només el Grup
Socialista, sinó d'altres, que la contractació, la fórmula de
contractació és, com a mínim, presumptament irregular,
presumptament. Ara veurem si l'ahn adjudicat a una empresa
també presumptament irregular. Vostè ens va donar el nom aquí
de l'empresa, Maser GSB Unión Temporal de Empresas, i jo, a
la rèplica, li vaig reiterar: Ho pot tornar a dir un poc més a poc
a poc? I en tercer lloc, per si era un poc sord, vostè m'ho diu cada
vegada, a la millor és ver, per si era un poc sord, també vaig
llegir el Diari de Sessions, que, a més de no ser sords qui el
transcriuen, tenen una megafonia, Maser GSB Unión Temporal
de Empresas, i no és en el registre, no hi és ni com a empresa ni
com a unió temporal d'empreses, primer requisit per contractar
amb l'Administració. Quants altres requisits no compleix aquesta
empresa, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. En tot cas, la presumpció d'una
contractació la té vostè, jo no la tenc en absolut, i estic segur
que ningú, amb un mínim coneixement jurídic i amb una
mínima anàlisi d'aquesta contractació, tampoc no la tendria.
En qualsevol cas, jo sí que puc provar documentalment quin
era l'estat per contractar d'aquestes empreses, i oralment li
puc contestar a vostè que les dues estaven constituïdes per
escriptura pública, que les dues, tal com diu l'article 24 de
la Llei, tenien, com a unió temporal d'empreses, tenien un
únic apoderat per actuar davant l'administració contractant,
que, d'acord amb el que diuen els articles 24 i 32 de la Llei
de contractes de l'Estat, totes dues tenien la solvència
econòmica, financera i tècnica i que es va explicar
mitjançant les classificacions emeses per la Junta
Consultiva de Contractació, que totes dues varen certificar,
a través de la comunitat autònoma, l'Agència Tributària i la
tresoreria general de la Seguretat Social que estaven al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i finalment, totes dues varen certificar,
d'acord amb l'article 21.5 de la Llei de contractes, que no es
trobaven en cap dels casos de prohibició de contractar amb
les administracions públiques.

Per tots aquests motius, que jo, naturalment, puc provar,
aquestes empreses es trobaven en tota situació adequada per
contractar amb l'Administració pública.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. M'ha contestat sobre els altres,
però no sobre el que jo li he dit. Sr. Conseller, l'article 15.2
diu textualment: "La capacidad de obrar de los empresarios
que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura de constitución o modificación inscrita en el registro
mercantil, siendo suficiente cuando se trate de empresarios no
españoles o de estados miembros", etc., i llavors, per a les
unions temporals d'empreses diu: "La Administración podrá
contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que sea
efectuada la adjudicación".

Molt bé, Sr. Conseller, jo tenc aquí dues notes registrals
del Registre Mercantil on diu: "Se han examinado los índices
de este Registro Mercantil sin que aparezca inscrita sociedad
alguna con la específica denominación de Maser GSB  Unión
Temporal de Empresas", exactament com figura en el Diari
de Sessions d'aqeust Parlament el nom que vostè ens va
donar. Si és un altre nom, vostè va mentir aquí; si no va
mentir, deu mentir el Registre, i jo crec que el Registre no
menteix.
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Per tant, d'acord amb la pròpia Llei de contractes, aquesta
adjudicació és nul•la.

Jo li deman aquí, i ho continuarem fent per la via jurídica,
que declari la nul•litat d'aquest contracte des del seu inici i que
obligui l'adjudicatari a reintegrar totes les quantitats percebudes
a aquest respecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Començam pel final. Si aquesta fos
una proposta que em fessin els meus funcionaris, segurament la
seguiria; en ser una proposta que em fa vostè, no. I m'agradaria
puntualitzar que la llei que fa referència al règim fiscal i al règim
registral d'aquestes empreses és la Llei 18/82, que diu que les
unions temporals d'empreses no tenen personalitat jurídica pròpia
i que el que ha d'estar inscrit en el registre són les empreses que
constitueixen l'unió temporal d'empreses, i la veritat és que jo no
estic en condicions d'assegurar-li aquí, perquè passa moltes
vegades, moltes vegades, si els noms comercials o els noms que
apareixen en els expedients són els mateixos noms que apareixen
en el registre de la propietat. En  qualsevol cas, com que es tracta
d'una unió temporal d'empreses, un expedient de contractació,
uns adjudicataris concrets, ho podem contrastar i es quedarà
segurament..., bé, supòs que no s'hi quedarà, perquè l'únic que
vol és fer renou, però jo estic ben tranquil que puc demostrar
perfectament que tota aquesta contractació es va fer d'acord amb
la llei, coincideixin o no coincideixin, que moltes vegades,
registralment, no coincideixen, els noms que jo li vaig donar,
perquè figuraven a la nostra documentació, i els noms que
apareixen en el Registre Mercantil. En qualsevol cas, ens referim
segurament a les mateixes entitats.

II.12) Pregunta RGE núm. 1983/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a documentació sol•licitada sobre adjudicació
de l'oficina d'informació educativa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, relativa a documentació
sol•licitada sobre l'adjudicació de l'Oficina d'Informació
Educativa, que formula el diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Si ho té tan clar, Sr. Conseller, si
ho té tan clar, si té els papers tan clars, què li hauria costat,
en els terminis que marca el Reglament del Parlament,
lliurar-nos aquesta documentació? Fixi's el que s'hauria
estalviat. No hauria fet patir aquests coneguts seus que
gestionen aquesta empresa, no els hauria fet patir, perquè,
els amics, no s'han de fer patir.

