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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
plenària i començarem a desenvolupar el punt primer de l'ordre
del dia.

Com que a l'anterior plenari no ho vaig recordar, els
record, per favor, que desconnectin -tant a les senyores i als
senyors diputats com als nostres convidats i informadors-
els seus aparells mòbils de telefonia
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I.1) Pregunta RGE núm. 2767/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de llocs d'amarrament nàutic dels ports de
Ciutadella i Fornells.

Començam amb les preguntes i començam amb tres
preguntes ajornades de la sessió anterior. La primera és la
pregunta 2767, relativa a la reducció de llocs d'amarrament
nàutic als ports de Ciutadella i Fornells, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular.
Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Sembla ser que la Conselleria de Turisme
vol potenciar el turisme nàutic i, per altra banda, des de la
Conselleria de Medi Ambient es diu que s'han de reduir els
amarraments en el port de Ciutadella. A mi m'agradaria saber
quina opinió té el conseller de Turisme en aquesta qüestió.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El Sr. Conseller de Turisme té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat, aquesta pregunta jo crec que hauria
de demanar jo en relació a què la fa, perquè si vostè la fa en
relació als projectes que existien en el port de Ciutadella i a
Fornells, que fa vuit anys que estan allà sense executar-se,
hauríem de dir que, efectivament, nosaltres no..., segurament, és
a dir, que no han fet cap amarrament; segurament al final serà
que aquest govern farà més amarraments dels que han fet vostès.
Per tant, m'agradaria que precisàs exactament en relació a què
em fa la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, a mi m'agradaria saber que el binomi menys amarrament
amb més esport-turisme nàutic, a veure a Ciutadella com es
tradueix. Bé és sabut que Ciutadella és un port amb una capacitat
limitada i que realment hi ha una demanda tant d'amarraments de
trànsit com de turisme nàutic de base, i aquesta és una petició
que el poble de Ciutadella fa i que, per altra banda, des del
Govern hi ha dos missatges: un que no es permetran més
amarraments, sembla ser, a través de la Conselleria de Medi
Ambient, i per altra banda el conseller de Turisme, per Ibatur,
està donant un impuls a un turisme de qualitat. A mi el que
m'agradaria saber és com compatibilitzar aquestes dues
qüestions, com en el port de Ciutadella podem posar més turisme
nàutic de qualitat i que, per altra banda, sembla ser que també
volen disminuir els amarraments que tenim, i açò és el que a mi
m'agradaria que vostès, des del Govern, d'una vegada ens
aclarissin. Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Sr. Camps, a mi em sembla que vostè va equivocat. El
Govern el que va fer no va ser llevar amarraments, el que es
va llevar és la possibilitat de dues urbanitzacions que hi
havia en el port de Ciutadella i en el port de Fornells. Vostè
sap que hi haurà una revisió del port de Fornells i hi ha un
pla de port nàutic que es concretarà en el PTP de cada una
de les illes, i jo li torn a dir que segurament, després que
s'hagi aprovat aquest PTP, haurem fet més amarraments o
aquest govern autoritzarà més amarraments dels que vostès
han autoritzat durant aquests vuit darrers anys.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.2) Pregunta RGE núm. 2777/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Palau de Congressos i Exposicions.

Passam a la següent pregunta, 2777, relativa a Palau de
Congressos i Exposicions, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
diverses declaracions fetes per algun dels membres d'aquest
govern hem sentit -a pesar que hi ha hagut també
matisacions o declaracions contràries o, almanco,
contradictòries- la possibilitat de dur a terme un palau de
congressos i exposicions en aquestes illes. La pregunta és
molt senzilla, és tan sols si pensen adjudicar per concurs
públic aquest projecte de realització d'aquest palau. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat, Sr. Flaquer, jo esperava una
mica més de cortesia per la seva part. Vostè sap que un
palau de congressos és un projecte complicat, fa molts
d'anys que també n'han parlat vostès, de palau de
congressos, i jo l'únic que puc dir i per cortesia
parlamentària li diré és que en aquests moments estam en
una fase ja d'estudis de projectes concrets.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vol intervenir?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
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Sí, gràcies, Sr. President. No entenc la referència que vostè
fa a la cortesia però em preocupa molt la seva contestació, i em
preocupa perquè crec que per ventura hem picat allà on vostès no
volien que entràssim, i em preocupa bastant que es parli de
projectes de certa envergadura, que no es parli de concurs públic
i que puguem començar a imaginar coses que no voldríem
imaginar. Li anuncii, Sr. Conseller de Turisme, i anuncii a tot
aquest govern, que farem un seguiment escrupolós perquè podem
tenir sospites clares i crec que bastant greus quant a aquesta
qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Sr. Flaquer, si vostè té sospites les ha de dir. El que jo li dic
de cortesia és que amb 80 dies no se soluciona un problema d'un
palau de congressos. Li he dit que estàvem fent uns projectes
concrets. De totes maneres a mi em dóna la sensació que vostè
està nerviós, vostè, o està gelós perquè els altres intentam fer
coses, coses que vostès no han fet, o encara està confós. Se
n'hauria d'adonar que el conseller som jo i estic aquí i que vostè
està a l'oposició, i quan li deman cortesia li don el temps prudent
per poder fer els projectes. Quan tenguem els projectes
indubtablement vostès també els sabran. Aquest govern no serà
un govern que farà les coses amagades sinó amb tota
transparència, i si té sospites de res, per favor les faci arribar i les
especifiqui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2778/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissió delegada per a assumptes turístics.

Passam a la tercera pregunta, 2778, relativa a comissió
delegada per a assumptes turístics, que formula l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Només és per conèixer quines
conselleries del Govern no formaran part de la Comissió
delegada d'assumptes turístics, perquè vàrem tenir una
comissió on se'ns va explicar, el conseller ens va dir que hi
podria haver qualque tipus de retoc en aquesta qüestió, i era
confirmar quines quedarien fora d'aquesta comissió. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Sr. President, Sr. Flaquer, el dia 4 del mes 10 del 99 es
va publicar el decret on es creava la Comissió
Interdepartamental de Turisme. Aquí s'assenyala quines són
les conselleries que hi participen: a part del president del
Govern de les Illes Balears, el conseller de Turisme, la
Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació
Tecnològica, el conseller competent en matèria de Treball,
el conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, el
conseller d'Educació i Cultura, el conseller de Medi
Ambient i el conseller competent en matèria d'Agricultura
i Pesca. I si vostè fa la resta veurà quines són les que falten,
perquè a mi no m'agrada mai analitzar les coses des del punt
de vista negatiu, i quan feim un decret el feim des del punt
de vista positiu i analitzam aquelles que hi han de ser, no les
que no hi han de ser.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que en aquest moment la
descortesia és seva, Sr. Conseller. Li he demanat quines no
en formen part i m'ha dit quines en formen part, i ha fet -si
se n'adona- un discurs llarguíssim de conselleries, perquè és
el que volem posar en evidència: que les qüestions
turístiques afecten quasi totes, per no dir totes, les
conselleries d'aquest govern i, en conseqüència, crear
aquestes comissions delegades no és més que fer volar
coloms, no és més que crear cortines de fum, per no dir
altres coses. 

Jo, de les que vostè no ha citat, li parlaria per exemple de
Sanitat i Consum; m'agradaria saber si la seva companya de
Govern no tendrà alguna cosa a dir quant a les inspeccions
sanitàries, quant a la producció dels consumidors com a
turistes o del turista com a consumidor, i només en aquests
moments puc fer referència a aquesta, perquè vostè no m'ha
contestat el que li demanava: que em digués exactament
quins són els companys del seu govern, quins són els titulars
de determinats departaments que no tenen un interès o un
relleu turístic segons el seu punt de vista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Miri, Sr. Flaquer, si feim volar coloms aquí també en fan
volar a Madrid, eh?, perquè tenen una interministerial de turisme,
o sigui que demani als seus de Madrid a veure si els funciona o
no els funciona, perquè la reuneixen de tant en tant o de forma
sovint. 

Evidentment totes les conselleries o moltes de les conselleries
que no estan en aquesta comissió poden tenir relacions,
indubtablement: en té Indústria en temes contra incendis, en té
Sanitat en temes de platja, en temes de cuines..., però això és una
relació habitual, és una relació quotidiana, la relació que tenim
amb aquestes conselleries perquè és el control d'una activitat i,
per tant, per a aquest control d'una activitat no fa falta crear una
comissió; cream una comissió amb aquelles conselleries que
poden tenir elements estratègics i puntuals entorn a projectes. De
tota manera, si vostè llegeix el decret també veurà a l'article 3
apartat 3 que en qualsevol moment es pot demanar la presència
d'una conselleria que la que no està de forma permanent a la
comissió per a assumptes concrets.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.4) Pregunta RGE núm. 2906/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan A. Ramonell i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures a adoptar davant el problema dels
rent a car pirates.

Passam a la següent pregunta, 2906, relativa a mesures a
adoptar davant el problema dels rent a car pirates, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Joan Antoni Ramonell i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Ramonell.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per part del Govern, Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sr. President, Srs. Diputats, evidentment davant aquesta
pregunta no correspon d'altra manera que dir que és aplicant
la llei i donant suport totalment les actuacions dels
inspectors de la Conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramonell, té la paraula.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè dia 30 de
setembre va fer unes manifestacions on deia que l'antic
govern no havia actuat mai sobre aquest tema. Jo
simplement li vull recordar les actuacions importants que va
fer en aquest tema l'anterior govern, ja que és un tema difícil
perquè és molt difícil trobar el bitllet que acredita que es fa
aquest viatge, però aquest govern, l'anterior govern, a
Eivissa mateix va fer una mancomunitat allò on tots els
taxistes poden anar a l'aeroport a recollir la gent. Aquí es va
fer un conveni amb la Policia Nacional que també podien
fer d'inspectors i a partir d'aquí va ser quan realment
l'actuació del Govern va ser important, gràcies a la policia,
perquè vàrem poder augmentar moltíssim les sancions, i així
ho pot veure vostè a la seva conselleria, com l'any 98 ja les
sancions eren importants amb els taxis pirates. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramonell. Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

No pos en dubte que la conselleria anterior hagués fet
actuacions, evidentment hi ha un personal molt competent,
en aquesta conselleria, però entenc que també hi ha hagut
una sèrie, a vegades, de denúncies que s'han anat acumulant
d'infraccions que després no s'han aplicat les multes de la
manera contundent que s'haurien d'haver aplicat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 2910/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adscripció del professorat a
l'ensenyament secundari per impartir l'idioma alemany.

Passam a la cinquena pregunta, 2910, relativa a
adscripció del professorat a l'ensenyament secundari per
impartir l'idioma alemany, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Jaén Palacios té la paraula.



154 DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 19 d'octubre del 1999

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, estamos
interesados en conocer, como dice la pregunta, cuántos
profesores están impartiendo la enseñanza de alemán sin tener la
titulación idónea. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sr. President, senyor diputat, la resposta és molt senzilla: cap
ni un. Tot el professorat amb destí definitiu ha demostrat la seva
capacitació aprovant una oposició, i el professorat amb destí no
definitiu s'ha comprovat en cada cas, lògicament, si tenia la
titulació adequada. Per tant la resposta és cap ni un. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vol intervenir?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. Sabe usted, Sr. Conseller,
que la función docente implica dos cosas: por una parte la
formación académica y por otra parte la formación pedagógica.
Si la segunda se adquiere por medio del CAP, con todos los
interrogantes que podamos formular aquí, y la primera la expide
el ministerio, el Estado, en función del artículo 149 de la
Constitución, y el profesorado que aprueba una oposición
administrativamente se le adscribe por la titulación a la cual se
presenta en las oposiciones, yo le puedo decir que hay
funcionarios interinos que están impartiendo alemán que no
tienen la titulación idónea. Por tanto su respuesta no es correcta.
Eso lo conocen los sindicatos y eso lo conozco yo, Sr. Conseller:
hay personas que están impartiendo alemán que no tienen
titulación ni en germánicas ni en anglogermánicas; son personas
que están tituladas en filología inglesa que no tienen, por tanto,
conocimientos de alemán. 

Bien es cierto que en los primeros niveles de enseñanza
secundaria, es cierto que la preparación no tiene que ser
especialmente complicada, pero yo le digo a usted aquí, en la
pregunta, titulación idónea; usted me dice que ninguno y yo le
digo a usted que eso es falso. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén Palacios. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Educació.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. És evident que les xarxes
d'informació que té el Sr. Jaén encara són millors que les
meves. Esperem que poc a poc això vagi canviant. Jo li he
dit abans que a la seva pregunta concreta jo li donava una
resposta concreta, i era: cap ni un. Vostè introdueix una
altra qüestió que és certa: hi ha dificultats a les Illes Balears
per trobar professorat que imparteixi la matèria d'alemany
per ventura amb les titulacions que serien les ideals, per
ventura amb les titulacions que serien les ideals, però les
titulacions que tenen les persones que imparteixen alemany
són titulacions idònies, homologables legalment i
acadèmicament; que per ventura haurien de ser unes altres
les més desitjables, d'acord, però el que és cert és que -
repetesc- hi ha una titulació idònia per part de tots els
ensenyants d'alemany en el sistema educatiu de les Illes
Balears, i si vostè sap qualque cas, l'esmenti, perquè a
l'administració el desconeixem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2911/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferència de les
competències d'Educació al Consell Insular de Menorca.

Esgotada la pregunta passam a la número 6, 2911,
relativa a transferència de les competències d'Educació al
Consell Insular de Menorca, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Josep Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta que formulam
ve a rel d'unes declaracions que va fer dia 14 d'agost el
delegat d'educació territorial a Menorca en el sentit que el
pacte de progrés no preveia el traspàs de l'encomana o de les
competències d'Educació als consells insulars. Nosaltres
voldríem saber l'opinió del conseller respecte d'això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en el pacte programàtic
que dóna suport al Govern de les Illes Balears en aquests
moments, efectivament no hi consta la voluntat de traspassar
l'educació als consells insulars. Ara, allò que sí que hi ha per part
d'aquest govern és una voluntat d'impulsar al màxim una
descentralització de la gestió administrativa a les illes de
Menorca, d'Eivissa i Formentera per tal que els ensenyants i els
ciutadans en general puguin resoldre a la seva pròpia illa i, per
tant, amb més velocitat i amb més garanties d'immediatesa, el
màxim nombre de qüestions i de problemes. Ara bé, creim que
aquesta cessió, per dir-ho d'alguna manera, o aquesta
descentralització s'ha de fer amb el màxim rigor, amb un procés
ben pensat i ben calculat, donant a les instal•lacions que té la
Conselleria d'Educació a Eivissa i a Menorca els equipaments
tant tècnics com de personal que requereixen, i una cosa li puc
assegurar, i és que a l'inici d'aquesta legislatura en matèria de
descentralització educativa a les Illes Balears, a Menorca,
Eivissa i Formentera, no hi havia absolutament res fet, i al final
d'aquesta legislatura s'hauran donat una bona sèrie de passes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President, només per constatar el canvi
d'orientació que hem detectat fa aproximadament un any i mig i
respecte al que es diu ara. Si fa un any i mig ens trobàvem amb
mocions en els diferents consells insulars per part d'un grup
determinat, el PSM, on es deia i s'instava, entre altres coses, a
suprimir la figura dels delegats territorials i a encomanar la
gestió d'educació als consells insulars, ara ens trobam que açò
canvia i es pretén fer una descentralització d'aquestes
competències. Nosaltres estarem molt atents a veure quin és
aquest procés de descentralització, volem veure quin paper tenen
realment els consells insulars en aquesta matèria tal com vostè
va comentar a la compareixença que va tenir en aquesta casa, on,
per altra banda, no ens va aclarir tampoc massa quina era la
postura ni del Govern ni dels consells insulars a les diferents
reunions o a la primera reunió que ha tengut amb els
responsables d'aquesta matèria. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sr. Gornés, una correcció. Difícilment fa un any i mig podíem
estar en contra dels delegats territorials perquè no n'hi havia. En
aquell moment hi havia una altra cosa, que eren directors
generals de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i estàvem en
contra en la mesura que tenien la condició de directors generals,
perquè un director general se suposa que és una figura política
que és de la globalitat de l'àmbit de la gestió
politicoadministrativa, no només d'una part; per tant, no estàvem
en contra dels delegats territorials.