Miri, jo li deman, jo li exigesc aquí avui que es
comprometi davant aquesta cambra a entregar-nos aquests
papers, si vostè els té, si vostè els té, i no ens confondrem
amb sigles, si GSB o GSP, o PP, o jo què sé, entregui'ns els
papers, comprometi's-hi públicament. Avui ens n'anam,
aquesta és la darrera pregunta que li puc fer com a diputat
en aquest període de sessions, a la millor en el següent me
les farà vostè, a mi, però en aquest període no li'n puc fer
més. Acabi això, perquè ara vostè entra en un túnel, entra en
un túnel, exactament igual, i un túnel que va costar el lloc a
un company seu, jefe seu,, vostè entra en un túnel, Sr.
Conseller, no sé si se n'adona.

Miri, aquí tenc una anotació registral dels noms de cada
empresa per separat, i tampoc no hi figura. Jo no vaig néixer
ahir. Jo, quan surt aquí, duc papers, vostè no hi duu, res; i no
ho entenc. A mi em costa preparar les coses, i vostè surt
aquí com el rei del mambo, i no senyor, vostè, com a
mínim,, ha de fer un poc de feina i assabentar-se del que és
un magnetotèrmic, preguntant-ho, perquè jo no vaig néixer
ensenyat, Sr. Conseller.

Per tant, jo li deman avui si es compromet en un termini
de cinc dies, com em pareix que diu la pregunta, si vol, ho
rectificam i n'hi posam sis, a dur-nos tota aquesta
documentació. Si no s'hi compromet avui aquí, a la rèplica
li diré el que hem de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas, és que no està
avesat vostè a fer feina, i així es nota en el sistema educatiu
de les Illes Balears.

Sr. Crespí, naturalment que em compromet a dur la
documentació, el que jo no li puc consentir és que vostè ni
tan sols en aquesta cambra ni en lloc insinuï que cap
adjudicatari de contractes de la Conselleria d'Educació és ni
conegut ni amic meu ni que ha estat contractat per ser
conegut o per se amic, perquè si no vostè em demandarà per
això, però jo el demandaré, a vostè, també per les calumnies
que vessa en aquesta cambra.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Miri, Sr. Conseller, algú adjudicat per la Conselleria també
és conegut meu, o sigui, que, de coneguts, en tenim tots, això és
molt petit. Segona, Sr. Conseller, del que jo digui aquí vostè no
em pot demandar, perquè coneix el Reglament i l'Estatut. Del
que fa vostè com a conseller jo sí que el puc demandar, perquè
vostè té l'obligació de complir la llei, per això sí que el puc
demandar, i li dic que si no ens entrega els papers en cinc dies i
els papers aquests diuen de veritat tot el que vostè diu que diuen,
el demandarem, i li dic això ara i aquí.

I si a la contrarèplica no s'hi compromet, jo avui, ara i aquí,
com vostè ha sentit dir, el que li deman és, com va passar al seu
cap de files, Sr. Cañellas, per haver entrat a un túnel, i vostè ha
entrar en un túnel i ha hagut d'aturar les obres del túnel, no ha fet
la segona part de l'adjudicació, perquè això ja bullia massa, i ha
dit: Aturem-ho, a veure si aquests se n'obliden i s'acaba la
Legislatura. Miri, perdonam però no oblidam, això està escrit a
un monument que vostè, com a home de lletres, deu conèixer,
perquè, d'això, en deu saber més que jo.

Comprometi-s'hi ara i aquí, i si no, Sr. Conseller, ens presenti
la dimissió i el deixarem anar tranquil, no l'encalçarem més.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Ja l'hi he dit, ja li he dit que m'hi
comprometia. En qualsevol cas, si vostè creu que pot calumniar
qualsevol persona sense raó emparant-se en el seu estatut i en el
reglament d'aquesta cambra, vostè no és un digne membre
d'aquesta cambra, i és vostè qui hauria de dimitir, i no hauria
d'anar a aquesta llista que ha fet el Partit Socialista per a les
pròximes eleccions, perquè vostè no és un digne representant del
poble de les Illes Balears, vostè és un calumniador emparant en
el reglament de la cambra, això és el que és vostè, Sr. Crespí. Fa
pena que després de tants anys de dedicar-se a la política, encara
caigui en aquestes coses, em fa pena. En qualsevol cas, com li he
dit, li demostraré quines varen ser les nostres actuacions, per què
ho vàrem fer, i provarem documentalment com vàrem fer, com
sempre, totes les actuacions ajustades a dret.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, 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.

Acabat aquest punt referit a preguntes, passarem al punt
tercer, Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular relativa a proposta d'atribució e
competències als consells insulars en matèria d'espectacles
públics i activitats recreatives.

Perquè es debatin en el plenari es mantenen un total de
31 esmenes, que estan distribuïdes de la següent manera:
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
manté onze esmenes; Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, manté deu esmenes; Grup Parlamentari
Socialista, manté deu esmenes; Grup Parlamentari Popular,
manté un vot particular a l'article 1.

Si no hi ha cap consideració en contra, cada grup
parlamentari defensaria en bloc totes les esmenes que té
presentades, i després de la rèplica i contrarèplica, si es
produeixen intervencions contradictòries, passaríem a la
votació de les esmenes i de l'articulat. És correcte?

Passam, idò, a les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Per fer-ne la defensa, té la
paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. És un bloc de deu esmenes que es poden defensar
molt senzillament perquè pràcticament totes se situen en
molts pocs articles.