Respecte al fet que dèiem fa un any i mig, que estic
segur que dèiem coses molt més matisades que les que vostè
ha dit, i el que puguem dir ara, ara parlam d'un govern que
respon a un acord programàtic de diversos grups, i és en
aquest acord programàtic de diversos grups a què ens hem
d'atendre. En qualsevol cas jo li agrairia que es quedàs amb
la substància de la meva resposta, i la substància de la meva
resposta és que a l'inici de la legislatura no hi havia la més
mínima descentralització a Menorca i a Eivissa, encara que
hi hagués un pomposíssim director general d'Educació, i al
final d'aquesta legislatura n'hi haurà. Aquesta és la
substància de la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 3073/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació econòmica del
Govern balear a la construcció del centre juvenil d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta, la número 7, número
3073, relativa a aportació econòmica del Govern balear a la
construcció del centre juvenil d'Eivissa, que formula l'Hble.
Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Aquesta pregunta ve formulada a rel d'una visita que va
fer l'actual alcalde d'Eivissa, Sr. Xicu Terrés, a Palma per
entrevistar-se amb membres del Govern, i un dels temes
tractats va ser la construcció d'un centre juvenil a Eivissa.
Aquest centre ja estava projectat i previst per l'anterior
equip de govern encapçalat pel Sr. Fajarnés, i en aquell
moment comptava amb el suport del Govern balear i del
Consell Insular i, a més, responia a una aspiració
compartida de totes les associacions juvenils d'Eivissa. Ara
voldríem saber si el Govern balear mantendrà aquest suport
a la construcció del centre i amb quina aportació ho farà.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representat del
Govern.
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LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

Gràcies. Miri, Sra. Palau, efectivament jo vaig tenir una
primera reunió amb el batle d'Eivissa, em va presentar aquest
projecte, es va estudiar, es va quedar que es continuaria estudiant
i, posteriorment, jo he tengut diverses reunions amb
representants del Consell d'Eivissa, concretament amb la
consellera d'Esports i Joventut, la Sra. Fanny Tur, i amb la
mateixa presidenta del Consell d'Eivissa. Aquest contacte es va
fer ahir mateix i elles estaven també d'acord amb la necessitat de
donar suport a un projecte d'aquest tipus, amb la necessitat de
donar suport des del Govern balear, necessitat que compartim, de
donar suport a les polítiques de joventut i, per tant, en establir
noves relacions entre el Govern balear i l'illa d'Eivissa per posar
en marxa el que no s'havia fet fins ara, que eren polítiques de
joventut.

És clar que aquest projecte està en estudi i és clar que aquest
govern li donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Palau, vol intervenir?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, vostè no m'ha dit amb quina
quantitat pensen col•laborar. De totes maneres, si és així, si la
seva resposta és afirmativa, ens alegram molt d'aquest canvi
d'actitud per part de la seva conselleria, perquè realment aquesta
instal•lació és molt necessària per als joves d'Eivissa. Jo el que
pens és que, encara que vostè ahir a Eivissa va negar que no
hagués volgut donar mai aquesta col•laboració, pens que no ho
devia tenir tan clar l'alcalde d'Eivissa quan encara diumenge
passat ens deia a la premsa: "Habrá centro juvenil antes del 2003,
si hace falta lo pagaremos nosotros", i pens que si les crítiques
que hem fet des del Partit Popular i les iniciatives parlamentàries
que s'han pres han estat profitoses i han fet recapacitar aquesta
consellera, no desesperi que sempre procurarem fer una oposició
tan efectiva si és bona per als joves d'Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, vol contestar?

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

Gràcies. Miri, Sra. Palau, em sap greu però pens que està
bastant mal informada; està mal informada quan vostè afirma
que jo he canviat d'opinió. Crec que això no és cert i crec que, a
més, segurament interpreta malament les paraules del batle
d'Eivissa. El que a mi sí m'agrada és el seu canvi d'actitud, el
canvi d'actitud del seu partit respecte a la política juvenil que
s'havia de fer a l'illa d'Eivissa. Jo ara li demanaré per què ara té
tanta pressa en definir quina quantitat es destinarà, quan vostès
no varen fer un compromís ferm en aquest sentit, no només en el
sentit de crear una instal•lació com és un centre de joves, sinó
cap altra instal•lació que són necessàries, com és un alberg
juvenil, i a més que ara, de sobte, estigui interessada en les
polítiques juvenils a l'illa d'Eivissa.

Miri, jo de les dues visites que ja he realitzat a l'illa d'Eivissa
i de les diverses visites que ha realitzat el nostre director
general de Joventut que, per cert, jo crec que ja superam en
un 200 per cent l'estància que el seu partit va tenir per parlar
de polítiques juvenils, hem pogut constatar que,
efectivament, no només ho hem pogut constatar sinó que a
més és el que ens han transmès els representants de les
diverses institucions que, efectivament, la política,
l'empremta que el Partit Popular ha deixat durant aquests
anys en política de joventut a l'illa d'Eivissa ha estat escassa.
Jo li puc dir que el meu criteri quant a la necessitat de crear
un centre juvenil a l'illa d'Eivissa no ha canviat, que el que
hem decidit és no únicament amb el batle d'Eivissa sinó
també amb la presidenta del Consell d'Eivissa i amb la
consellera d'Esports i Joventut, és que, donada l'escassa
dotació que té aquesta illa seria més convenient fer un
equipament de caràcter insular perquè es poguessin
beneficiar tots els municipis i, de fet, ahir ja vàrem establir
diversos acords que van en la línia, per una part, de fer el
que vostès no han fet, que és descentralitzar els programes
juvenils, que ara només es fan a l'illa de Mallorca i fer-ho,
per tant, a Eivissa i posteriorment també acordar de fer
aquests programes a Menorca.

I en el cas de les instal•lacions, hi estam treballant, el
nostre director general està treballant per dotar l'illa
d'Eivissa d'un centre juvenil i d'una altra necessitat, que és
un alberg juvenil. Jo li puc dir que quan aquest projecte
s'hagi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi rematant perquè s'estan excedint de
temps.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Fernanda Caro i Blanco):

...que quan aquest projecte s'hagi tancat es farà un
pressupost i el Govern balear donarà suport
pressupostàriament a aquest projecte, i jo li puc dir que els
doblers del Govern balear aniran cap a totes les illes, també
cap a Menorca, Eivissa, i segurament on no aniran serà a
Sud-Amèrica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 2903/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a donació de 3.500 milions de pessetes del
Govern balear al Consell Insular de Mallorca.

Passam a la vuitena pregunta, 2903, relativa a la donació
de 3.500 milions de pessetes del Govern balear al Consell
Insular de Mallorca, que formula l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Salom, té la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, al
Grup Popular ens agradaria saber si és cert o no, si forma part o
no del pacte de govern d'esquerres d'aquesta comunitat, que el
Sr. Antich, per arribar a ser president del Govern, va haver de
pagar el preu que li demanava la Sra. Munar, que volia un plus
de 3.500 milions de pessetes més per al Consell Insular de
Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Hisenda.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Donació de 3.500 milions de pessetes.
No sé si aquesta pregunta està feta amb un error de plantejament
o si el subconscient manifesta quina és la vertadera forma
d'entendre el funcionament de les administracions públiques:
parlar de donació, Sra. Diputada, crec que destil•la un sentit
patrimonial de l'administració que, evidentment, no compartesc.
Hem dit que millorarem el finançament dels consells, no només
el finançament del Consell de Mallorca, no sé perquè no fa una
pregunta extensiva als altres consells, i la resposta a la seva
pregunta és que l'acord de governabilitat manifesta la seva
voluntat que els consells de les diferents illes siguin els autèntics
governs de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Això
suposarà més competències i suposarà més finançació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, vol intervenir?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo he parlat de Mallorca
perquè segons el Sr. Mesquida, vostè mateix, en un moment
determinat va dir que passarien 3.500 milions de pessetes al
Consell Insular de Mallorca i aposta jo li parlava de Mallorca. I
aprofitant aquest tema vull dir-li que a nosaltres ens agradaria
saber si aquest plus que donaran a Mallorca també el donaran al
Consell Insular de Menorca o al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera; o és que les presidentes d'aquells consells insulars
per votar la investidura del Sr. Antich no varen posar aquesta
condició de rebre més doblers per al seu consell insular?

I vull demanar-li a veure si aquests doblers, aquest plus
que donaran al Consell Insular de Mallorca segur, i als altres
no ho sabem, figurarà en el pressupost de l'any 2000, en el
pressupost que està a punt ja d'entrar en aquest parlament,
i també demanar-li si aquests doblers seran de lliure
disposició per part del Consell Insular de Mallorca o
s'hauran de dedicar a qualque tema en concret, i a veure si
les paraules dites pel conseller de Presidència dia 13
d'octubre, en un informatiu de Televisió Espanyola, en el
sentit que també passarien l'any 2000 700 i busques de
milions de pessetes a Eivissa, a veure si és cert o no és cert.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d'Hisenda.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo crec que, a la Sra.
Diputada, no sé si li sap greu o no, però aquí hi ha un canvi
radical de plantejament respecte als consells. Aquí hi havia
un govern que va interpretar que els consells havien de ser
una sucursaleta del Govern; li record que hi havia un
president de la comunitat autònoma que repartia
subvencions del Consell de Mallorca, les donava el
president del Govern de la comunitat autònoma,
subvencions que eren aprovades pel Consell.

Aquí hi havia un Govern, i algú haurà de donar qualque
explicació, que, per  ventura, d'aquí ve la confusió a la seva
pregunta, l'any 95 va deixar de fer els pagaments al Consell
de Mallorca. Això va suposar 7.000 milions de pessetes de
deute amb el Consell de Mallorca, el net dels quals són
3.000 milions de pessetes. Aquí algú haurà d'explicar als
ciutadans de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa per quin
motiu es va, i deliberadament, privar d'un sistema de
finançament definitiu i per quin motiu se li va privar d'un
sistema de fons de compensació interinsular, perquè li
record, Sra. Diputada, que, l'any 89, la Llei de consells
establia que a partir del quart any de la primera llei de
transferències, un any després s'enviaria una llei al
Parlament que establiria el sistema de finançament definitiu
i la creació d'un fons de compensació interinsular. Això
acabava l'any 96. L'any 95 varen fer una modificació a la
Llei de mesures que deia que ajornaven aquesta entrada en
vigor d'aquests dos mecanismes a dia 1 de gener de l'any
2001.

Crec que aquí algú haurà de donar explicacions sobre per
què durant tots aquests anys els ciutadans de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa han patit aquest dèficit de finançament.

Els ciutadans de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
veuran corregida una situació injusta, en definitiva, no se'ls
donarà res, se'ls donarà allò que, en justícia, els correspon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.9) Pregunta RGE núm. 2909/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció d'amarraments nàutics dels ports de
Ciutadella i Fornells en relació amb la millora del turisme de
qualitat i la desestacionalització de la temporada turística.

Passam a la pregunta número nou, 2909, relativa a reducció
d'amarraments nàutics del port de Ciutadella i de Fornells, en
relació amb la millora del turisme de qualitat i la
desestacionalització de la temporada turística a Menorca, que
formula l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, com que vostè no m'ha contestat a la primera
pregunta, la hi faig d'una altra manera: com pensa el conseller de
Turisme que la reducció d'amarraments nàutics al port de
Ciutadella-Fornells, que va anunciar la consellera de Medi
Ambient, pot influir en la millora del turisme de qualitat i en la
desestacionalització de la temporada turística a Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Sr. President.

Sr. Diputat, jo no sabia que vostè veiés tan enfora, que ja em
fes dues preguntes perquè, la primera, no la hi contestaria, i jo
crec que la hi he contestat bé. És a dir, aquí no hi ha reducció
d'amarraments. És a dir, sobre dos projectes que,
afortunadament, vostès no els varen fer, perquè amagaven dues
urbanitzacions.

Jo li he dit que, segurament, aquest Govern, al final,
autoritzarà més amarraments que els que vostès hagin autoritzat
durant vuit anys.

Però, de totes maneres, li especificaré una altra cosa.
Convendria que parlàs amb la gent del sector turístic i que els
demanàs què és el que és prioritari a Menorca en aquest moment
per a la desestacionalització, perquè jo crec que no és prioritari
en aquest moment per a la desestacionalització amarraments
durant la temporada baixa. És a dir, podria parlar d'unes altres
qüestions, podria parlar d'hivernada, però, d'amarraments per
desestacionalitzar, no, indubtablement.

Per tant, jo crec que s'haurien de fer altres coses per a la
desestacionalització, de manera prioritària als amarraments,
com és el senderisme, com són els circuits culturals, que,
per cert, fa vuit anys que vostès els varen iniciar, varen fer
un petit experiment perquè els va donar suport el Govern a
Madrid, que era socialista en aquell moment, i l'han acabat.

A mi em pareix que vostès, en aquests darrers vuit anys,
a Menorca hi han fet poques coses. Afortunadament, no hi
han fet les urbanitzacions, i, desgraciadament, no han fet
l'oferta de turisme cultural que estava prevista.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vol intervenir?

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President.

Efectivament, jo sí que he parlat amb el sector turístic,
i el que volen és una urgent ampliació de la infraestructura
portuària de Ciutadella, i a més a més, el que no volen és
que es tanquin amarraments. A més, la consellera de Medi
Ambient diu que s'hi han de limitar el nombre
d'amarraments. Escolti, el que no em (...) és més turisme de
qualitat, menys amarraments.

I li he de recordar que nosaltres vam adjudicar un
projecte de més de 450 amarraments que propiciava un
turisme de qualitat nàutic per al port de Ciutadella, i vostès
el van retirar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Per a mi, m'haurà de fer una tercera pregunta, perquè no
ens entenem.

Jo ja li dic que el que vàrem retirar, i la intenció de l'altre
dia de la modificació de les Directrius d'Ordenació del
Territori, era llevar unes urbanitzacions, però també li dic,
i en el pacte de govern hi és, que hi ha fer un pla de ports
nàutics.

I li torn a dir que al final d'aquesta legislatura, perquè
estigui tranquil vostè i el seu sector turístic, segurament
haurem fet més amarraments que els que vostès han fet
durant aquests vuit anys, o sigui, per tant, no entenc la
polèmica que vostè em planteja.
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Si vol, faci'm una altra pregunta. Serà que jo som nou en
aquest Parlament, però si m'ha de preguntar tres vegades, faci-ho.
Jo estic disposat a contestar-li totes les vegades, però d'aquelles
coses que no existeixen, no se'n pot parlar, i crec que vostè
insisteix en una cosa que no existeix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 3122/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a projectes d'ampliació i millora del transport públic
terrestre a les Pitiüses.

Pregunta número deu, 3122, relativa a projectes d'ampliació
i millora del transport públic terrestre a les Pitiüses, que formula
l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt.

Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President.

Don per formulada la pregunta amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. El Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Bé, tots sabem que és un servei transferit al Consell Insular
d'Eivissa, però de totes maneres, en aquest procés que estam de
negociació amb els consells, de revisió de les transferències,
quant que estiguessin ben dotades, aquest Govern pensa que s'ha
d'estudiar el tema quant a col•laborar en la millora de línies
d'autobusos actualment en servei.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President.

Nosaltres sabem que hi ha transferència de competències de
transport, però, és clar, aquesta transferència de competències no
inclou el Pla director sectorial de transport, és a dir, la
planificació de línies que hi pugui haver, i veim amb molt bons
ulls el que s'ha començat a fer a Mallorca, parlar d'ampliació de
trens, i tenim una expectativa, com a gent de les Pitiüses, de
veure que, a les altres illes, també el Govern hi posarà atenció
que hi hagi un increment de les línies de transport públic i la
possibilitat de poder optar entre transport privat i transport públic
tant a Eivissa com a Formentera.

Ho deim també perquè la taxa de cotxes per habitant que
tenim a Eivissa i a Formentera és la més alta de les Balears,
la més alta d'Espanya, supera el 50% la de la Unió Europea.
Com vostès saben, la contribució del transport privat en
aquest moment a l'efecte hivernacle, que dóna lloc al canvi
climàtic a nivell mundial, és molt elevada, això vol dir que
la nostra contribució, com a gent de les Pitiüses, a aquest
canvi climàtic és important.

Per tant, el que nosaltres demanam és si el Govern, amb
la revisió del Conveni de carreteres i amb la planificació del
Pla director sectorial de transport públic, tendrà en compte
estudis de mobilitat a les illes d'Eivissa i Formentera, a fi de
descarregar del sector privat cap el sector públic la
possibilitat d'accés al transport, i si en aquesta revisió
comptaran també amb l'opinió dels municipis que ja estan
intentant, com per exemple el municipi de la ciutat
d'Eivissa, posar en marxa plans de mobilitat col•lectiva i
també si comptaran amb l'ajuda dels consells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades.

Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Sí, és evident i és reconegut que aquest govern s'ha
compromès a impulsar el transport públic, i entenem que
una acció de govern no ha de quedar circumscrita a una illa,
sinó a tot el territori on es governa. Per tant, insistesc en el
que he dit abans, que sí que s'han de revisar aquestes
transferències i que, probablement, per a una renovació de
flota i per a estudis, farà falta una ajuda del Govern als
consells insulars.

És evident que no podem discriminar una illa respecte de
l'altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.11) Pregunta RGE núm. 2914/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obres de la via de circumval•lació nord d'Inca.

Passam a la pregunta número onze, 2914, relativa a obres de
la via de circumval•lació nord d'Inca, que formula l'hble. Sr.
Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Aquesta pregunta també voldria formular-la com un prec:
quan pensa el Govern de les Illes Balears escometre les obres de
la via de ciurcumval•lació nord d'Inca?

Es pot determinar que la manca de vies per accedir
directament als municipis limítrofs són la causa-efecte dels
problemes de la circulació a l'interior d'Inca, que la saturació de
la carretera 713, al pas per Inca, convida a creuar la ciutat i
impossibilita el fàcil accés de sortida per Reis catòlics, que és
una via de titularitat de l'Administració autonòmica, que la
majoria de vehicles de Lloseta, per la manca d'un ramal directe
des de l'autopista, ho fan mitjançant l'avinguda del Raiguer.

Un altre problema afegit són els cotxes de lloguer, ja que el
monestir de Lluc és una visita obligada, qüestió que s'agreuja a
principis de tardor a causa de la baixada de les temperatures, es
deixa de visitar la costa per desplaçar-se a zones de l'interior. Els
caps de setmana de la tardor i de l'hivern, diumenges i festius
sobretot, augment espectacularment la densitat del trànsit en
direcció a Lluc. Dades del Departament de Carreteres ens diuen
que hi ha 9.000 vehicles diaris que travessen Inca, i hem de
recordar que els caps de setmana es duplica o triplica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger.

Té la paraula el conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, senyors diputats.

Aquesta variant, que, de fet, és una variant incomplerta, està,
en el Pla de carreteres, prevista per a l'any 2007. És ben cert que
en aquest moment el Govern no s'ha plantejat encara la
priorització de variants, però sí que ja ens trobam amb
ajuntaments que havien fet reclamacions al Pla de carreteres, a
qui no s'ha donat audiència adequada, i pensam que el moment
que estudiam el tema és quan els ajuntaments s'hi han de dirigir
i reprendre molts temes d'aquests que havíem deixat penjats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Sr. Rotger, vol intervenir?

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Jo entenc que fa cent dies que vostès governen i, per la
meva banda, el deixaré que faci feina tranquil; l'única cosa
que li prec és que aquesta data que ens ha donat, el 2007, no
sigui aquesta, sinó que sigui molt abans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger.

Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i
Orfila):

Evidentment, per al meu gust i per al gust del propi
Govern, estic segur que si aquesta data es pot avançar, es
farà gustosament, fins i tot reestudiar la proposta en el Pla
de carreteres.

Entenem que donar solució a les variants a totes les
poblacions que tenen una acumulació de trànsit és prioritari
dins aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 3074/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a moratòria de camps de
golf a les Pitiüses.

Passam a la pregunta número dotze, la 3074, relativa a
la moratòria de camps de golf a les Pitiüses, que formula
l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President.
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Sr. Conseller de Turisme, com sabrà, ha tengut entrada en
aquest Parlament, s'ha admès a tràmit una iniciativa legislativa
que suposa una moratòria quant a la construcció de camps de
golf a les Illes Pitiüses. D'aquesta moratòria s'ha de dir que,
perquè si no, supòs que m'ho contestaria així, hi serà en tant no
es redacti el corresponent Pla territorial pitiús, però jo li augur
que aquest Pla territorial pitiús tardarà molts anys, segurament,
a ser aprovat.

Per tant, la meua pregunta és, i vostè, que és un bon
coneixedor d'aquest tema, quines conseqüències i quina opinió
li mereix que l'illa d'Eivissa, i l'illa de Formentera, però no crec
que l'illa de Formentera estigui per a camps de golf..., però quina
opinió li mereix que les Illes Pitiüses estiguin discriminades en
relació amb les altres illes de Balears, que no s'hi puguin
construir camps de golf, quan sí que se'n poden construir a
Mallorca, sí que se'n podran construir a Menorca, i quin efecte
tendrà negatiu tant per a la desestacionalització de les nostres
illes com per al turisme de qualitat que crec que tots volem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Sr. President.

Sr. Diputat Pere Palau, efectivament, vostè ho ha dit molt bé,
és una moratòria, és a dir, és passar un temps, és a dir, ajornar.

És a dir, l'ajornament no és de construcció de camps de golf,
l'ajornament es fa per racionalitzar, revisar, és a dir, com i on
s'han de fer aquests camps de golf. Per tant, en definitiva, el que
es fa és fer un pla que no permeti l'oferta immobiliària al voltant
dels camps de golf, que, com vostè sap, s'ha anat generant de
forma excessiva.

En aquest sentit, vostè parteix d'una hipòtesi que jo no puc
compartir, que el PTP de l'illa emprarà molts anys a fer-se. Jo
entenc que és una hipòtesi molt aventurada per part seva.

Però davant l'alternativa de tenir una illa urbanitzada, amb un
camp de golf que pugui tenir una incidència negativa quant a un
procés immobiliari a tenir una illa amb un camp de golf sense
aquesta oferta, crec que va la pena esperar un temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Sr. Palau, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

Precisament no és el cas de l'illa d'Eivissa, que tengui
camps de golf i urbanitzacions. Sols n'hi tenim un i és
privat.

Tots coneixem la Llei de camps de golf, què comporta,
quant a edificació, com a màxim la construcció d'un hotel
de quatre o cinc estrelles, amb una limitació d'altures i una
limitació de places.

Nosaltres, des del Grup Popular, veuríem bé,
segurament, Sr. Conseller, que es fes una moratòria a nivell
de tota la comunitat i que el Govern balear redactàs un pla
de camps de golf per a totes les illes, i que duràs el menys
possible. Ara, el que no ens pareix bé`és per què a Eivissa
sí i a les altres no.

Ens fa la sensació que aquesta moratòria, que ja ho
vàrem expressar en el seu moment i en el lloc adient,  s'ha
fet únicament i exclusivament per, d'alguna manera, posar
un paraigües a un ordre que va fer un determinat membre
del Govern de dubtosa legalitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau.

Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President.

Sr. Diputat, efectivament, en el pacte de govern signat
pels distints partits que donen suport a aquest Govern, s'hi
parla d'una moratòria no només a una illa, sinó a totes les
illes. L'illa d'Eivissa devia tenir qualque problema més que
no només un camp de golf amb un hotel, sinó amb una altra
extensió darrera, damunt rústic, que degueren (...) aquest
Govern va decidir i creure que era més urgent que les altres.

És a dir, no hi ha una discriminació. Supòs que aquesta
política s'aplicarà a totes les illes, a mesura que hi hagi el
perill de camps de golf amb una oferta immobiliària al seu
costat; si no hi ha el perill d'aquest camp de golf amb oferta
immobiliària al seu costat, aquesta moratòria no té per què
fer-se.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.13) Pregunta RGE núm. 3075/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris d'ubicació del recinte firal.

Passam a la pregunta número tretze, la 3075, relativa a
criteris d'ubicació del recinte firal, que formula l'Hble. Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Al Partit Popular, ens agradaria saber quines prioritats o amb
quins criteris decidirà el Govern la ubicació del recinte firal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver.

Sí, senyor representant del Govern...

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President.

Bé, amb molt de gust, Sr. Diputat, li donaré pràcticament tota
la informació que manejam fins aquest moment.

Bé, una vegada que es considera prioritària la construcció
d'un nou recinte firal, inicialment, manejam dues possibles
ubicacions, a partir dels solars o terrenys de què ja disposa el
Govern, dels quals uns són uns solars que té l'Ibavi en el mateix
Polígon de Llevant, la capacitat d'edificació dels quals estam
analitzant, i tenint en compte que els veïns de la zona s'han
manifestat favorables a instal•lar-hi serveis, en aquella barriada.
Una segona ubicació que s'ha manejat són els terrenys annexos
a l'edifici de La Granja, de titularitat de la Conselleria
d'Agricultura, les possibilitats del qual també s'estan estudiant.

Bé, darrerament, quan ens posam en contacte amb Aena per
estudiar la possibilitat de fer la fira Tecnoturística l'any que ve,
el director d'Aena ens manifesta la seva disposició a participar en
la construcció i gestió del futur recinte firal. Bé, en aquest
moment, és un oferiment que consideram.

Per tant, inicialment, es manegen aquestes tres possibilitats.

Bé, quins criteris han de tenir els terrenys. L'ideal és que sigui
un lloc ben comunicat, de fàcil accés, que permeti una superfície
d'exposició d'entre dotze i quinze mil metres quadrats, en tot cas,
amb un creixement modular, i aparcaments suficients, i
finalment, l'ideal seria que reunís una altra condició i és que, com
a mínim, si bé no és tan prioritari com el recinte firal, no
hipotecàs la construcció annexa d'un possible palau de
congressos, entès que avui les necessitats dels palaus de
congressos també són de grans superfícies d'exposició que
acompanyen els congressos.

Com ja li dic, el palau de congressos estaria a un segon
nivell de prioritats, però jo no voldria hipotecar la
construcció annexa tant per a aquest Govern com per a un
Govern que entri d'aquí a quatre anys que el consideràs
prioritari.

Aquestes són les condicions.

I quant a calendari, jo m'he proposat prendre la decisió,
si és possible, abans de dia 31 de desembre d'enguany, per
ja entrar en la fase de projecte i concurs i construcció
definitiva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President.

Només per cortesia, per donar les gràcies al Sr.
Vicepresident per la informació que ens ha donat, i li diré
que també per part del Partit Popular era aquesta una
prioritat dins aquesta legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver.

I.14) Pregunta RGE núm. 2904/99, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conselleries
afectades pel suplement de finançament al Consell Insular
de Mallorca.

Passam a la pregunta número catorze, la 2904, relativa
a conselleries afectades pel suplement de finançament del
Consell Insular de Mallorca, que formula l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular.

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Conseller, visto que en los próximos presupuestos
que van a presentar ante este Parlamento se contempla,
según la rueda de prensa que usted dio después del Consejo
de Gobierno el pasado viernes, un suplemento de
financiación para los tres consells insulars, me gustaría
conocer qué consellerias se van a ver afectadas en su partida
de gasto como consecuencia de estos 4.700 millones que
van a transferirse a los consells insulars. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer.

Té la paraula el Sr. Conseller d'Hisenda.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President.

Sra. Diputada, no m'ho accepti com un retret, però crec que
haurien de coordinar millor les preguntes, perquè a l'anterior
pregunta demanava si aquest finançament afectaria els altres
consells o no, i lògicament pareix que vostè té les idees més
clares en aquest tema.

Jo no sé si el tema és que sap greu o no que els consells
insulars tenguin més finançament, perquè si no fos així, també en
aquesta roda de premsa a què vostè fa referència, nosaltres hi
vàrem manifestar que incrementaríem les quantitats destinades
al 0'7. És a dir, ens podríem trobar una pregunta que digués:
quines conselleries es veuen afectades per un augment del 0'7 a
la solidaritat internacional?

Miri, evidentment, quan el pressupost puja, cap conselleria es
veure afectada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Sra. Cabrer, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, a mi me interesa saber
qué consellerias se van a ver afectadas por este suplemento de
financiación. No me hable del 0'7, porque lo que han hecho
ustedes es subir un 0'05%, o sea, menos de 70 millones de
pesetas han subido el dinero al tercer mundo. Fue el Partido
Popular el que destinó y acabó la legislatura con el 0'7 destinado
al tercer mundo. Por lo tanto, no me compare usted 60 millones
con 4.700 millones.

En cualquier caso, usted dice que, como ha aumentado el
presupuesto de la comunidad autónoma, ninguna conselleria se
verá afectada. Efectivamente, esto puede ser así, lo que pasa es
que a nosotros no s extraña este presupuesto del aumento de la
comunidad autónoma. Ustedes han aumentado en 13.000
millones los presupuestos, de los cuales hay unos 3.000 o 4.000
que son consecuencia de la deuda y de una mayor presión fiscal
sobre el sector del juego, pero respecto al resto del dinero,
supongo que es porque hay una mayor previsión de ingresos y la
verdad es que nos extraña porque en este Parlamento, año tras
año, su grupo denunciaba que los ingresos estaban hinchados.
Por lo tanto, nosotros pensábamos que lo que iban a hacer era
rebajar la previsión de ingresos que mantenía el Partido Popular.

Pero no se preocupen, que dentro de unos días nuestro grupo
parlamentario podrá empezar a estudiar los presupuestos que
ustedes aquí presentan, unos presupuestos que han calificado,
absurdamente, de transición, y que me parece que serán de
muchas promesas incumplidas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer.

Sr. Conseller d'Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Miri, aquesta pregunta, lògicament, destil•la aquest fet
de ràbia perquè els consells insulars tenguin una millora de
finançament; vostès ja explicaran per què.

Nosaltres tenim una visió positiva d'unes institucions, de
les quals pensam que no han de ser residuals respecte del
Govern de les Illes Balears. Apostam perquè els consells, i
jo crec que això li hauria de produir satisfacció, siguin
institucions més fortes, financerament, i que puguin
gestionar millor les seves competències, perquè o això vol
dir que vostès renuncien a governar aquestes institucions,
perquè si aquestes institucions tendran una millora de
finançament, crec que vostès se n'haurien d'alegrar, o bé
sempre tendrà l'oportunitat de, quan arribin a governar
aquestes institucions, tornar aquestes quantitats que vostès
atribueixen a donacions.

En definitiva, jo li canviaria l'enfocament de la pregunta,
si m'ho permet.

Nosaltres no veim una visió negativa de l'augment de
finançament dels consells. Nosaltres veim que aquí qui
seran beneficiats seran els ciutadans de Mallorca, els de
Menorca i els d'Eivissa, perquè hi haurà més recursos per
gestionar la política social, la cultura, la cooperació amb els
ajuntaments, la política urbanística, la política de joventut
i esports, la política mediambiental i,  en definitiva, tots els
serveis que aquestes institucions presten als ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.15) Pregunta RGE núm. 3067/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caràcter de la visita del president del Govern
de les Illes Balears a Catalunya.

Passam a la pregunta número quinze, i darrera d'aquest punt
primer de l'ordre del dia, que és la 3667, relativa a caràcter de la
visita del president del Govern de les Illes Balears a Catalunya,
que formula l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Al Grup Popular, ens agradaria saber, de part del president
del Govern, el Sr. Antich, a veure si la visita que va fer dia 21 de
setembre a Barcelona, allà on es va entrevistar amb el Sr. Pujol,
era de caràcter oficial, i m'agradaria que em contestàs i que no
em digués amb aqueixa resposta que el Partit Popular té ràbia
que els consells insulars tenguin més finançament.

Des del Partit Popular, estam molt satisfets que els consells
insulars i que els ciutadans de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
rebin més doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, cenyeixi's al tema de la pregunta.

Sr. President del Govern, té la paraula per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sra. Salom, sí, efectivament, la visita a què vostè es refereix
tenia caràcter oficial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

Sra. Salom, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sr. Antich, vostè em diu que aqueixa visita tenia caràcter
oficial. I, a vostè, li pareix, normal que abans d'anar a veure un
senyor president d'una comunitat autònoma li digui el Sr. Antich
pide un cambio, por higiene en Cataluña, antes de reunirse con
Pujol. Li pareix normal que, abans d'anar a veure un president,
company seu de comunitat, li pegui aquest cop. No l'ha tombat,
però una bon cop sí que li va pegar abans d'anar a veure el Sr.
Pujol.

Jo crec que això és una falta d'educació, és una falta d'ètica
política, anar a veure en visita oficial un company seu
president d'una comunitat i criticar-lo d'aquesta manera, no
ens pareix raonable ni seriós, i crec que és una falta, crec
que seriosa, d'educació.