A l'article 2, hi mantenim quatre esmenes. Es tracta
d'addicionar a les competències que es transfereixen als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera
algunes de les que es reserva l'article 3 el Govern balear.
Així, la 1859 parla dels casinos, jocs i apostes, que és una
de les competències que es reserva el Govern balear; els
espectacles taurins, a continuació; els espectacles o
activitats organitzats o promoguts pel Govern de les Illes
Balears, ja que pensam que, una vegada transferides les
competències, si el Govern balear vol fer qualque tipus
d'activitat recreativa o lúdica, haurà de tenir l'autorització
del consell insular corresponent, i addicionar a la 1862 un
apartat, ja que també ve a ser una reserva que es fa el
Govern balear a l'article 3, quan parla que ell podrà
organitzar espectacles o activitats de les Illes Balears quan
afectin més d'un ens insular, bé idò, nosaltres, amb aquesta
esmena, la 1862, allò que plantejam és que, amb motiu dels
espectacles i activitats recreatives que es realitzin de forma
simultània o coordinada amb dues o més illes, els consells
insulars s'hauran de coordinar entre si per tal d'autoritzar-les
i gestionar-les. En aquest sentit, seria senzillament,  ja que
les competències passen als consells insulars, que siguin ells
qui s'hagin de coordinar i no hagi de tenir el Govern balear
la gestió i execució d'aquests espectacles quan afectin dues
illes o més d'una illa.
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A continuació vénen les esmenes corresponents a aquestes
competències, que les llevam al Govern balear, a l'article 3, a
l'apartat 3.4, 3.3, 3.1 i 3.2, tot això que he esmentat fins ara, i allò
que després canvia una mica, que és ja un altre aspecte, i que és
coincident amb els dos projectes de llei que avui hem d'aprovar,
així com també amb tots els projectes de llei que s'han plantejat
per transferir competències als consells insulars, és que la 1863
planteja que els consells tenguin plena capacitat reglamentària
normativa en el marc de les competències que li són atribuïdes.
És una esmena recurrent, en aquest sentit, a tots els projectes de
llei perquè és coherent igualment amb les esmenes que
plantejàvem a la reforma de l'Estatut d'Autonomia i que, una
vegada més, varen ser rebutjades pel Grup Parlamentari Popular.

Les dues esmenes que resten, la 1864, va en el sentit que es
doti amb finançament especial per a inversió en béns mobles i
immobles, repartit proporcionalment a les dues illes, es faria una
quantitat de 20 milions de pessetes, evidentment, l'esmena s'ha
feta abans de la comissió i de la ponència, que ja resta clar que
no es transfereix a Mallorca, però s'adaptaria aquesta quantitat de
20 milions, o de 10 milions, a l'atribució a cada un dels consells
insulars per a una inversió posterior a l'atribució de
competències.

I la darrera esmena és la supressió a l'article 10 de l'apartat 2,
que planteja que el Govern balear podrà exercir les facultats
d'impugnació dels acords dels consells insulars en tot allò que
consideri que incorre en infracció d'ordenament jurídic. Pensam
que és una cautela que no és necessari que estigui en aquest
Projecte de llei, per tant, en demanam la supressió. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar les esmenes per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el
diputat Sr. Joan Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Govern va presentar a la Comissió
Tècnica Interinsular aquesta proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'espectacles
públics i activitats recreatives, unes competències que ningú no
havia anunciat, que cap partit no tenia en el seu programa
electoral ni tampoc les tenia el Partit Popular ni el Govern de la
comunitat autònoma; ningú no havia anunciat aquest traspàs, tot
i que se n'havien anunciat d'altres, però així i tot hem  vist que
amb aquesta Llei el que s'ofereix és molta feina i molts pocs
doblers, com un refrany que diu "Molta roba i molt poc sabó",
moltes responsabilitats d'autoritzacions, d'inspeccions, i molts
pocs recursos. Per altra banda, el Govern només ofereix les
competències executives i de gestió i no traspassa les
normatives, i nosaltres creim que els consells insulars les haurien
de tenir, una de les esmenes fa referència a aquesta qüestió.

Per tot açò, el nostre Grup manté aquestes esmenes a la
Llei d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. La
primera, perquè els consells tenguin competències plenes i
no només les executives i de gestió. Per altra banda, el
Govern es reserva les competències que generen més
ingressos, com puguin ser els casinos, jocs i apostes, i
nosaltres creim que si traspassam als consells aquestes
competències, ho ha de ser globalment, i no només el tema
d'inspeccions, sinó que també allò que genera qualque
ingrés, jo vull recordar que per adjudicar el casino a l'illa de
Menorca el Govern haurà cobrat més de 100 milions de
pessetes, i nosaltres entenem que podrien ser uns recursos
que perfectament podrien anar als consells insulars. Per açò
deim que el Govern es reserva allò que més ingressos dóna
i traspassa tota la gestió, tota la burocràcia, tota la
paperassa, als consells insulars. Per altra banda, no hem
sabut trobar i el Partit Popular tampoc no ho ha sabut
especificar ni en ponència ni en comissió qualque activitat
recreativa o qualque espectacle públic que afecti més d'una
illa a la vegada, en el mateix moment, al mateix temps. Per
tant, entenem que és una part d'aqeust article 3 que
perfectament podria ser eliminada.

Per altra banda, el Govern traspassa els tècnics, traspassa
els inspectors, traspassa aquells que vetllaran per la
seguretat dels espectadors inspeccionat les activitats,
inspeccionant els recintes on s'organitzin aquestes, però no
podran inspeccionar ni podran vetllar per la seguretat dels
espectadors que presenciïn un espectacle que organitzi el
propi Govern. Nosaltres entenem que si aquest espectacle es
dóna a Menorca o a Eivissa, ha traspassat els funcionaris
que tenen cura de la vigilància d'aquestes activitats i
d'aquests recintes, per tant, el govern no té tècnics
competents en aquesta matèria que puguin vetllar per les
activitats que organitza el propi Govern, per açò han de ser
supervisades, han de ser autoritzades, pels consells insulars.
I és una qüestió que també eliminam de les potestats que es
reserva el Govern, perquè ho facin els consells insulars.

Per altra banda, des del PSM-Entesa Nacionalista, creim
que aquesta Llei ha d'atribuir tot el finançament necessari
per exercir aquesta competència i no derivar a posteriors
convenis entre el Govern i els consells insulars el
finançament d'alguna de les activitats que generi aquesta
competència, perquè si no arribam a l'arbitrarietat del
Govern a l'hora de signar convenis, a l'hora de subvencionar
una part d'aquestes competències, que nosaltres entenem
que haurien d'anar dotades suficientment en aquesta Llei, i
entram en l'arbitrarietat que si el Govern és del mateix color
que qui governa el consell insular, té més facilitats per
signar convenis, però si és d'un altre color, aquestes
facilitats no hi són, per tant, no se signen aquests convenis
i les competències vénen deficientment dotades. Per tant, si
traspassam la feina, també s'han de traspassar els doblers,
no ho hem de derivar a posteriors convenis, amb aquestes
competències haurien de venir les partides necessàries per
exercir aquesta competència i no derivar-la a la voluntat, a
l'arbitrarietat, del Govern amb posteriors convenis de
col•laboració.



6690 DIARI DE SESSIONS / Núm. 151 / fascicle 5 / 29 i 30 de març del 1999

Una altra esmena és a l'exposició de motius, cada llei de
competències per al Govern és una passa més cap a l'autogovern
dels consells insulars. Nosaltres creim que hi ha passes, passetes,
i fins i tot qualque passa endarrera amb aquestes competències.
Nosaltres creim que açò s'hauria de suprimir. Ja queden
anomenades totes a l'exposició de motius, no fa falta dir que açò
és una altra passa.

Ja ho hem reiterat amb altres lleis de traspàs de competències
als consells insulars, que totes les passes que ha fet el Govern en
matèria d'autogovern als consells insulars no superen el 2% de
tot el seu volum de despesa, per tant, entenem que, més que
passes, són passetes, per açò tenim una esmena, perquè s'elimini
aquesta expressió de l'exposició de motius.

Una altra qüestió que creim que s'ha d'eliminar és que les lleis
de competències moltes vegades generen més burocràcia. Ja ho
vam criticar a la Llei de competències, a l'atribució de la
competència en matèria de transport per carretera, on, a partir
d'aquell moment, els transportistes podien ser sancionats per tres
administracions, i fins aquella Llei, només per dues. Aquí també
cream un altre registre, les empreses s'hauran d'inscriure a dos
registres, per una banda, al Registre Insular i, per d'altra, al
Registre Interinsular. Nosaltres creim que hauria de bastar que
s'inscriguessin només en el Registre Insular i automàticament
quedaven inscrits, perquè els consells insulars traspassaven la
informació al Govern, al Registre Interinsular, i no demanar a les
empreses que es dediquen a aquestes activitats que es registrin
primerament a l'Insular i després a l'Interinsular, o a l'inrevés;
nosaltres creim que açò és incrementar la burocràcia, és
incrementar els entrebancs a aquestes empreses perquè puguin
exercir les seves activitats, en lloc de fer tot el contrari, que és
agilitar els tràmits perquè puguin generar més riquesa i més llocs
de treball, no posar-los entrebancs. Per tant, duplicam funcions
i fem destralejar els ciutadans en comptes de servir-los i evitar-
los molèsties i gestions innecessàries.

Per açò mantenim aquestes esmenes a aquesta Llei, perquè
creim que és molt millorable, i en aquest moment no entram en
la qüestió, tot i que ho hem fet en eliminar d'aquesta Llei el tema
dels convenis, però no entram en la gestió autonòmica, que creim
que també seria molt millorable. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Esta Ley ya ha pasado el trámite de ponencia y el de
comisión y, como era de esperar, gracias al rodillo del
Partido Popular, ha conseguido llegar a este pleno
manteniendo indemne, prácticamente indemne, todas sus
incoherencias, una tras otra.

La Ley mantiene en su exposición de motivos un alarde
de civismo, ¿para qué se hace esta Ley?, textualmente,
puesto que todos los hechos de que voy a hablar son hechos
reales, hechos reales, nada de imaginación, está todo aquí
escrito, ¿para qué? Para dar satisfacción a la voluntad de
autogobierno de cada isla, y para eso, para satisfacer las
aspiraciones de autogobierno, se convierte a los consells
insulares en los tontos útiles del Govern balear, y se les
transferirán, ¿qué competencias? Competencias ejecutivas
y de gestión serán finalmente las que se van a transferir,
pues pese a que en comisión se logró modificar el artículo
1, el voto particular del Partido Popular supongo que pondrá
las cosas en su sitio nuevamente.

¿Por qué no se transfiere a los consells insulares la
potestad normativa? Ni en ponencia ni en comisión se ha
explicado mínimamente ni se ha justificado por el Partido
Popular qué desconfianza existe hacia los respectivos
consells para que no se les permita hacer su normativa.

En definitiva, lo que se transmitirá a los consells
insulares es la gestión y la burocracia, ése es el concepto
que el Partido Popular tiene del papel que han de
desempeñar los consells, ser oficinas del Govern balear.

Por ello resulta sarcástico que en la misma exposición de
motivos se recoja textualmente que lo que pretende esta ley
es dar satisfacción a la voluntad de autogobierno de cada
isla, cuando a lo que debería de referirse es a la voluntad
gestora y no a la de autogobierno.