Però és que, a més, ens agradaria saber si vostè creu que
hi ha d'haver un canvi per higiene a Catalunya, què en pensa
el seu company, el Sr. Sampol, que va anar allà per donar-li
suport a la campanya, i la Sra. Munar també va anar a donar
suport al Sr. Pujol, a veure si guanyava les eleccions. Cop
sí, però no l'ha tombat. Però, entre vostès, com s'entenen?
Aquí es posen d'acord per governar i tenir una cadira i una
responsabilitat, i en canvi, quan parlen de Catalunya, un
blanc, l'altre negre, i masteguen fesols.

Però és que hi ha una cosa molt més delicada, i és que
vostè va anar allà a fer campanya electoral. A una visita
oficial a Catalunya, pagada amb doblers públics, se n'hi va
anar a fer campanya electoral amb el Sr. Maragall; això és
vergonyós. Vergonya, Sr. Antich, d'aquest tema. Emprar els
doblers públics d'aquí, de Balears, per anar-se'n a fer
campanya electoral amb el PSOE de Catalunya. Això no
està ben fet, això és confondre els doblers públics amb els
doblers de campanyes electorals.

Li hauria de fer vergonya aquest tema.

A més, Sr. Antich, ja que hi érem i ja que hi som, podem
emprar el servei del Gabinet de Mitjans de Comunicació per
passar unes fotos d'aquesta visita al PSOE que va fer el Sr.
Antich, i ja que hi som, tot a mitges, els doblers dels
ciutadans de Balears i els doblers per fer campanyes
electorals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sra. Salom, jo veig que vostès estan molt més
preocupats que el Sr. Pujol que jo aprofitàs aquesta visita,
com se suposa, per fer una visita al Sr. Maragall. De fet, jo
vaig tenir ocasió, com se suposa, allà de poder-me seure
amb el Sr. Pujol, i li puc dir que ell no estava gens nerviós
i que va trobar ben lògic i ben normal que, per la meva
sintonia ideològica, jo donàs suport al Sr. Maragall. Fins i
tot li puc dir que avui he tengut ocasió, avui al matí, de
berenar amb el Sr. Miquel Roca i Junyent, i li puc
manifestar ben clarament que no estan gens nerviosos, ni
una mica, per les manifestacions d'aquest president.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 7 / 19 d'octubre del 1999 165

En relació amb el que em diu del Sr. Sampol, convé que li
demani, a ell, i que no m'ho demani, a mi.

Ara, el que m'ha picat un poc ha estat això de l'ètica política
i això de mesclar els doblers públics amb la feina política. Jo
crec que, de mescles, vostès són qui en sap, de mescles. Jo crec
que mesclar els doblers públics és el cas del túnel de Sóller, per
exemple, el cas del túnel de Sóller sí que és mesclar els doblers
públics, o, per exemple, mesclar els doblers públics és que vostè
tengués un lloc d'assessora en el Govern balear i que no hi
aparegués mai, mai, no la coneixen allà, això sí que és mesclar
els doblers públics.

Supòs que vostè em contestarà a això, i és clar, com que vostè
havia de fer oposició al consell insular, de qualque lloc havia de
menjar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern.

(Remor de veus)

Tranquil•litzin-se tots un poc, senyores i senyors diputats. No
copegin les taules, que les espanyaran, i estan pagades amb
doblers públics, posem-nos tranquils tots i continuem amb el
plenari tranquil•lament. 

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2710/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport aeri interinsular.

Punt segon de l'orde del dia, Interpel•lació 2710, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al transport aeri
interinsular.

Per defensar la interpel•lació presentada té la paraula el Sr.
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

No es frecuente que dentro de los primeros cien días de un
gobierno tenga la oposición que pedir cuentas concretas y
detalladas de algunos aspectos de esa gobernación, porque,
lógicamente, en ese tiempo, en esos primeros meses, es difícil
que un gobierno adopte medidas concretas que solucionen
problemas que, en algunos casos, vienen siendo problemas
históricos.

Sin embargo, estamos hoy ante uno de esos casos que no
admite retraso, ante uno de esos casos que se nos presentan,
y se que se presentan al Gobierno, y que, lógicamente, debe
tomar el Gobierno decisiones inmediatas, rápidas, urgentes,
por cuanto afectan, y afectan gravemente, a la ciudadanía y
que, por consiguiente, al presentarse inopinadamente y
entrar en vigor rápidamente deben, efectivamente,
presentarse igualmente soluciones rápidas, y éste es el caso
de hoy y ésta es la razón por la que nosotros hemos
presentado esta interpelación al Gobierno sobre política de
transporte aéreo interinsular.

Efectivamente, el pasado martes, 7 de septiembre, Iberia
anuncia cambios sustanciales en la programación de sus
vuelos interinsulares para este próximo invierno, y pone
como fecha de inicio de esos cambios la del 31 de octubre.
Iberia anuncia que retirará los reactores en las líneas de
Palma a Mahón y de Palma a Ibiza en ambos sentidos,
anuncia que, en adelante, no será la propia Iberia, sino su
compañía franquiciada Air Nostrum, quien servirá esas
líneas, anuncia también que sustituye esos reactores por
turbohélices de tipo foker 50, que tiene esa compañía
franquiciada, Air Nostrum, de 50 plazas, y que va a realizar,
en lugar de las tres frecuencias diarias que servían
normalmente mediante los DC 9 de Aviaco, siete
frecuencias de estos aviones de 50 plazas, de estos foker 50.

Bien, inmediatamente que se produce eso, el conseller de
Obras Públicas, a quien algunos directivos de Iberia han
comunicado la noticia previamente, la valora positivamente,
sobre todo por el aumento de frecuencias que representa,
pasar, por parte de esa compañía, de tres a siete.

Los días siguientes, sin embargo, asistimos a
declaraciones que van ya por otro camino. Empieza el
conseller de Hacienda, que reacciona anunciando malestar
en el Gobierno por el cambio, el día 8. El día 9, el
vicepresidente del Gobierno, también ausente en este
momento de la sala, habla de pérdida de calidad de servicio,
y dice también que es uno de los temas más complicados y
difíciles que tenemos sobre la mesa, se refiere, lógicamente,
al Gobierno en su conjunto. El día 10, el presidente del
Gobierno, también ausente de la sala en este momento,
manifiesta ya su claro desacuerdo por la decisión y añade
que es irrenunciable que dos de los siete vuelos diarios que
anuncia Air Nostrum sean con reactor, aclara además DC 9,
que ofrece mayor comodidad y capacidad de carga.
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Simultáneamente, durante esos días, ya se empiezan a apuntar
medidas para buscar o lograr por parte del Gobierno una solución
satisfactoria al tema, y así el propio 9 de septiembre el
vicepresidente dice que hay que negociar con Iberia y no se
manifiesta, en principio, partidario de la declaración de servicio
público y dice que es un tema que hay que estudiar.

El 10 de septiembre, sin embargo, y después de la reunión
habitual del Consejo de Gobierno, el presidente, no sé si ya
porque se ha estudiado suficientemente, solicita y anuncia una
reunión urgente del conseller de Obras Públicas con los
responsables del Ministerio de Fomento y añade que la
declaración de interés público es indispensable, indispensable.

El 15 de septiembre, la siguiente referencia que tenemos, el
conseller de Obras Públicas se entrevista no con los directivos de
Iberia sino con el consejero delegado de Air Nostrum, quien le
ofrece poner a primera hora de la mañana aviones de tipo ATR
72, tienen 68 plazas o 64, según los casos de acondicionamiento
del propio avión, y también lo considera positivo, aunque eso sí,
manifiesta que no da el sí definitivo hasta que no hable con otras
compañías y, en su caso, con el Gobierno del Estado.

El 16 de septiembre, sin embargo, el presidente Antich sigue
considerando insuficiente la oferta, claramente, e insistiendo en
lograr la declaración de interés público y de convocar un
concurso para adjudicar el servicio.

Air Nostrum, por su cuenta, el día 17 de septiembre y días
posteriores, hace declaraciones, por cierto, creo que algunas no
demasiado afortunadas ni pertinentes, en el sentido de insistir en
la bondad de los turbohélices, dice algo así como que un
gobernante racional no se gastaría el dinero en subvencionar un
producto peor, le dice esto al Gobierno el Sr. Consejero
Delegado de Air Nostrum, públicamente y en varios medios de
comunicación de estas islas y de fuera de estas islas; el Gobierno
no contesta.

A partir de ahí sigue habiendo declaraciones, que se suceden
con sentidos no siempre exactamente iguales pero que
básicamente insisten en la necesidad de obtener del Gobierno del
Estado la declaración de servicio público. Incluso se trae aquí
por parte del Partido Socialista un diputado de las Cortes, un
diputado del Congreso, que anuncia la presentación de una
proposición no de ley en Madrid instando al Gobierno central a
declarar con urgencia las obligaciones de servicio público en el
tráfico aéreo interinsular, y tacha de dócil con el Gobierno de
Madrid al Gobierno Matas, que no ha conseguido esa declaración
de obligación de servicio público.

Finalmente, hoy desayunamos en los medios de
comunicación con que ha habido unas conversaciones a un nivel,
sinceramente, bastante bajo, con representantes de compañías
interesadas. Ayer por la tarde, y como consecuencia de esas
conversaciones, las cosas parece que quedan como están, es
decir, con la oferta de las compañías, concretamente de Iberia, de
los turbohélices.

La verdad es que yo creo que todo esto ha generado en
la calle, no parece así en el Gobierno, en algunos de sus
miembros, una incertidumbre y una preocupación elevadas,
incertidumbre sobre las medidas a tomar finalmente,
después de tantas declaraciones contradictorias, hay
declaración de obligación de servicio público, no la hay, hay
libre concurrencia, no la hay, se van a tomar medidas, no se
van a tomar, y hay preocupación, sobre todo, porque el 31
de octubre, la semana que viene, a finales de la semana que
viene, desaparecerán los reactores de Iberia y, con ellos,
desaparece también la capacidad de carga, la capacidad de
pasaje en las horas punta y la comodidad que, sin duda
proporcionan este tipo de aviones y que es universalmente
reconocida, desde luego incluso por los miembros del
Gobierno de esta comunidad.

En esta situación, estamos aquí para interpelar al
Gobierno, porque quisiéramos que nos diera una respuesta
clara a las cuestiones que vamos a plantear, y pedimos una
respuesta clara, eso quiere decir que nos digan exactamente
qué es lo que piensan. Yo no tengo inconveniente en entrar
en discusiones sobre lo que hemos hecho o hemos dejado de
hacer nosotros, como hasta ahora, habitualmente, nos suele
contestar en muchos casos el Gobierno, no tengo ningún
inconveniente; en este tema, creo que no sólo no tengo
inconveniente, sino que es un placer discutir eso.

Pero lo que más interesa a la ciudadanía no es lo que
hicieron unos ni lo que hicieron los otros, sino,
exactamente, qué es lo que se va a hacer y lo que va a pasar
a partir del 31 de octubre.

Mis preguntas son: Primera: ¿qué resultados han tenido
las conversaciones con las compañías aéreas?, qué
resultados reales, tangibles. Segundo: ¿se ha hablado
finalmente con la cúpula del Ministerio de Fomento?, ¿se ha
pedido la declaración de obligación de servicio público en
el Ministerio de Fomento? Tercero: ¿hay alguna alteración
en la aplicación de los servicios anunciados por Iberia para
el próximo 31 de octubre?, ¿hay alguna alteración concreta?
Cuarto: ¿cuáles son los criterios definitivos con que el
Gobierno piensa hacer frente al problema de tráfico aéreo
interinsular?, criterios de futuro, ¿cuáles? Quinto: ¿van en
el sentido de conseguir al menos que los vuelos de primera
hora de la mañana y última hora de la tarde se hagan con
reactores de más de cien plazas, como el Sr. Antich deseaba
y consideraba indispensable? Sexto: ¿se han evaluado las
ventajas e inconvenientes de la declaración de obligaciones
de servicio público con o sin concurrencia y cuáles son esas
ventajas y esos inconvenientes a juicio del Gobierno?

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gonzálea i Ortea. El Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Transports té la paraula pel
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President.

Bé, efectivament, s'han post en boca meua unes declaracions
a una primera reunió que vaig tenir amb els representants
d'Iberia. La veritat, si fos així i fos cert, exactament, tot el que
s'hi va dir, seria d'una mala educació per a uns directius d'una
empresa que els diaris sàpiguen què pens a través seu, però,
exactament, aquests senyors, resulta que es van presentar aquí,
em van demanar una entrevista, i van venir amb fets consumats;
em consta que havien negociat amb l'anterior Govern.

O sigui, està bé que el Sr. González i Ortea vulgui discutir el
que havia l'anterior Govern, perquè així ens assabentarem de les
coses que havien fet.

I els vaig dir que el problema de llevar els avions del matí era
problemàtic, en canvi, sí que valoràvem que hi hagués un
increment de freqüències. És evident que a tothom interessa que
els vols entre illes tenguin un increment de freqüències i que la
gent que ha de fer unes negociacions, unes feines o el que sigui,
a vegades, unes coses que se solucionen en dues hores, no hi
hagin d'estar tot el matí, però sí que pensam que és irrenunciable
que els primers avions, tant d'Eivissa com de Menorca, han de
ser d'una capacitat per sobre dels cent passatgers, perquè hi ha
molta gent que necessita enllaçar amb altres vols, o molta gent
que comença a fer feina en aquesta hora, perquè hi ha molts
menorquins i eivissencs que fan feina a Mallorca, i a l'inrevés.

Llavors, què va passar? Vénen uns senyors de la companyia
i em comuniquen que pensen fer açò, i al cap d'una hora fan una
roda de prems i ho comuniquen. Aquesta és la consideració que
ells tenen del Govern de les Illes Balears. Diuen que és
irrenunciable, totes aqueixes històries.

Després es fan altres reunions i des demana una visita al
director general d'Aviació Civil, qui ens diu que dins aquest mes
convocarà la comissió per debatre tel tema i plantejar la
declaració d'interès públic dels vols interilles.

Efectivament, ahir també, abans d'açò, hi ha una altra reunió
amb directius d'Iberia, no sé per què no ha sortit en la premsa,
però (...) aquí, a Palma, i aquests senyors, als quals, a petició
nostra, s'havia demanat que mantinguessin els vols del matí, ens
vénen amb una simulació bastant infantil, o ens fan una
simulació, que, a les set freqüències, hi substitueixen dos avions
petits per dos reactors. Efectivament, l'increment de dèficit és
molt major. El que nosaltres plantejam és que no necessàriament
l'increment de freqüències ha de ser de set, sinó que en poden ser
tres i cinc en total, però mantenir dos avions.

Llavors, a partir d'aqueix moment, nosaltres deim que
aqueixa simulació ens sembla ridícula i demanam una nova
simulació, que és disminuir els vols, les freqüències de vols
amb avions petits però mantenir els vols grossos. Aquesta
resposta, no ens l'han donada encara.

Ahir es fa una reunió de nivell baix, a mi no m'agrada
ofendre ningú, però no veig el nivell baix enlloc, hi havia un
director general d'aquesta comunitat autònoma i els
representants de dos companyies aèries, per plantejar el
tema, perquè pensam que hem de saber del sector que fa
feina amb aquesta activitat l'opinió.

Perquè també hi ha un fet afegit als vols entre illes, que
és clar que hi ha un excés d'oferta de cens respecte de la
demanda, i ens trobam que determinades companyies, entre
elles, es fan la competències a una mateixa hora, açò fa que
el sistema perdi eficiència. Llavors, pensam que també
combinar les companyies i coordinar-les també pot ser
positiu.

En aquesta reunió Iberia expressa que, encara que hi
hagi concurs públic, no s'hi pensa presentar, que ella
considera que són deficitaris els avions.

I aquestes són les negociacions que hem tingut. Estam a
l'espera que el director general d'Aviació Civil convoqui
aquesta reunió, a més, ara ja la hi demanarem formalment.

I quin és el plantejament del Govern en aquest tema?
Nosaltres pensam que no podem estar pendents cada any,
cada inici de temporada, dels interessos d'unes companyies
privades, és evident que la lliure competència és un tema a
defensar, però tampoc no podem deixar que un servei públic
estigui sotmès a interessos de si més benefici, menys
benefici, que si ara han comprat avions petits i els han
d'amortir (....). Crec que el Govern, i llastimosament el
Govern anterior ha perdut bastant temps en aquest tema, no
ha fet una declaració d'interès públic definint quins són els
mínims que pensam que han de tenir aquests serveis.
Llavors, efectivament, ara han de córrer, han de fer
interpel•lacions, perquè és  un tema important.