En el texto articulado la Ley sigue manteniendo una
reserva de potestades, sin que en ningún momento se haya
explicado, ni en ponencia ni en comisión, ni aquí tampoco
se hará, qué sentido o finalidad tienen, por qué el Govern de
las Islas Baleares se reserva estas potestades, potestades que
carecen de sentido, que son ilógicas, pese a las enmiendas
que todos los demás grupos parlamentarios han hecho,
coincidentes, pidiendo la supresión de estas reservas.
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Se sigue manteniendo un párrafo a que ya se ha hecho
mención aquí, se reserva el Govern la gestión y ejecución de
espectáculos públicos o actividades recreativas cuando afecten
a más de un ente insular. No ha habido manera, no la habrá en el
presente debate, que se nos diga por parte del grupo que apoya
al Gobierno qué sucesos son aquellos que pueden afectar a más
de un ente insular al mismo tiempo, no existen, simplemente es
una fijación de aquella persona que ha hecho esta Ley, nada más.
Los ejemplos que se nos ponen siempre tendrán carácter
sucesivo. Se nos dice, por ejemplo, una vuelta ciclista a las Islas
Baleares, una vuelta ciclista a las Islas Baleares o un campeonato
deportivo de carácter autonómico. Pues bien, una vuelta ciclista
debe de pasar siempre por cada isla, y en cada isla puede y debe
estar sujeta a la supervisión del respectivo consell insular. Sería
absurdo pretender que, por pasar por más de una isla, el control
del espectáculo debe estar sometido al parecer de una autoridad
autonómica, como si cuando viene la Vuelta Ciclista a España se
nos dijese que, por afectar a diversas autonomías, la autoridad
que la autorizará y la vigilará será el Estado español, o más aun,
en caso de que Julio Iglesias comience su gira mundial, pasando
por diferentes países, se sostuviera que debiera ser autorizada por
la ONU o algo así y no por las autoridades de los sucesivos
lugares por donde va pasando el espectáculo, es exactamente la
misma filosofía.

Señores del Grupo Popular, el espectáculos siempre debe ser
autorizado por la autoridad competente del lugar en que se
desarrolla, y si las competencias se transfieren, cuando un
espectáculo tenga lugar en Ibiza, será autorizado por el Consell
de Ibiza, con independencia de que al día siguiente dicho
espectáculo venga a Mallorca, vaya a la península o al
extranjero, porque no se autoriza la itinerancia, aun cuando ésta,
de por si, pueda ser un espectáculo en algunas ocasiones.

También continua reservándose el Govern, apartado cuarto
del mismo artículo 3, los espectáculos o actividades recreativas
organizadas por el Govern de les Illes Balears, que organiza, y
organiza muchos. Tampoco se nos ha dado ningún argumento ni
en ponencia ni en comisión que justifique semejante reserva, y
tampoco se dará en este pleno. Es un artículo que sólo tiene
sentido si el Partido Popular continua en el Gobierno, lo cual es
bastante improbable.

¿Para qué quieren dejar fuera de control las actividades
organizadas por el Govern?, ¿por qué motivo el Govern
tiene que quedarse en una zona de alegalidad, fuera de la
ley, no ser igual ante la ley que los demás?, es como si se
nos dijera que se transfieren competencias de urbanismo,
etc., pero las licencias urbanísticas del Govern las dará el
propio Govern, ¡hombre, esto no se suele hacer! Díganme
un solo motivo que justifique por qué el Govern balear
puede organizar espectáculos públicos sin control del
consell a que se transfieren las facultades. El artículo 4, el
siguiente, antes de ser empeorado en ponencia y en
comisión por el Partido Popular, sólo decía que la normativa
autonómica que se había de cumplir es la que no hay, la que
se había de hacer, lo cual era, de por si, cuando menos,
chocante. Con posterioridad, se le ha añadido un artículo 4
bis, que establece los órganos competentes para sancionar,
y atención, vuelvo a repetir que es una historia sacada de la
vida real, ¿cuáles son los órganos competentes para
sancionar, según el 4 bis, introducido por el Partido
Popular? Si en Menorca y en Ibiza el órgano para imponer
sanciones graves es el Pleno del Consell, en Mallorca, como
no hay transferencia, la facultad para imponer sanciones
graves es de una conselleria competente en la materia, he
dicho bien, quien podrá imponer sanciones graves es la
conselleria, no el conseller o la consellera titular, la
conselleria, un error técnico que viene a solucionar otro
error técnico que tenía la primitiva redacción propuesta por
el Partido Popular, porque les diré cuál es la primitiva
redacción propuesta por el Partido Popular, decía
textualmente: "La competencia para sancionar en Mallorca
la tiene la consellera de Función Pública e Interior", como
si hubiera voluntad de eternidad, que ya me gustaría que la
tuviera, a ver si con todo el tiempo a favor nos resolvía esa
Comisión de Reforma del Derecho Civil, que se nos ha
quedado pendiente, pero en fin, como parece que no es
posible, según las leyes de la física, que es vocación de
eternidad sea real, pues se cambió "la consellera" por "la
conselleria", la redacción, tal como ha quedado, ha atribuido
la competencia de imponer sanciones a la conselleria difusa
(...) titular de la misma, esto sería como aquella obra clásica
en que se preguntaba: "Quién mató al comendador?
Fuenteovejuna, señor. Y ¿quién es Fuenteovejuna? Todos a
una", ¿quién pondrá la sanción? La conselleria, señor. Y
¿quién es la conselleria? Todos a una, todos a una; tendrán
que reunirse todos para poner una sanción. Ésta es la técnica
que utiliza el Partido Popular para hacer sus proyectos de
ley.
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Y aquí no acaba el despropósito, así como en las otras islas
hemos dicho que sólo puede ser el pleno quien ponga las
sanciones graves, solamente el pleno, sin posibilidad de
alegación, en Mallorca puede ser prácticamente cualquiera. Al
final del artículo 4 bis se dice: "Se podrán delegar potestades en
un director general o en un secretario general técnico", es decir,
el Partido Popular, traicionado por su subconsciente, establece la
siguiente ecuación: vale lo mismo el Pleno del Consell Insular de
Menorca o de Ibiza que el secretario general técnico o el director
general de una conselleria de Mallorca, lo mismo, un pleno que
un director general, con todos mis respetos para los directores
generales, pero este diputado considera que siempre estará mejor
amparada la legalidad en el pleno, o en un nivel más alto, lo más
parecido posible al Consell de Govern, por ejemplo, sería lo más
parecido posible, y no en un secretario general técnico,
comparándolo al Pleno del Consell de Menorca o de Ibiza, y el
Partido Popular de Menorca o el de Ibiza tragan semejante
humillación, no sé cómo lo explicarán cuando vayan por allí.

Cambiemos de artículo y pasemos al 5, establece que los
registros de empresas y locales de espectáculos públicos y
actividades recreativas van a ser dos, van a ser dos, antes no
había ninguno, ahora habrá dos: uno de carácter insular y otro de
carácter autonómico. Lo normal sería que hubiera uno solo de
carácter insular, con facultades plenas de funcionamiento, y que
el autonómico se nutriera de los datos existentes en los insulares.
No entiendo por qué a esta ley se le llama de transferencia de
competencias. Se debería llamar ley de desdoblamiento de
competencias, puesto que a partir de ahora en lugar de
transferirse las competencias, se desdoblan. Tanto el Govern
como los consells tendrán sus propios registros de empresas y
locales de espectáculos públicos; y al ser propios e
independientes -son independientes uno del otro- nos
encontraremos que una empresa se registrará a nivel insular, y
puede ir al autonómico y no ser calificada de forma adecuada
para registrarse. O viceversa; o no ir a uno y sí ir al otro, si son
independientes y de la misma categoría, nos encontraremos con
estos problemas.

¿No sería mejor que hubiera un registro de carácter insular,
que controlara el acceso al mismo, los recursos contra las
denegaciones de acceso, etcétera, y que con posterioridad a la
inscripción de una empresa se pasaran los datos al registro
autonómico, que tendría sólo funciones de información pública,
o de estadística? Los ciudadanos de Menorca y de Ibiza y
Formentera, prepárense de momento para la duplicidad de
papeles y para el desconcierto. El artículo 7 establece cuál es el
coste efectivo de la transferencia. En la propuesta inicial, que
contemplaba Mallorca, se podía ver cómo se discriminaba al
Consell de Mallorca, que tenía un porcentaje de expedientes de
espectáculos y actividades recreativas superior al 75% del total,
y se le daba un porcentaje de recursos económicos del 48%. En
estos momentos se han establecido otras cantidades,
curiosamente se establece para cualquiera de estas dos islas que
afectan las transferencias lo mismo que se iba a dar para el
Consell de Mallorca antes. Imagínense, si poco era lo que se
daba para ellos, qué iba a ser para el Consell de Mallorca, que
tenía muchísimos más expedientes.

Da lo mismo. Da igual lo que se acuerde en la presente
ley, porque el Govern ha previsto en esta ley una cláusula
timo. Hay una cláusula timo para poder engañar al
Parlamento. Vamos a llegar a ella. Si creían ustedes, señoras
y señores diputados, que el importe de una transferencia
debe estar previsto en la ley, van a ver cómo se puede
estafar a un parlamento, cómo se le puede colocar un
artículo para que el Govern pueda dotar a los consells de la
cantidad económica que le dé la gana sin control
parlamentario de ninguna clase. Disposición adicional
cuarta, se nos dice:"podrán otorgarse convenios de
colaboración entre el Govern de les Illes Balears y los
consells insulares, y no supondrán carga económica para las
administraciones insulares". ¿Qué significa esto? Que una
vez repartido este primer dinero, y salvado el tema del
Consell de Mallorca, por si está por medio y cosas de éstas,
después ya nos reuniremos tú y yo, haremos un convenio, y
del Govern balear traspasaremos al Consell -de Ibiza, por
ejemplo, porque se me ocurre, por ejemplo- traspasaremos
el doble de dinero, sin más. Eso es una cláusula timo, y eso
es lo que significa. De modo que se alterará la
proporcionalidad que exige la ley, y se convertirá todo este
trámite parlamentario en basura superflua. ¿Para qué
discutir aquí de la dotación presupuestaria, si el Govern
puede alterarla a su voluntad, haciendo un convenio con
posterioridad? ¿Para qué?