Per tant, el que sí que proposam és que el Govern
central, via la Direcció General d'Aviació Civil, convoqui
aquesta comissió, poder debatre el tema i exigir al Govern
central que, si és necessari subvencionar o pagar aquests
dèficits, el Govern ho ha de fer.

Jo ara faré una xifra demagògica, no m'agraden aquestes
xifres, però hem de pensar que amb els 250.000 milions de
pessetes amb què s'ha donat allò tendríem avions durant 500
anys, cobert el dèficit; és a dir, no estam parlant de xifres
tan importants respecte de les Illes. Per tant, pensam que el
Govern central, que és qui té l'obligació de fer la declaració
d'interèrs públic és qui ha de prendre cartes en aquest
assumpte.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Volen intervenir els grups per fixar posicions? Molt bé, té la
paraula el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per cinc
minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats.

És ver que tenim un debat, el qual no és la primera vegada
que ve a aquest Parlament.

Els problemes que tenim de comunicació entre illes no són
nous, d'ara, ni de fa anys, el que passa és que sempre ens hem
trobat que hem hagut d'anar a remolc de les circumstàncies i, en
aquest cas, de les companyies.

Creim que és un problema que ja s'hauria de solucionar
definitivament, i com a solució, el nostre grup hi està totalment
a favor, a més, instam el Govern actual perquè faci les passes
necessàries per declarar aquest servei d'utilitat pública.

Aquesta possibilitat ja s'havia contemplada, perquè hi ha
resolucions d'aquest Parlament en aquest sentit, i també, segons
tenim entès, hi ha la possibilitat d'obrir un concurs públic, que es
contempla en la Llei d'acompanyament de pressuposts generals
de l'Estat. Això no s'ha fet i, per tant, ara ens tornam a trobar amb
una reacció per part de les companyies, que el que fan és volen
rendibilitzar els seus serveis, quan un servei públic, sobretot a un
territori com el nostre, en el qual depenem fonamentalment del
transport marítim i aeri per comunicar-nos, ha d'estar totalment
garantit per, almanco, tenir les mateixes oportunitats que tenen
els altres ciutadans de l'Estat espanyol.

Per tant, la nostra postura és absolutament favorable a la
declaració de servei públic i, com més aviat es faci, millor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell, portaveu. Pel Grup Socialista, té la
paraula la portaveu, la Sra. Barceló, per cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

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

Sr. Conseller, bàsicament, des del Grup Socialista li volíem
assenyalar que la interpel•lació avui presentada pel Grup
Popular, avui a l'oposició, bàsicament i difícilment es pot
entendre quan es demanen quines són les actuacions a un govern
que no duu cent dies, després de dos anys de total paralització
del Govern del Partit Popular.

Els problemes a Iberia en els dos darrers anys han estat
continus. Van començar amb la qüestió dels turbohèlices.
Era l'octubre de 1997. Es plantejava, i el Sr. González i
Ortea surt prou bé a les fotografies de l'època, la substitució
dels turbohèlices en els trajectes entre illes i en els llargs
trajectes de Palma amb la península, a Bilbao i a València,
es reproduí, evidentment, una asseguda del Govern. Es dóna
sortida als problemes de llarg trasllat, vols Mallorca-
península, i deixa pendent de resoldre tot el que fa
referència als vols entre illes. Es planteja, i així s'assenyala,
que els acords sobre una proposta que va iniciar aquest
debat, el mateix debat, el 1997, el 25 d'octubre, dia 7
d'octubre, dia 17 de novembre, tot un seguit de declaracions
que assenyalaven que el problema dels vols entre illes
quedava pendent de solucionar-se i que, en tot cas, el
Govern, el que faria, seria una gran política de vols, una
gran política aèria, per garantir per vida les comunicacions
entre les illes.

Evidentment, aquesta situació, davant fins i tot els avisos
constants que la privatització d'Iberia agreujaria els
problemes de comunicacions entre vols, la rendibilitat dels
quals assenyalaven les companyies que no era prou, es
plantejava i es va donar sempre llargues a donar sortida al
problema, pendent des del mes de setembre de 1997, de la
substitució dels avions turbohèlices, dels vols entre illes pels
turbohèlices. Aquest va ser el primer problema, n'hi va
haver d'altres. Durant 1998, l'anul•lació de vols per l'acord
entre Iberia i Air Europa. I cada vegada que passaven
qüestions d'aquest tipus, grans amenaces del Govern de la
comunitat autònoma dient que utilitzarien les possibilitats
que ens donava la Llei de pressuposts del Govern de l'Estat
de 1998, el suport econòmic que els pressupostos de l'Estat
ens donaven, de les declaracions d'obligació de servei
públic.

A partir d'aquesta possibilitat que s'obre, acollint-se al
reglament europeu, que facilita i dóna cobertura legal que hi
hagi obligacions de servei públic en transports no rendibles,
entre illes i entre illes i la península, el Govern de l'Estat
posa 1.70 milions ja en els pressupostos de 1998 per fer
front als costos que suposen aquestes obligacions, dir a quin
hora sortiran els avions, quina és la freqüència, quina és la
capacitat, quina és la qualitat, quins són els descomptes
especials que les companyies estan obligades a fer als
ciutadans d'aquestes illes, i el Govern va ser incapaç de
donar i utilitzar aquest instrument que el Govern de l'Estat
i els reglaments europeus donaven, des de 1998, 1 de gener,
ens hauríem pogut acollir a aquestes obligacions de servei
públic i garantir, d'una vegada per totes, que fossin les
administracions que, en defensa d'uns drets d'uns ciutadans
de les Illes, diguessin com volem els vols, amb quina
qualitat i a quin preu.
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De declaracions del Govern, li'n puc treure, en dos anys, de
tot color, absolutament de tot color, des del Sr. Matas al Sr.
González i Ortea, i de tothom que s'ha passejat pel Govern. Cada
vegada que hi ha hagut un problema de reducció de vols, fins i
tot a la vaga del mes d'abril, va sortir el president de la comunitat
autònoma amenaçant les companyies aèries que els duria a
tribunals, i encara els espera, acollint-se, per una banda, el
primer disbarat, a la Llei de règim especial, que no diu res de
freqüències ni d'obligacions de servei públic, i segon, a aquestes
obligacions de servei públic que el Govern de la comunitat
autònoma en dos anys, en dos anys, no ha demanat, i n'han fet,
d'estudis, n'han fet, d'estudis, entre d'altres, de gent, de diputats
que seuen aquí, que han fet estudis, evidentment, no gaire cosa,
però, d'estudis, aquell Govern n'ha fet un munt.

I així tot. No han actuat en res, absolutament en res. Demanar
i reunir-se amb les companyies aèries perquè, per favor, ens
posessin determinat nombre de vols, mai cap actuació de marcar
la pauta en el que han de ser les línies, els vols, els preus i els
descomptes especials. Han estat dos anys que haurien pogut
utilitzar aquestes obligacions de servei públic.

Han votat aquí, en aquest plenari, dues vegades en contra de
la declaració d'aquestes obligacions, dues vegades el 1998,
davant dos problemes greus que els ciutadans d'aquestes illes
tenien, i aquests senyors hi van votar en contra sempre. Ara, a
Menorca, ahir hi van votar a favor. Ja han fet una passar. Ara que
són a l'oposició, han vist la llum. Ja està bé. Però en dos anys de
govern aquell Govern, no els cent dies primers, no, en dos anys,
els dos darrers anys de govern, han fet totes les declaracions del
món però no han fet absolutament cap passa legal per donar
sortida, d'una vegada i d'una manera definitiva, als problemes de
transport aeri d'aquestes illes; d'instruments, n'han tengut, però
els mateixos que hi ha ara, i no han fet absolutament res. Esperen
que la privatització agreugi cada vegada més les difícils relacions
de demanar, per favor, a les companyies que posin determinats
vols.

I disbarats de contractació de companyies alemanyes, com
d'altres qüestions, en podem fer, i segurament tendrem
oportunitat de tornar a debatre aquestes qüestions, les han dit
tots, absolutament tots, no en queda cap per dir a cap membre de
l'anterior Govern.

A partir d'aquí, el que el Govern ha de saber és que tindrà tot
el suport del Grup Socialista perquè es tiri endavant, per donar-hi
sortida d'una vegada per totes, que ens asseguem l'Estat i el
Govern de la comunitat autònoma per elaborar una proposta
d'obligacions de serveis mínims que reculli les sol•licituds dels
consells insulars i que, d'una vegada per totes, les diferències de
desplaçament no siguin un handicap per construir aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló, portaveu. El Sr. González i Ortea
té la paraula per cinc minuts.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Conseller, la verdad es que me ha dejado un poco
desmontado, porque no me ha contestado prácticamente a
ninguna de las preguntas que yo le hacía;
fundamentalmente, la más importante de todas era qué
criterios de futuro van a tener, no me ha dicho qué criterios.
Está esperando una reunión que tiene que hacer el director
general de Aviación Civil y está esperando una respuesta de
Iberia en cuanto a los dos reactores.

Pero yo voy más lejos, ¿qué criterios son los que
sustenta el Gobierno?, ¿qué es lo que quiere hacer el
Gobierno?, ¿quiere hacer, efectivamente, una declaración de
obligación de servicio público o no quiere hacerla?, y si
quiere hacer la declaración de servicio público, de
obligación de servicio público, ¿en qué condiciones?, ¿de
concesión a una sola compañía, en condiciones de poner una
tarifa de referencia y poner unas frecuencias mínimas y la
libre concurrencia, parecido a lo que hacen en Canarias?,
¿qué es lo que van a hacer? Es lo que pregunto.

Me he hinchado a leer en los periódicos cosas. Aquí no
he hecho más que una brevísima selección de las cosas que
había leído, pero me he hinchado a leer cosas
contradictorias, y yo le pregunto qué es lo que finalmente va
a hacer el Gobierno.

Le digo que, muy bien, ustedes llevan, desde que estallo
el asunto de Iberia, mes y medio nada más. Le pido
disculpas desde el principio. Ya lo sé, que es poco tiempo,
pero es que el examen está ahí, nos han puesto un examen
el 31 de diciembre y los estudios hay que hacerlos antes del
examen, no después.

Mi pregunta es: ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno?

Insisto, le pido disculpas, porque sé que en mes y medio
es muy difícil tomar una decisión, pero tiene usted
antecedentes, tiene usted antecedentes, porque no ha podido
usted evitar la tentación de decirme qué es lo que ha hecho
el Gobierno anterior, y que el Gobierno anterior les dejó la
papeleta, y claro, ahora se encuentran con esta papeleta
urgente (...).

El Gobierno anterior hizo muchas cosas. Lo primero de
todo que hizo el Gobierno anterior es posibilitar la
declaración de servicios públicos, de eso aquí no había
nada, eso está en la Ley de acompañamiento de
presupuestos del 98, aprobada a finales del 97, eso lo hizo
este Gobierno, eso lo dejó este Gobierno, sino, no había
ninguna posibilidad, pero hizo más, consiguió una baja de
las tarifas en los vuelos interinsulares del 33%, que permite
a las compañías subir los precios y equilibrar sus costes sin
con ello perjudicar, sino todo lo contrario, consiguiendo,
además, que se bajaran los billetes, se han bajado los
billetes, cuestan menos ahora que hace dos años, gracias a
esa ley de régimen especial de Baleares, que baja al 33%, y
que además incluso rebaja a las compañías otras cosas,
porque en esa misma ley se rebajan las tasas aeroportuarias.
También está primero en la ley de acompañamiento y
recogido después en la Ley de régimen especial. Todo eso
lo hace el Gobierno anterior. Pero el Gobierno anterior
todavía hace más cosas, el Gobierno anterior negocia con
Iberia, y usted me preguntaba porqué (...) a nivel bajo,
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hombre, estaba un director general del Gobierno. Sí, sí, no,
perdone, y además yo, por favor, lo que no quisiera es que se
interpretara bajo el sentido despectivo. Pero, claro, usted fíjese
la diferencia, cuando este asunto, por eso yo antes señalaba que
no estaba el Sr. Presidente del Gobierno, que ahora veo que sí
está, y que no estaba el vicepresidente, y lo lamentaba porque me
parece un problema de primerísima magnitud.

Fíjese usted qué diferencia: Reunión del 29 de junio del 98,
que se plantea el tema efectivamente de que Iberia va a cambiar
y va a poner turbohélices, y que nos quitan los reactores. 29 de
junio del 98, hay una reunión a la que asisten el Sr. Matas,
entonces presidente del Gobierno, Sr. Rami conseller de
Hacienda, el Sr. Verger conseller de Obras Públicas, o de
Fomento entonces. Se reúnen con el Sr. Irala y con el Sr. Muller,
presidente y director general de Iberia, aquí, en el Consulado del
Mar, el Sr. Pascual y el Sr. Bravo, presidente y consejero
delegado de Spanair; el Sr. Hidalgo y el Sr. Juan Sáez, presidente
y consejero delegado de Air Nostrum; el Sr. Bertomeu, consejero
delegado de Air Nostrum, perdón de Air Europa, dije los
anteriores; el Sr. Pauner, presidente de Pauner; y el director
general de Aena, el Sr. Medrano, además del director del
aeropuerto, entonces el Sr. Meaurio. Consecuencia de todo esto:
la campaña de invierno del año pasado y la de verano se han
producido con reactores, y tal como el Gobierno, en un
documento que preparó, exigía, cuatro frecuencias mínimas en
invierno, y cinco en verano, la primera y la última con reactores
de más de 110 plazas, y en verano la primera, la penúltima y la
última con reactores de más de 110 plazas. Esto ha venido
funcionando hasta el anuncio de Iberia de setiembre, es cuando
vienen ustedes, que Iberia vuelve a anunciar que pone
turbohélices, y es a ustedes a los que coge así. 

Durante el Gobierno anterior esto venía funcionando, esto
venía funcionando así, de manera que, claro, yo creo que poco
más podía hacer el Gobierno anterior. Y no hizo la declaración
de servicio público, claro, porque la declaración de servicio
público tiene sus consecuencias negativas, no hay nada perfecto
en este mundo, y por eso yo le pregunto: ¿Qué ventajas e
inconvenientes veía usted? ¿Con qué criterio la va a hacer este
gobierno, la declaración, si es que la pide?, que sigue sin estar
claro, la representante del Grupo Socialista ha salido aquí: "por
supuesto, hay que pedir la declaración de servicios públicos".
Pero ustedes hoy mismo, el director general de Transportes, que
ayer se reunió con las compañías, hoy mismo declara en los
medios de comunicación que esa declaración de servicios
públicos se estudiará, pero que no se va a hacer y no se va a
pedir. Y de hecho usted mismo ha reconocido desde la tribuna
que como no se ha reunido con nadie del Ministerio de Fomento,
de hecho no está pedida esta declaración de servicio público,
seguro que porque ustedes tienen sus dudas sobre la
conveniencia de hacerlo. Nosotros lo teníamos bien claro,
mientras funcionara lo que pedíamos como mínimos, que daba
la capacidad suficiente en pasajeros y en carga, y que teníamos
la comodidad suficiente de tener los reactores a primeras y
últimas horas, además de intermedias, porque entonces Iberia
mantenía tres, en los vuelos interinsulares, ¿qué necesidad había
de declaración de servicio público? La declaración de servicio
público, en todo caso, habrá que hacerla cuando sea necesario, y
en las condiciones que más convengan. Y a mi me gustaría que
usted aprovechara el turno de réplica sobre todo, insisto, para
tratar de aclarar las cosas, no sólo por el Grupo Popular, sino por
toda la ciudadanía, que no sabe qué es lo que van a hacer, qué es
lo que van a pedir. Muy bien, está pendiente de que le llamen a
una reunión en el Ministerio. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a
pedir? Usted dice los déficits, ¿qué déficit? Porque claro, aquí,
con la declaración de servicio público caben varios caminos. Uno
de ellos es cargar el déficit de todos los pasajeros de los aviones
interinsulares, otro es cargar sólo el de los residentes, que parece
mucho más inteligente, y que además proporciona una
posibilidad más de concurrencia de las empresas y las
compañías. Y usted sabe sin duda que solamente el 54% del

pasaje interinsular son residentes. Es decir que hay un 46%
de personas que no son residentes, por las que nosotros no
tenemos por qué cargar, por ejemplo.

¿Han estudiado eso? ¿Tienen un criterio claro con
relación a eso? ¿Qué déficit van a pedir a Madrid? Claro
que hay pedir los déficits, naturalmente; ya están pagando
el 33% de los residentes, y la rebaja de tasas aeroportuarias.
Hay que pedir más, probablemente, pero ¿con qué criterios?
Yo lo que le pido son criterios. Si usted no nos los da, mire
usted, de todas maneras nosotros tenemos bastante clara la
cuestión, y presentaremos la moción subsiguiente, y
explicaremos cuáles son nuestros criterios, y los
debatiremos aquí con todo gusto con todos los grupos,
cuáles son nuestros criterios en este momento y en estas
circunstancias. Los anteriores, como digo, parece que están
bien claros: billetes más baratos para todo el mundo, y
reactores cada día en los vuelos interinsulares; eso mientras
nosotros estuvimos en el Gobierno. Eso fue así, se podrá
contar de otra manera, pero los hechos son bien tozudos, y
eso fue así: reactores y billetes más baratos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d'Ordenació
del Territori, vol intervenir? Té cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

És evident que el Govern anterior ha fet grans coses, fins i tot
el Concorde a París; també hi havia Concorde per anar de París
a Nova York gràcies al Govern. Anem a veure, aquí hi ha hagut
un procés d'absorció d'una companyia, que era Aviaco, que era
la que donava el servei entre illes, i de fet Maó era un dels
principals llocs on hi havia més personal de la companyia
Aviaco. Per un motiu que digui, Ibèria ha absorbit aquesta
empresa, i deixa l'espai que aquesta empresa tenia a una empresa
privada, que es diu Air Nostrum, radicada a València. Quins
motius tenia aquesta estratègia, aquesta empresa? Jo no ho sé.
Qualque dia ho haurem de debatre també, perquè si teníem una
empresa que funcionava, que donava un servei, que en principi
tenia beneficis, que era Aviaco, i l'absorbeixen, la fan
desaparèixer, amb personal que estava radicat aquí, amb flota,
que açò també és una cosa que implica que a Palma
probablement deixarà d'haver-hi uns sous que hi havia quan es
vagin traslladant les persones que ja no són necessàries per donar
servei a aquesta flota, llavors tot açò són uns temes que estan
(...), que vostès, mentre Aviaco existia hi havia els reactors?
Clar, bé, però no em digui que era gràcies a vostès. Què varen fer
amb el Fokker de València? I fixa-t'hi que hi va anar gent, el
president, tres consellers...

Jo crec que el tema del nivell, o no sé què, està molt bé que
n'hi hagués i tot açò, però vostès a València els van col•locar un
Fokker i se'l van haver d'empassar. És a dir, que no parlin del que
han fet. I quan parlam de l'interès públic, no hem d'esperar al
darrer moment, "ara va bé la cosa i mentre vagi bé la cosa ja
veurem", no, crec que un govern ha de tenir preparada una
estratègia, i aquest govern anterior no tenia preparada una
estratègia. Jo avui m'he trobat, per fi he aconseguit una espècie
de protocol amb una companyia aèria que vostè va firmar, que és
un protocol d'intencions, i aquesta companyia aèria diu que vol
començar o volar, però demana a veure quina és la subvenció.
Tal vegada qualque dia podrem saber si el Govern anterior els
havia promès qualque cosa, perquè aquest protocol, si açò és
l'estratègia del seu Govern, un protocol d'intencions amb avions
de 30 places, ja em dirà què és que han fet. Sí, açò, un protocol,
passar per aquí, passar per allà.

En definitiva, nosaltres pensam, i demanarem a Madrid una
reunió perquè es declari l'interès públic. Hi ha d'haver una
comissió de seguiment i s'ha d'avaluar si es fa el concurs o no es
fa, efectivament. El primer de tot que hem de fer és la declaració
d'interès públic; i avui les declaracions, que vostè veig que
funciona a base de diaris, però aquí li podem passar tota la
informació, i quan a la Conselleria ha demanat informació, l'hi
hem passada; pensam que és l'interès públic, i dins aquesta
comissió s'ha de fer la valoració de necessitats, i fer la valoració
si s'ha de fer el concurs. Aquest concurs pot ser d'exclusivitat per
a una sola companyia, que tal vegada no és prudent posar-nos en
mans d'una sola companyia, o pot ser permetre que diverses
companyies doni sortida a açò. Açò és un tema que estava
plantejat. Mentrestant és, hala, demà, plorar, que és que han fet
vostès sempre, i exigir que es mantenguin aquests vols aquest
hivern, i açò és el que esperam, una resposta d'Ibèria. No em
digui que vostès han posat vols, que vostès han fet virgueries,
que vostès no sé què, i que a partir d'ara resulta que el Govern
actual... No, abans Ibèria no estava privatitzada, ara el Govern
central ha decidit privatitzar totes aquestes companyies, que eren
companyies públiques que donaven uns serveis bàsics, i això està
desapareixent. Hi ha una política global de privatitzar serveis
públics, i açò és un inconvenient que ens hem trobat ara. Vostès
en aquell moment (...), i sabien que açò passava, perquè
efectivament mantenien moltes reunions, però no han fet res, no
tenien una alternativa preparada. Jo no he trobat cap inici de
declaració d'interès públic. I després dir-me que vostès han
aconseguit, el Govern... Vostè va confondre el Govern d'aquí
amb el Govern central. Jo entenc que hi ha una sèrie de coses,

que els que dóna les subvencions i tot açò és el Govern
central. El Govern d'aquí no en dóna cap.

Llavors, vostè m'ha demanat que concreti; doncs
nosaltres volem convocar aquesta comissió, exigir uns
serveis mínims, que pensam que ha de tenir a primeres
hores uns avions amb suficient capacitat de passatgers, i que
açò es declari d'interès públic. Si és necessari el concurs, i
al final no hi ha cap companyia que ho vol fer, s'haurà de fer
el concurs. Si hi ha companyies que voluntàriament
accepten fer açò, però nosaltres hem d'estar preparats per si
a un moment determinat les companyies no donen açò.
Perquè ara tenim un problema, però d'aquí a tres mesos en
podem tenir un altre, i d'aquí a un any un altre, i nosaltres no
podem estar a remolc del que facin les empreses privades.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Donam amb això per conclosa
aquesta interpel•lació.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2762/99,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació del "Punt d'encontre".

I passam al punt tercer, proposicions no de llei, la
primera d'elles, núm. 2762, presentada pel Grup
Parlamentari Popular. relativa a la creació del punt
d'encontre. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Presentam
el Grup Popular aquesta proposició no de llei sota el títol
"creació d'un punt d'encontre", i els passaré a explicar en què
consisteix. L'experiència dels professionals ha detectat, i tots els
que han tengut ocasió de fer feina als jutjats i en temes jurídics,
que existeixen reiterats incompliments, o compliments deformats
de les resolucions judicials que dicta un jutge en relació amb el
règim de visites un cop hi ha hagut una separació o un divorci;
i hi ha un incompliment o, com he dit, un compliment deformat
d'aquest règim de visites, sobretot en el que es refereix al
progenitor no custodi. Són aquests drets de visites una font de
conflicte continuada, que en qualque cas a més de privar el
menor del que seria el dret de son pare a visitar-lo, d'aquest dret
fonamental a relacionar-se del menor amb son pare i sa mare,
també posa en risc el menor, perquè moltes vegades se
succeeixen aquestes visites, amb un greu risc físic i psíquic per
part del menor, perquè hi ha violència. 

Si anam a l'experiència diària, com he dit, dels jutjats de
família, tant els jutges com els professionals dels equips
psicosocials com els mateixos advocats, constatam la
insuficiència de l'actuació del jutjat per donar solució a aquests
problemes de les persones implicades en el procediment de
separació i divorci. És una demanda, per tant, de tots els
col•lectius psicosocials, i també una demanda dels propis jutges.
Una gran part d'aquests problemes es deu a l'absència d'un lloc,
un lloc que podria ser neutral i idoni, on es produeixin aquests
encontres familiars, i on es produeixi la trobada dels membres de
la família en crisi, de tal manera que en aquests punts d'encontre
hi hagi personal preparat per enfrontar-se a les eventualitats que
en aquestes trobades puguin sorgir. Per això, i partint d'aquesta
realitat des del Grup Popular hem pensat que seria positiva, i
amb un ànim totalment constructiu la posada en marxa d'una
iniciativa que duu aquest nom, punt d'encontre, hi ha altres
comunitats, ens hem informat, és un punt molt recent, que es
posa en marxa el primer fa 2 o 3 anys; hi ha comunitats que ho
tenen en marxa, hem estudiat l'experiència de Valladolid, de
Catalunya, de Gran Canària i d'altres. Dir que aquest punt
d'encontre és per definició, després de tot l'explicat, un lloc
neutral, d'intervenció temporal, on es reuneixen en presència
d'observadors el fill i el cònjuge no custodi, que no té la custòdia,
de tal manera que s'eviten així els conflictes entre pare i mare,
partint, com he dit, d'un dret fonamental del nin a mantenir un
contacte tant amb el pare com amb la mare, amb cadascun dels
seus pares, després d'un conflicte de separació o divorci. També
consideram que hi ha un dret del pare, o de la mare, sobretot del
no custodi, a continuar mantenint una relació amb el seu fill; i
també, per suposat, el prioritari serà l'interès del menor.

Els objectius, idò, d'aquests punts d'encontre són  bàsicament
quatre: en primer lloc facilitar l'encontre del fill amb el pare que
no té la custòdia, en segon lloc garantir la seguretat del menor,
en tercer lloc permetre els nins que s'expressin i expressin els
seus sentiments i necessitats sense tenir por que siguin
contrariats per l'indicat pels pares, i en quart lloc disposar
d'informació suficient i fidedigna en relació amb les actituds dels
membres de la família que ajudin que l'ambient familiar sigui
cada vegada millor, i que ajudin si fos necessari a defensar el
dret del menor davant altres instàncies administratives o
judicials. 

La ubicació d'aquest punt d'encontre, segons m'he pogut
informar amb l'experiència que han tengut altres comunitats,
no seria bo que fos dins el jutjat, bàsicament perquè tots
consideren que el jutjat, i sobretot segons l'experiència dels
professionals de Valladolid, perquè les parts identifiquen els
jutjats com un lloc on es ventilen conflictes, i per tant no és
un lloc neutral; i a més no hi existeix personal que dirigeixi
i que supervisi aquests encontres. Pensau tots que aquests
encontres es produeixen normalment el conflicte és al cap
de setmana, i els jutjats no tenen personal disponible
precisament per als caps de setmana. A més, també es
produeixen aquests encontres en períodes vacacionals, i
veureu que els jutjats de família es troben tancats. Per això
el punt d'encontre és ideal que sigui un pis cèntric, de fàcil
accés, que tengui una part de despatxos, per poder fer els
seguiments administratius, on es fan entrevistes i tasques
pròpies de l'intercanvi i de la intervenció professional i
administrativa; i una altra part on s'haurà de fer un ambient
tipus habitatge, on es pugui endavant aquest compliment de
visites. És important que sigui un ambient acollidor, amb
sales de jocs, d'estudi, d'estar, cuina..., de tal manera que
puguem recrear l'ambient familiar del menor. Els
professionals que haurien d'estar en aquest punt d'encontre
bàsicament és un equip multidisciplinar, serien assistents
socials, psicòlegs i psicopedagogs, a més de molt de
voluntariat.

Se m'acudia, per facilitar la tasca al Govern, si és que
aquest parlament decideix posar-ho en marxa -crec que és
una iniciativa constructiva- se m'acudia que es podria fer un
contacte amb l'Ibavi, per veure de quins pisos disposa, i a
veure si hi ha un pis en condicions. Aquest previ contacte,
per suposat, amb el Ministeri de Justícia i amb el Jutjat de
Família, amb un conveni que es pogués fer es pogués posar
en marxa. Normalment s'accedeix a aquest punt d'encontre
per quatre vies: Una primera via és per derivació dels propis
serveis de benestar social, concretament del Departament de
Menors, també dels Serveis Socials de l'Ajuntament, també
del Jutjat de Família; aquest conveni amb Família farà que
el jutge de Família, per tal de facilitar aquest compliment
del règim de visites, enviï famílies amb aquesta
problemàtica al punt d'encontre, i també els pares quan
estiguin d'acord per poder fer mediació a aquestes visites,
serien voluntàriament els que emprassin aquest punt
d'encontre.

Qui són els usuaris d'aquest servei? Els usuaris d'aquest
servei seran els menors que, com que son pare i sa mare no
s'entenen, doncs és un menor que serà usuari d'aquest
servei; o un menor en què el cònjuge no custodi tengui la
casa lluny, o tengui una sèrie de dificultats aquest menor per
desplaçar-se, amb la qual cosa es pot emprar aquest punt
d'encontre; o bé el cas, que és bastant habitual, d'un menor
en què son pare o sa mare ha refet la seva vida amb una
altra família, té pressions d'aquesta família extensa, que
exerceixen pressions negatives per dur endavant aquest dret
de visites, amb la qual cosa estaria bé que aquest menor
pogués trobar-se amb el cònjuge no custodi en aquest punt
d'encontre. També quan el cònjuge no custodi tengui una
sèrie de circumstàncies generals que aconsellin la
supervisió; ens referim, per exemple, a temes d'alcoholisme,
toxicomanies, en què els que hem fet feina en aquests temes
sabem que una de les preocupacions del que ostenta la
guàrdia i custodia quan ha d'acceptar el dret de visites d'un
pare o d'una mare que no tengui la custòdia i que tengui un
problema d'alcoholisme o que tengui un problema de
drogues, estan més tranquils si hi ha una supervisió, i en
aquest cas les circumstàncies aconsellen una supervisió, i
precisament per això aquest punt d'encontre també serveix
per fer visites i per dur endavant aquest dret de visites, però
d'una manera controlada i amb mediació. També hi haurà
famílies en què no hi hagi opció per part del progenitor
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custodi per fer l'entrega i permetre les custòdies, i per això
moltes vegades han d'intervenir  les forces de seguretat, no duen
endavant aquest compliment del dret de visites, o simplement a
vegades també quan el menor no vol anar amb el cònjuge no
custodi. 

En qualsevol cas, el punt d'encontre amb tots aquests
arguments que els he donat és un punt que significarà i podrà fer
les següents funcions: En primer lloc simplement com a punt
d'entrega i recollida dels menors, que és normalment en aquells
moments quan sorgeixen els problemes, enfrontament dels pares,
pressions d'altres familiars amb qui conviuen, negativa dels
menors a anar-se'n amb el seu progenitor, etcètera. Però hi ha
una segona funció important, i és que la visita que es fa en aquest
punt d'encontre es tradueixi en una visita controlada, en una
visita amb professionals, amb la qual cosa una visita de què es fa
un seguiment i s'aixeca un expedient. I una tercera funció seria
que la visita es realitza en aquest punt d'encontre com si fos una
llar familiar; el pare el recull, està una estona a la biblioteca,
menja qualque cosa amb ell, se'n va al cinema, torna, de tal
manera que s'ambienta el punt d'encontre com si fos un habitatge
familiar. Els avantatges són innombrables, estudiats per
moltíssims de professionals; en primer lloc uns avantatges per al
menor, que seran permetre al menor de comptar amb son pare i
amb sa mare, que són dos drets indiscutibles, establint per tant
els vincles necessaris per al seu desenvolupament psíquic, afectiu
i emocional, al mateix temps els menors poden allà expressar-se
lliurement i relacionar-se lliurement, i s'evita la manipulació del
menor per part dels pares o per part de tots dos. S'eviten també
els riscs de mals tractaments físics i psicològics que s'han donat
a terme quan s'han estipulat aquests drets de visites. També hi ha
avantatges per als progenitors, a partir d'aquests moments els
progenitors es podran trobar amb professionals disposats a
escoltar tant els seus desitjos com les seves preocupacions o
interessos, i per tant aquests professionals també podran realitzar
una tasca mediadora i educativa; i també sense dubte suposarà,
i això jo crec que és molt important, una reducció de denúncies
als jutjats; i també aquest punt d'encontre facilitarà un seguiment
pericial, informant des de cada moment al jutjat d'aquest
seguiment que es fa de les famílies.