Hay una transitoria primera sobre la que quisiera
introducir en este momento, en este trámite, y si hay
unanimidad de los grupos parlamentarios, o ninguno se
opone a la misma, una enmienda in voce que pretende una
corrección técnica de la misma. Me explicaré: la disposición
transitoria primera dice que el Govern de les Illes Balears
tramitará todos los expedientes iniciados antes de la
efectividad de la atribución de competencias. De acuerdo,
es normal que si el Govern balear ha iniciado un expediente
antes de que se haga efectivo el traspaso de competencias,
lo tramite hasta su finalización. Pero, ¿qué pasa cuando
finaliza? ¿Ante quién se puede recurrir? El artículo 2 lo
dice: "corresponderá al Govern de les Illes Balears la
competencia para resolver los recursos administrativos
contra los actos y acuerdos dictados por los órganos de éste"
-hasta aquí correcto- "antes de la efectividad de la
atribución competencial que establece esta ley". ¿Qué dice
este artículo 2? Que si un expediente que se está tramitando
ahora, mientras se está tramitando se hace efectivo el
traspaso de competencias, se resuelve después, como el
recurso se pone contra un acto dictado después de la
efectividad, no podrá presentarse frente al Govern, sino que
se tiene que presentar frente al Consell, y esto es lo que dice
aquí. Por eso yo les sugiero suprimir el texto del párrafo
segundo, desde dice abans de l'efectivitat de l'atribució
competencial hasta el final, de manera que quedara claro que
corresponde al Govern de les Illes Balears la competencia
para resolver los recursos administrativos contra los actos y
acuerdos dictados por los órganos de éste, que es lo lógico;
si el Govern dicta un acto, que el recurso se haga frente al
mismo Govern, y no que exista este desconcierto y que pase
el recurso ante el Consell Insular porque no está previsto en
la ley de otro modo.
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No puedo finalizar sin explicar por qué existe interés en
aprobar esta ley, si es una ley que afecta a dos consells insulares,
la dotación económica no importa, estamos a un mes de las
elecciones, ¿porqué este interés en aprobar la ley?, ¿porqué se
quiere que entre en efectividad antes de las elecciones? El
secreto está en los medios personales que se transfieren. ¿Qué se
transfiere a Menorca? 3 plazas de funcionarios de carrera o
personal laboral, y a Ibiza y Formentera lo mismo; y las 6 plazas
que se transfieren están todas ellas vacantes. Y ahí está el
secreto, lo único que se podrá hacer antes de las elecciones -esta
ley entrará en vigor el 15 de mayo, un mes antes de las
elecciones- va a ser cubrir las vacantes, meter a 6 contratados
laborales en estos puestos, nada más se va a poder hacer antes de
las elecciones, antes de que los desalojen de los consells y del
Govern, por lo menos vamos a ver si podemos colocar a 6, ésa es
toda la prisa que existe. Ahí verán porqué esta ley entra el 15 de
mayo, y porqué la de agricultura puede entrar en el 2000, porque
ahí no hay vacantes. Hombre, si no hay vacantes, que ya venga
en el 2000, y ya nos (...) más adelante; en ésta hay 6 vacantes,
hay que llenarlas enseguida, enseguida, y si es antes de las
elecciones, mejor, porque si está uno muy agradecido, igual pega
carteles. Pues bien, ahí es donde está el secreto.

En resumen, el objetivo de la presente ley de transferencias,
una vez que no se ha podido perjudicar al Consell de Mallorca,
ha sido permitir que los consells en manos del Partido Popular
tengan cada uno 3 plazas más ocupadas por contratados
laborales, porque lo demás es lo de menos, incluyendo la
financiación, como se ha dicho, porque diga lo que diga este
parlamento, se reúnan cien ponencias o cien comisiones, se
debata en cien plenos, al final si les da gana, y mediante la
cláusula timo a la que hemos hecho referencia, pactarán una
financiación distinta mediante convenio, con completa burla al
Parlamento, como viene siendo habitual. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ha fet una esmena vostè in voce. Jo
demanaria als altres portaveus si accepten la tramitació d'aquesta
esmena in voce, que en cas afirmatiu, després seria sotmesa a
votació. Grup Parlamentari Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida? Grup Parlamentari Nacionalista? Grup Parlamentari
Popular? Per tant, aquesta esmena in voce serà tinguda en compte
a l'hora de la votació.

Li deman al Sr. Diputat que l'ha feta, que quan facem la
votació estigui atent per recordar-ho. de totes maneres estarà
aquí.

Per defensar la proposta del Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Josep Ramon Orta.

(Remor de veus)

EL SR. ORTA I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Fixaré en aquesta intervenció la posició del Grup
Parlamentari Popular en torn a la proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca, d'Eivissa i
Formentera en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives. El Grup Parlamentari Popular, a pesar de tot el
que s'ha dit aquí, considera que aquesta és una bona llei, que
al nostre criteri dóna una resposta encertada a la
transferència d'unes competències vertaderament difícils. I
dic unes competències difícils no tan sols per la dificultat en
la gestió, sinó també per la complexitat de la normativa que
en aquesta competència conviu amb la gestió diària
d'aquesta. Hem de tenir en compte que aquí entren en joc
normes tal com la Llei orgànica 1/92, de protecció de la
seguretat ciutadana, la famosa Llei Corcuera, el Reial
Decret 2816/82, de reglament de policia, espectacles públics
i activitats recreatives, així com també, i no per això menys
important, normativa pròpia d'aquesta comunitat autònoma
de gran relació amb el tema que ens ocupa. Cal destacar
entre aquestes la Llei 8/95, de transferències d'activitats
classificades, o la 3/96 en matèria d'ordenació turística, així
com altres que també es relacionen a l'exposició de motius
que avui tractam.

Efectivament aquesta llei suposa una continuació en els
treballs d'atribució de competències, regulats per la Llei
5/99, de consells insulars; és una llei que manté un esperit
continuista amb la normativa anterior, a la qual dota
d'homogeneïtat i coherència. Aquesta llei, a criteri del Grup
Parlamentari Popular, traspassa als consells insulars
competències de funcions i serveis, evitant duplicitat de
procediment, donant compliment d'aquesta manera a un
mandat constitucional, el mandat constitucional d'eficàcia
en l'actuació administrativa.

En el que fa referència a les esmenes que aquí s'han
presentat, jo crec que es poden agrupar en tres blocs
fonamentals. Per una banda, aquelles que fan referència a
l'atribució als consells de les competències normatives i
reglamentàries; per un altra banda, les que fan referència a
atribucions d'altres competències; i en un tercer lloc les
esmenes de caràcter tècnic. Pel que fa al primer dels blocs,
no en podem acceptar cap, per motius, com ja he dit, de
coherència, d'unitat del cos legislatiu de la nostra comunitat,
i pel fet que consideram que aquestes han de quedar en
mans del Govern de les Illes Balears. En aquest moment
defensam d'aquesta manera un vot particular a l'article 1
d'aquesta llei en el sentit de recuperar el text inicial de la
ponència.