Per tant, tot això té moltíssimes garanties, perquè sense dubte
evitam mals tractaments, evitam situacions de violència, donam
qualitat de vida, hi ha una part educativa i mediadora, i evitam
tota la quantitat de demandes que existeixen al jutjat.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, gràcies, Sr. President.  ...amb la qual cosa s'haurà de
garantir de qualque manera aquest dret del fill; i com he dit
a aquesta proposició que avui presentam ens anima el fet
que veim que és un servei beneficiós, és un servei nou; crec
que és no dur-lo a aquesta cambra. M'agradaria que sortís
per acord de tots els grups polítics. Efectivament jo sempre
som partidària, com ho eren abans els grups de l'oposició a
la passada legislatura, de posar un termini. Com sempre dic,
estic disposada a acceptar qualsevol transacció que es
plantegi, estudiar-la en relació amb un termini, però sempre
crec que és bo posar un termini, perquè si no, són "recados
a la mare superiora"; és a dir, acceptar el compromís, i en el
termini del temps que el Govern cregui que ho pot dur
endavant, acceptaria poder parlar d'una transacció en el
tema del termini. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Por los grupos parlamentarios,
¿quieren intervenir? Por el Grupo de Izquierda Unida el
diputado Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Crec que ni la diputada que ens proposa la
creació d'aquest punt d'encontre ni el seu grup parlamentari
han de passar pena perquè el projecte no es dugui endavant.
El Govern és perfectament conscient de la seva utilitat i de
la conveniència de crear-lo. Un espai com aquest és un
instrument essencial perquè les relacions familiars, una
vegada que s'han trencat i que hi ha dificultats de
comunicació, puguin dur-se a terme amb el mínim de
perjudici de les diferents parts. Molt especialment els poders
públics han de defensar els interessos de la part més
vulnerable, que són els menors. Al mateix temps de la
proposició, d'altra banda ens recorda que el col•lectiu de
jutges és qui ha sol•licitat una solució a aquesta
problemàtica de les famílies trencades. El Govern no pot
deixar de donar resposta a aquesta qüestió. Crec innecessari
allargar-me sobre això, perquè tots hi estarem d'acord.
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Sobre el que potser no estarem d'acord és sobre la
conveniència que aquesta cambra aprovi una moció instant el
Govern a dur a terme en dos mesos aquesta qüestió. El Govern
té intenció d'arribar a un acord general i estable de col•laboració
amb el poder judicial. Aquest marc és el que ha de permetre que
iniciatives com aquesta i d'altres es puguin concretar en la
signatura d'un conveni de col•laboració entre les dues parts.
Poden estar segurs tots els diputats i diputades, que des del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista demanarem primer
el conveni entre el Govern de les Illes Balears i el poder judicial,
i després la posada en marxa d'un punt d'encontre, del qual es
parla en aquesta proposta. No li posarem, però, un termini de dos
mesos, ni intentarem fer passar per nostra una iniciativa que és
del col•lectiu judicial, i que el Govern té l'obligació de recollir.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo Parlamentario PSM-
Entesa Nacionalista, el Sr. Buele tiene la palabra.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista hem llegit amb detenció la proposició no de
llei que fa el Grup Parlamentari Popular, hem intentat escoltar
amb atenció la presentació que n'ha fet la portaveu, i hem de
reconèixer que es tracta d'una iniciativa bona, d'una idea bona,
d'una idea molt bona, d'una idea tan bona que ho és ara, ho era fa
mig any, fa un any, en fa quatre i en fa setze. Llavors, no perquè
sigui bo tot allò que sigui presentat en aquest parlament, entenem
nosaltres des del nostre grup parlamentari, mereix rebre el suport
parlamentari de tots. Hi ha qüestions de tipus econòmic, hi ha
qüestions de tipus organitzatiu, hi ha qüestions de tipus personal,
que afecten persones concretes, i que no poden ser tractats d'una
manera tan per ventura lleugera com se'ns està presentant des del
Grup Parlamentari Popular. Allò que vostès anomenen en
aquesta proposició "ruptura matrimonial" efectivament produeix
conflictes, en produeix molt, no només produeix aquest; un dels
conflictes que produeix és efectivament aquest dret de visites
d'un dels cònjuges, i per això vostès proposen la creació d'un
punt d'encontre, que, si em permeten una mica la broma, tot
d'una que he sentit a la portaveu que en parlava, pareixia que era
una relació amb la interpel•lació anterior, quan ens parlava de
ponts aeris, allà on també hi ha punts d'encontre, valgui la
broma.

Sé que no té res a veure una cosa amb l'altra, efectivament,
però sí té a veure amb la interpretació que nosaltres en podem
fer, perquè està clar que vostès estan proposant a aquest govern
de les Illes Balears d'ara una cosa que vostès fa mesos haguessen
pogut fer i no varen fer, i això val tant per aquesta proposta com
per l'anterior. Nosaltres ens demanam: No seria millor, respecte
d'una qüestió tan seriosa com és el conflicte i el problema que
crea el trencament d'un matrimoni, tant per als membres pare i
mare com per als fills, no seria millor atendre i fer propostes
d'atenció global al conjunt de la problemàtica que sorgeix
d'aquesta situació que vostès anomenen ruptura matrimonial? Per
a nosaltres sí, per a nosaltres seria molt millor que es presentàs
una proposta d'atenció global a la problemàtica global, perquè
ens interessa donar suport a aquelles solucions que no siguin
puntuals respecte d'un aspecte solament. Per això no creim adient
donar suport a aquesta proposició no de llei, i sí que donarem
suport a totes aquelles iniciatives que promogui en aquest camp
el Govern de les Illes Balears. Estam segurs que la proposta que
sorgirà des del Govern de les Illes Balears actual sorgirà amb
molta més cura, amb molta més diligència, amb no tanta
precipitació, i si se'm permet també, no valorant tan poc, a un
nivell tan baix, l'experiència de professionals respecte de
l'incompliment del règim de visites, la insuficiència de l'actuació
dels jutjats, o iniciatives que hagi pogut sorgir d'altres estaments.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias. Señoras y señores diputados, desde el Grupo
Parlamentario Socialista compartimos plenamente la
necesidad de la creación de un espacio neutral que
favorezca el mantenimiento de la relación entre los menores
y los progenitores cuando, en una situación de separación o
divorcio, el ejercicio del derecho de visita se convierte en un
hecho conflictivo o generador de situaciones violentas que
en demasiadas ocasiones acaban en denuncias estériles ante
los juzgados, y todo ello teniendo siempre como objetivo
final la defensa de los intereses de los menores.

Esta experiencia, lo que se ha dado en llamar los puntos
de encuentro, es relativamente novedosa pero no inédita, ya
que ya existe en otras comunidades autónomas en ciudades
como Barcelona, Valladolid o Valencia, en la mayoría de
las cuales, por cierto, este servicio se ha concertado con
asociaciones de mediación familiar. 

Sin embargo, Sra. Estarás, en su propia exposición de la
proposición no de ley, en este profuso informe técnico que
nos ha hecho, más técnico que político, que nos ha hecho
sobre lo que debería ser el funcionamiento de estos puntos
de encuentro, usted misma ha dado todos los argumentos
para que sea imposible aprobar la creación de estos puntos
de encuentro en dos meses. Le cito algunos: la necesidad de
la elaboración de un programa en el que, entre otras cosas,
se fijen los objetivos del mismo; la contratación de un
equipo multidisciplar de profesionales, psicólogos,
pedagogos, asistentes sociales, etc., que necesitan,
evidentemente, de una amplia partida presupuestaria; la
búsqueda y acondicionamiento de un local que permita la
presencia y el trabajo de ese equipo profesional y que
disponga de espacios privados para el desarrollo de los
programas; y por último, y no por ello menos importante,
que todo lo anterior se realice en un marco de colaboración
de un convenio con el Poder Judicial, ya que el objetivo
final y lógico parece que debe ser que la utilización de estos
puntos de encuentro venga al menos reflejada como
recomendación en aquellos autos y sentencias judiciales en
los cuales se prevén medidas relativas a la guarda y custodia
de los menores. 
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Así, Sra. Diputada, el Grupo Parlamentario Socialista, votará
en contra de su propuesta porque nos parece absurdo e
inoperativo que el Govern asuma el compromiso de la creación
de los puntos de encuentro en un plazo de dos meses sin contar
con las demás partes necesariamente implicadas, y no porque nos
opongamos a la creación de esos puntos de encuentro, si ese era
el titular que buscaba. Bien al contrario: estamos convencidos de
la necesidad de crear instrumentos protectores de los intereses de
los menores cuyos padres se hallen inmersos en procesos de
separación o divorcio contencioso.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Som diputada fa cinc anys i mai no
havia vist en aquesta cambra tants d'esforços per dir que no. Tots
estan d'acord: "Ens sembla que és necessari, ens sembla que és
absolutament... fer-ho, és una necessitat de la societat, els
menors han d'estar protegits, és vera que el pare i la mare han
d'exercitar el dret de visites, hi ha molts de conflictes..., però
votarem que no" perquè ho proposa el Grup Popular i no ho
proposa el PSOE, i el subconscient ha fallat a la portaveu del
PSOE perquè ha dit..., no, era del PSM quan ha dit: "Aquesta
iniciativa, si la presenta el Govern, quan la dugui l'aprovarem,
ara, com que la duen vostès, punto". Què ha de fer l'oposició?,
cobrar el sou i no fer res?, què ha de fer l'oposició?, què ha de
fer? 

Jo duc propostes, i em creguin els que em coneixen,
constructives en aquest parlament, que em semblen bones per als
ciutadans d'aquestes illes. No es preocupin, els que es posaran les
medalles seran vostès que la faran, la duran a terme vostès, jo no
pretenc dur a terme res perquè estic a l'oposició, però sí que tenc
la necessitat de presentar propostes que veig que poden ser bones
per als ciutadans d'aquestes illes, que recull la sensibilitat dels
jutges, que recull la sensibilitat dels professionals, perquè això
és la meva funció com a diputada d'aquesta cambra. Sembla que
els sap greu que sigui una opció presentada per aquesta diputada,
sembla que els sap greu que sigui una opció presentada pel Grup
Popular, però és que feim oposició constructiva. Quin sistema de
democràcia conceben vostès?, quin sistema de democràcia i
d'estat de dret conceben vostès?, i quin esquema de benestar
social conceben vostès? 

Esquerra Unida ve i diu que estan molt d'acord, que
efectivament és una petició dels jutjats, he recollit també
aquesta sensibilitat, que això s'ha de fer en un marc del
Poder Judicial... És que s'ha de fer un conveni, per a aquest
tema. Jo, quan era consellera, amb el Poder Judicial vaig fer
un conveni per a ser pioners a tot Espanya i establir oficines
d'ajuda a les víctimes del delicte i vàrem aconseguir
establir-ne cinc, des de l'any 89 fins al dia 28 de juliol.
Seguint amb aquests convenis jo crec que seria bo fer allò
del punt d'encontre. Que a vostès els sembla bé però no ho
volen fer perquè ho proposam nosaltres? Bé, escoltin, idò jo
no em cansaré de dur actuacions perquè jo tenc un altre
concepte de la democràcia, jo tenc un altre concepte de
l'estat de benestar social quan vostès reconeixen que això és
necessari. Això no ho faig per a mi, ni per a cap titular, ni
per a res, ho faig perquè existeix una problemàtica i, com a
representant del poble, representant del poble de les Illes
Balears, vull aportar el meu granet d'arena per solucionar
aquesta problemàtica, i a vostès no els agrada que jo aporti
el meu granet d'arena, i això és no conèixer què és la
democràcia ni quins són els pilars fonamentals d'un estat de
dret.

També em diu el senyor del PSM que és una bona
iniciativa i em parla dels 16 anys, és un argument bastant
recurrent. Mirin, senyors i senyores diputats, jo no duré
propostes del que ja s'ha fet, he de dur propostes del que no
s'ha fet, i el punt d'encontre és una cosa que no s'ha fet; se
n'han fet moltes altres, perquè en tema de drets i de menor
s'han fet cinc oficines de víctimes en els jutjats -repetesc-
pioneres a tot Espanya, que ara estan en mans del Sr.
Garcías, i s'ha de continuar fent feina, i una de les feines que
podria venir és el tema del punt d'encontre, que la major
part de comunitats, és una experiència bastant pionera, els
primers que ho varen dur endavant crec recordar que són els
de Valladolid, ho fan normalment concertats amb
associacions de mediació, que la mediació és també un
concepte bastant recent, no és un concepte de fa 16 anys. Si
vostès em diuen que per què no hem fet fa 16 anys, escoltin,
perquè no hi havia coets que volassin en el segle XVIII,
perquè aquesta problemàtica no era la mateixa fa 16 anys
que ara, entre altres coses perquè la Llei de divorci i de
separació es regula l'any 80 i aquestes problemàtiques es
generen després.

En qualsevol cas el que està clar és que si vostès, a partir
d'ara, volen que els dugui propostes del que està fet em
diran que està fet; he de dur propostes del que no està fet per
contribuir a caminar junts en aquesta comunitat.
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També he de dir que la representant del PSOE em diu que he
donat tots els arguments perquè no es faci, i jo li he dit que
acceptaré una transaccional amb el que significaria el temps.
Entenc que s'han de dur endavant tota una sèrie d'accions, però
també entenc, i crec que tots els membres d'aquesta cambra ho
entenen, que és necessari donar respostes a les necessitats del
sistema familiar durant el procés de separació. M'agradaria saber
què és el que no els sembla bé. No els sembla bé que vulguem
donar una resposta en un moment de crisi a un lloc neutral i idoni
als menors perquè tenguin el dret a estar amb son pare i sa
mare?, no els sembla bé? No els sembla bé que hi hagi menys
demandes inútils en el Jutjat?, no els sembla bé? No els sembla
bé que el menor se senti protegit i que els dos progenitors
tenguin la seguretat que hi ha una mediació? No els sembla bé
que protegim així els interessos del menor i arreglem una
problemàtica? Què és, el que no els sembla bé, d'aquesta
proposta? Simplement una cosa: que l'ha presentada una diputada
del Partit Popular i que vostès varen estar a l'oposició molt de
temps i es creuen que l'oposició sempre és destructiva, i en
aquests cas és constructiva. 

No em desanimaré, segur que acabaran fent el punt d'encontre
com segur que acabaran fent la fundació tutelada de l'altre dia,
com segur que acabaran fent el gabinet d'assessorament familiar,
i els recordaré que ho vaig proposar i amb excuses de mal
pagador ho varen tomar en aquesta cambra. Per cert, quan un
dels diputats de l'oposició deia que hauria d'haver proposat un
marc més ample, ho va proposar la setmana passada el Sr. Buele,
va proposar la creació d'un gabinet d'orientació familiar; aquest
era el marc més ample, per després anar passant a un punt
d'encontre i també m'ho varen tomar. Cada vegada que duc una
proposta sempre, sempre, d'ençà que som diputada a l'oposició,
els sembla una proposta perfecta, els sembla una proposta
magnífica, hi ha una necessitat imperiosa de fer-la, però sempre
voten en contra perquè volen que la faci el Govern i no que la
proposi aquesta humil diputada. Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Esgotat el torn de contradiccions
passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenguin?

En conseqüència han resultat: vots a favor de la proposició,
26; vots en contra, 31..., 29. Vots a favor, 26; vots en contra, 29;
abstencions, cap. En conseqüència, queda desestimada aquesta
proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2766/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una
biblioteca pública a Eivissa.

Passam a la següent proposició no de llei, 2766,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
creació d'una biblioteca pública a Eivissa. Té la paraula el
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Popular per deu minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que aquesta moció que avui presentam és molt
senzilla i em limitaré, en principi, a llegir l'exposició de
motius i la proposta. Diu aquesta exposició de motius:
"Mallorca i Menorca tenen biblioteques públiques de
titularitat estatal i gestió autonòmica i les úniques illes que
no disposen d'aquest servei de cultura dins la nostra
comunitat són les illes Pitiüses. És per això que el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta moció, perquè es
prengui el següent acord: El Consell Insular d'Eivissa i
Formentera..., -perdó- el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que en els pressuposts per a
l'any 2000 sigui inclosa la quantitat necessària per a la
posada en marxa de l'esmentada biblioteca".