En el que fa a les esmenes que reclamen l'atribució
d'altres competències, s'ha de dir que fins i tot s'accepta, es
va acceptar a comissió, la reserva a favor dels consells
insulars de totes les matèries que no figuren, no reservades
expressament al Govern de les Illes Balears. En el que fa
referència a d'altres, són intransferibles, pel fet que existeix
ja una reserva legislativa, com és el cas de les competències
de gestió taurina. En el que fa referència a altres
competències com la del joc, és obvi dir que no entra dins
aquesta competència, sinó que n'és una d'específica,
regulada pel tema d'hisenda.
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Per finalitzar, les esmenes de referència als criteris tècnics, és
simplement això, criteris tècnics, que són qüestions
d'interpretació. Vostès pensen que és millor de la seva manera,
i nosaltres pensam que és millor la nostra; i francament, senyores
diputats i senyores diputades, crec que els que anam bé som
nosaltres i és el nostre grup. Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Altres grups que vulguin intervenir? Sr.
Pascual, té vostè la paraula per fixar la posició.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President, per fixar la posició, dir que donarem
suport a totes les esmenes presentades pels tres grups, però
després de la defensa que ha fet de la llei el Sr. Orta, i sobretot
en matèria d'espectacles taurins i relacionats amb el joc, ens
abstendrem en la votació de la llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Abans de passar a la votació, jo demanaria als portaveus si
volen que anem votant títols i articles amb les esmenes
corresponents, o feim les votacions en bloc de totes les esmenes
de cada grup.

Demanaria un poc d'atenció, perquè alterarem un poquet la
votació, en el sentit d'intentar abreviar-la, encara que aquesta
presidència haurà de fer un esforç per adaptar-la al seguiment
que té.

Votam totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida a aquesta proposta de llei de transferències.
Les esmenes són, d'Esquerra Unida, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 i 1865.

Vots a favor d'aquest bloc d'esmenes, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755,
1756.

Vots a favor d'aquest bloc d'esmenes, es volen posar drets?
Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31. Queden rebutjades totes
aquestes esmenes.

Votam totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista -després posarem a votació l'esmena
in voce-, que són 1787, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795,
1796, 1797 i 1798.

Vots a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets?
Poden seure, gràcies.

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

Vots a favor, 25; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Vot particular a l'article 1, en el sentit de mantenir el text
provinent de la ponència, presentat pel Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor d'aquest vot particular, es volen posar drets?
Poden seure, gràcies.

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

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 31; en contra, 25; cap abstenció. Queda
aprovat aquest vot particular.

Votam l'esmena in voce presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, que ha estat acceptada en el seu
tràmit a plenari, i que fa referència a la disposició transitòria
primera, apartat 2, suprimir des d"abans de l'efectivitat" fins
"posteriorment".

Vots a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Podem fer la votació de tot l'articulat conjuntament,
exposició de motius, o un per un?

Sr. Diéguez? Agafi el micròfon i parli.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gràcies, Sr. President. Lo siento, pero uno por uno son
sólo nueve.

EL SR. PRESIDENT:

Votació del títol de la proposta.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 46; cap en contra; 10 abstencions. Queda
aprovat el títol de la proposta.

Votació de l'article primer.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article primer, tenint en compte que s'ha incorporat el vot
particular del Grup Parlamentari Popular.

Votació de l'article 2.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article 2 de la Llei.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, hasta el artículo 6, exclusive, se pueden votar
juntos.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l'article 3, article 4 i article 5.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queden aprovats
els articles 2, 4 i 5.

Votam l'article 4 bis incorporat al dictamen, com a
conseqüència de l'aprovació de l'esmena 1818, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor de l'article 4 bis, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article 4 bis.

Votam l'article 6.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 25 abstencions. Queda
aprovat l'article 6.

Votació de l'article 7.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 18; 7 abstencions. Queda
aprovat l'article 7.

Article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 3; 22 abstencions. Queda
aprovat l'article 8.

L'article 9 queda sense contingut.

Article 10.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda
aprovat l'article 10.

Disposició addicional primera, segona i tercera, tenint en
compte que a la primera s'ha incorporat aquesta esmena in
voce, però les votarem conjuntament... No, perdó, a
l'addicional no, a la transitòria. Votam conjuntament les
disposicions addicionals primera, segona i tercera.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queden
aprovades les disposicions addicionals primera, segona i tercera.

Disposició addicional quarta.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda aprovada
la disposició addicional quarta.

Votació de la disposició addicional cinquena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 46; cap en contra; 10 abstencions. Queda
aprovada la disposició addicional cinquena.

Disposició transitòria primera i segona, i la primera amb la
incorporació de l'esmena in voce. Votam conjuntament? Sr.
Diéguez? Separadament.

Votam la disposició transitòria primera, amb la incorporació
de l'esmena.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 46; cap en contra; 10 abstencions. Queda
aprovada la disposició transitòria primera.

Disposició transitòria segona.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 25 abstencions. Queda
aprovada la disposició transitòria segona.

Votació de la disposició derogatòria.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 25 abstencions. Queda
aprovada la disposició derogatòria.

Votació de la disposició final primera.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 15; 10 abstencions. Queda
aprovada la disposició final primera.

Disposició final segona.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 3; 22 abstencions. Queda
aprovada la disposició final segona.

Votació de la disposició final tercera.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 25 abstencions. Queda
aprovada la disposició final tercera.

Exposició de motius.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 24; 1 abstenció. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Finalment, en aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia, procedirem a la votació computada de forma
separada pels parlamentaris elegits per illes.

Illa d'Eivissa Formentera.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 8; en contra, 4; cap abstenció.

Illa de Menorca.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Illa de Menorca, de Menorca. Vots en contra?

Vots a favor, 7; en contra, 6; cap abstenció.

Illa de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 14; 1 abstenció.

Per tant, queda aprovada aquesta llei d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives; i es faculten els serveis jurídics del Parlament per fer
les correccions i modificacions necessàries per tal que
l'esmentada llei tengui una redacció coherent.
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