Dit d'aquesta manera tan senzilla, tan planera però amb
tanta de significació, el més lògic, si volem ser solidaris, si
volem que es compleixin les paraules del president
d'aquesta comunitat, absent en aquests moments, quan es
tracta d'una mancança tan important per al poble d'Eivissa
i Formentera, jo agafaria un diari d'aquesta setmana i el Sr.
Antich exigirà a Aznar "justicia para Baleares, nunca
privilegios". Jo, evidentment, canviaria aquest titular i
parangonant el Sr. Antich diria: justícia cultural per a
Eivissa i Formentera però no privilegis. 

Crec que es fa necessària una breu història de per què a
Eivissa i Formentera no tenim allò que vostès, de Mallorca
i de Menorca, fa més d'un segle que ho tenen. Ha estat molt
fàcil recórrer a les hemeroteques i trobar la història de la
biblioteca pública de Mallorca i, senyores i senyors diputats,
celebr que algun de vostès miri amb cara d'espantat
demanant-se com pot ser possible que Eivissa i Formentera
no tenguin un servei cultural que a Mallorca i a Menorca fa
segles que en disposen. Jo, senyores i senyors diputats,
tampoc no m'ho explic, i no vull donar la culpa a ningú; tots
en tenim la culpa: des de l'any 1847 Mallorca té biblioteca
pública, des del 1861 Menorca té biblioteca pública, i amb
aquest més d'un segle que ha passat, per les institucions
públiques d'Eivissa i de Formentera han passat governs de
tots els colors: socialistes, republicans, d'Aliança Popular,
d'UCD, de progrés, etc., etc. 

Jo, com ha dit molt bé fa un moment la meva companya,
no recorrin, per favor, a això que ja sembla una cançoneta
que han après massa bé: "I per què no la varen fer, vostès,
quan pogueren?", i jo ho vull acceptar; també en defensa
meva, ja que som jo el que parl en aquests moments, hauria
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de dir que no vaig estar d'acord, ho vaig acceptar com hem
d'acceptar tantes coses quan estam en un partit, no vaig estar
d'acord amb les competències que es varen donar als consells
insulars perquè hi va haver una greu mancança, i com que jo en
som responsable en vull fer pública confessió: deia la normativa
que una vegada feta l'equiparació d'infraestructures culturals a
les Illes, després vendrien els milions; malauradament per a
Eivissa i per a Formentera, segurament també per a Menorca,
Mallorca sempre és -ens agradi o no- la gran beneficiada,
l'hereva de tot allò bo d'aquesta comunitat des de fa molt de
temps, a les illes menors, a Eivissa i a Formentera, almanco,
estam acostumats des de segles a haver-nos de quedar, com deim
en el meu poble, amb els rebotrims, i avui aquí, un diputat que va
protestar però va ser la veu que va clamar en el desert, quan jo
volia, en nom del Grup Popular, que una vegada equiparades les
infraestructures culturals a les illes menors, després venguessin
els milions que ens varen donar. Malauradament -i ho dic
públicament- això no va ser possible; si llavors s'hagués fet, i la
culpa la tenim nosaltres, i com que la culpa la tenim nosaltres en
aquest cas més recent, no em sap gens de greu dir que, això, ho
vàrem fer malament. 

Com ha dit la Sra. Estaràs fa un moment aquí venim a parlar
del que ens falta, no del que ja hem fet, perquè com ha dit ella
molt bé, si hem de parlar del que hem fet ens faltaran sessions
plenàries per poder donar compte de tots els serveis i totes les
activitats que ha portat endavant el Partit Popular al llarg
d'aquests anys de govern. No ho hem fet per les raons que siguin,
això fa 16 anys, però fa més d'un segle que algú ho hauria
d'haver fet. No era necessari que hi hagués Parlament, no era
necessari que hi hagués diputats, hagués bastat, com varen fer a
Mallorca i a Menorca, que alguna associació, alguna entitat
cívica se n'hagués preocupat. 

Jo vull demostrar aquí una volta per totes, si m'és possible,
que una vegada que a Eivissa hem assolit un benestar econòmic
i social, gràcies -per què no dir-ho?- al Partit Popular, ha arribat
el moment d'assolir també un espai per a la cultura, un espai per
a l'esperit, no només de cotxes, no només d'hotels, no només de
milions, volem també tenir un espai per a la cultura, i no hi ha
dubte que si vostès, senyores i senyors diputats, accepten aquesta
moció faran justícia a Eivissa i a Formentera; els donarem allò
que ja fa anys que haurien d'haver tengut. 

Senyores i senyors diputats, esper la rèplica a aquesta
proposició, i abans de sentir-la ja avanç que tal volta
m'equivocaré una mica, però alguns dels que ocuparan aquesta
tribuna, també ells varen tenir responsabilitat política, també ells
ho haurien pogut demanar. Segurament, com a voltes se sol fer
a altres indrets que no és aquest, s'arribarà a algun atac personal
i es dirà que el pare de qui els parla, també ell, que va ser batle,
també hauria pogut fer aquesta biblioteca per a Eivissa, almanco
l'hauria pogut demanar des de les voltes que amb molt d'orgull,
puc dir jo, va defensar els interessos d'Eivissa i Formentera
davant de les Corts de Madrid. Dit això només els deman, per
favor, que no emprin l'argument que ja està massa gastat, que no
diguin: "per què no ha varen fer vostès?" No ho vàrem fer
nosaltres o perquè no poguérem o perquè no es va donar la
circumstància adient. Jo només els deman, senyores i senyors
especialment de l'oposició, que siguin sensibles a aquesta petició
que fa el Grup Popular, i que no ens hàgim de trobar, com deia
la Sra. Estaràs, amb el fet que tots estaran d'acord en què és
necessari però que ho donen perquè ho demanam nosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Grups que volen intervenir? Té la
paraula el representant, el portaveu del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. No sé qui ha parlat ara, si en Joan
Marí Tur u o en Joan Marí Tur dos; ho dic perquè ahir
vàrem tenir un ple del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, on es va arribar a un acord per unanimitat, en
aquell ple del Consell, que ho recordarà, encara té memòria,
i es va acordar per unanimitat, com dic, que es proposaria
des del Consell, perquè la moció era paral•lela a la que avui
es presenta aquí per part del Grup Popular, que el Ple del
Consell demanava al Govern balear que demanàs al Govern
de Madrid que en els pressupostos del 2000 inclogués una
partida per reparar el greuge històric contra Eivissa i
Formentera de la manca d'una biblioteca pública a les
nostres illes. Això és el que aprovàrem ahir a la tarda a
Eivissa i Formentera i vostè ho va votar a favor, i ara avui
ve aquí com si no hagués passat res ahir. No sé, per tant, si
parlam amb el Sr. Joan Marí Tur u, que a Eivissa diu unes
coses, o amb el Sr. Joan Marí Tur dos, que a Palma en diu
unes altres.

Dit això, farem una mica de repàs d'aquest suposat amor
que té aquest diputat que li ha començat a aparèixer des de
que està a l'oposició i no des de que està en el govern,
perquè fa un moment s'adreçava a la nova majoria com si
encara estiguéssim a l'oposició: li record que ha de canviar
el xip, ara ell està a l'oposició i nosaltres no, aleshores, fent
un repàs d'aquest suposat amor que se li ha despertat des de
que vostè està a l'oposició per Eivissa i Formentera, veiem
un parell de coses. 

La primera de totes i la fonamental per fer cas al que la
representació sobirana del poble d'Eivissa i la del poble de
Formentera ahir vàrem votar, és que crec que vostès
governen a Madrid, hi ha un projecte de pressupostos de
l'Estat del Sr. Rodrigo Rato que posa: "Annex d'inversions
reals per a l'any 2000 i programació plurianual; detall per
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comunitats; Balears", i el Sr. Rodrigo Rato ens ofereix, per a
l'Arxiu del Regne de Mallorca, remodelació i ampliació, 25
milions; per a la nova seu de la biblioteca pública de l'Estat a
Palma de Mallorca, 250 milions, i per a la reforma de la
biblioteca pública de Maó, 33 milions. El seu govern a Madrid,
el seu ministre d'Economia, el seu ministre de Cultura, no
reserven ni una pesseta ni per a Eivissa ni per a Formentera per
a biblioteques, i en reserven per a Mallorca i Menorca, com és
lògic, només faltaria perquè varen fer uns traspassos que Déu
n'hi do, no? Aleshores aquí el que passa és que vostè vol intentar
donar consells i és incapaç d'aprofitar les oportunitats d'influir a
Madrid perquè en els pressupostos de Madrid, que és d'allà on
han de venir aquestes coses perquè aquí hi ha un dèficit històric
provocat per la manca d'inversió del Govern central a les nostres
illes, en aquest cas, Pitiüses, vostè no ha fet res per a això. Li dic
més, crec que pot presentar esmenes el seu grup parlamentari al
seu propi govern a Madrid fins a dia 29 perquè precisament
aparegui una partida perquè el Sr. Rodrigo Rato es defineixi
sobre si ens toquen 100, 200 o 800 milions de pessetes per a fer
no només la biblioteca pública d'Eivissa, que té dret Eivissa a
tenir, que vengués derivat de l'acció de l'Estat en el passat i avui
en dia traspassat, sinó també Formentera, perquè m'estranya molt
que un diputat que s'estima tant Eivissa es deixi sistemàticament
Formentera.

Dit això, voldria dir que és tradicional que les illes Pitiüses no
n'hagin rascat ni una mai; és a dir, quan nosaltres parlam de medi
ambient, inversions per exemple en aigua, en energia, mai no ens
toca res; quan nosaltres parlam de sanitat tenim els pitjors
hospitals o no en tenim cap, com per exemple a Formentera;
quan nosaltres parlam d'instituts sempre ens en falten més que la
mitjana de les Illes Balears i Pitiüses, i quan parlam de
biblioteques o de mediateques, que l'avís que és un tema bastant
actual i que el Partit Popular no sé si ha arribat en aquests
moments a entendre què és una mediateca, que és bastant més
que un simple espai per guardar llibres d'una biblioteca, sempre
estam per davall de la mitjana. I li vull recordar, també, que a les
Illes Pitiüses sempre han governat els mateixos des de temps
immemorials, des d'abans de l'any 1847, crec que ha dit. Per tant,
aquí les culpes no és que estiguin repartides, és que només estan
en una banda. 

Jo el que li diria és que fes un esforç perquè el seu grup es
motivàs a presentar esmenes en el Parlament estatal, en el seu
propi projecte de pressupostos, i tracti per igual Eivissa i
Formentera que les altres illes. Li demanaria també que fes cas
a la decisió sobirana que ahir va prendre vostè mateix amb tots
nosaltres en el Ple del Consell d'Eivissa i, per tant, recondueixi
aquesta proposta al que acordàrem entre tots. 

I per acabar li diria que a Eivissa mai no hem rascat res, a
Eivissa i a Formentera, ni aquí, a Palma, ni ho hem rascat allà, a
Madrid, ni allà deçà, a Brussel•les, però això ha estat culpa d'uns
mals polítics i tots han estat del mateix costat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Permeti que en aquesta primera
intervenció en el Ple -no ho havia fet encara que ja fa
setmanes que tenim plenaris- que en aquesta primera
intervenció saludi totes les diputades i tots els diputats, i els
desitgi bona feina en aquests quatre anys (...) de l'oposició
que donarà suport al Govern, bona feina, i reflexions
comunes en molts de temes que tendrem damunt la taula, i
esper que siguin quatre anys profitosos per a tots.

Si em permet el Sr. Buades..., si em permet el Sr.
Buades, abans d'entrar no a replicar al Sr. Marí, perquè
esperava una rèplica i jo intentaré fer una reflexió més que
una rèplica, que s'ha referit al Grup Popular, que no sabien
el que era una mediateca, jo li he de confessar que aquest
diputat, que és d'Esquerra Unida, tampoc no sé què és una
mediateca; supòs que sé el que és, però que després vostè
m'ho podrà explicar, perquè tots hi som, en aquest món.

He de confessar que tenc una simpatia que mai no he
amagat per al Sr. Marí Tur, una certa simpatia, no certa de
petita o grossa, sinó certa de certa i no falsa, tenc una
simpatia per la seva facilitat de retòrica, que en fa ús
abundós i florit, i que em recorda l'oratòria o la retòrica dels
anys 60 a Espanya i que em recorda els mantenidors dels
Jocs Florals en aquells concursos de Jocs Florals, i m'agrada
escoltar-lo, i sempre el Sr. Marí Tur té l'oportunitat de
col•locar a la seva prosa vivències personals, experiències,
qüestions pròpies que donen més humanitat al seu discurs i
que ens enreden més a nosaltres, que no coneixem el seu
currículum a la vida i que, per tant, no sabem a què es
refereix quan introdueix elements personals, nosaltres de
Menorca o de Mallorca, però bé, açò engrandeix un discurs,
el fa més florit, en poques paraules. 

I li he de dir que em va sorprendre, tenint aquesta
consideració del Sr. Marí Tur, que faré un breu parèntesi i
li diré, és queixava, abans de començar la intervenció, es
queixava d'aquest no que des del Govern o dels grups que
donam suport al Govern es dóna a les propostes,
proposicions no de llei que fa el Grup Popular, se sorprenia
d'aquest no. Però vostè què espera, amb els mestres que hem
tingut? Hem tingut bons mestres; jo fa quatre anys que som
aquí i n'hem après molt, en aquests quatre anys, i aquest no
és el que s'ha après durant aquest temps i que esper jo que
es pugui corregir durant aquests quatre anys, quan faci falta.

Li he de dir que vaig tenir una doble sorpresa amb
aquesta proposició no de llei, Sr. Marí Tur. La primera
sorpresa com és d'escarida, mínima, minsa, poc florida; per
a una persona que s'ha de posicionar, esperava tenir un poc
més de coneixement del cas per poder tenir elements de
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reflexió més grans. No és així, vostè sol fer grans discursos i en
aquest cas va fer una exposició de motius..., açò: Mallorca i
Menorca tenen biblioteques públiques de titularitat estatal i
gestió autonòmica; les úniques illes que no disposen d'aquest
servei de cultura dins la nostra comunitat autònoma són les illes
Pitiüses. Clar, (...) de la futura intervenció. I també em va
sorprendre saber que a Eivissa no hi havia cap biblioteca; tot
d'una em va sorprendre, vaig dir: "com pot ser possible que a
Eivissa no hi hagi cap biblioteca?, no pot ser, no és possible que
Eivissa pugui ser declarada patrimoni de la Humanitat per la
Unesco i no tengui una biblioteca; la Unesco, quan ho sàpiga, en
lloc de donar-los la declaració de patrimoni els (...) una sanció",
vaig pensar jo. Però clar, error, m'havia equivocat: sí que hi ha
biblioteques a Eivissa, sí que n'hi ha, n'hi ha dues, no una, dues:
n'hi ha una de municipal i una del Consell Insular d'Eivissa, pel
que m'han contat.

Clar, vostè compara -reflexionant- Maó amb Eivissa; diu que
a Maó hi ha una biblioteca de titularitat estatal i a Eivissa no n'hi
cap. Jo li faig la mateixa comparança: a Maó no n'hi ha cap de
municipal i a Eivissa sí. Si anam a reequilibrar elements, els hem
de reequilibrar del tot i comprendre el problema en la seva
globalitat, no amb elements parcials o concrets, posar damunt la
taula només una part del problema. Clar, si començam a fer
comparatives, ho hem de comparar tot. Què passa amb açò?
Miri, les biblioteques municipals, totes les biblioteques o la
majoria, van ser promogudes pels ajuntaments a la primera
meitat del segle XIX, acabava la primera meitat, la de Maó,
vostè ho ha dit, 1861, abans ja hi havia hagut un inici de
biblioteques. Els ajuntaments van agafar els llibres dels convents
que es van desamortitzar, pensi vostè quins llibres hi havia a les
biblioteques, si eren llibres dels convents, però bé, aquells eren
els llibres que hi havia a la biblioteca i van formar, amb els
llibres dels frares, van formar biblioteques municipal. Açò és el
que va passar. 

A Menorca vam tenir la gran sort que a finals del segle XIX
va venir Miquel Roure, un professor, bibliotecari, un element
extraordinari que jo crec que Menorca no li ha donat el
reconeixement que es mereix, i va fer la catalogació i l'impuls de
la biblioteca. Després, encara vam tenir més sort i va venir
Hernández Sanz, que enguany celebram el seu aniversari, no em
faci dir si del naixement o de la mort, no ho sé, però Hernández
Sans va ser qui va completar la gran labor de Roure i va fer una
gran biblioteca. Després hi podem incorporar Maria Lluïsa Serra
Belabre que és una altra persona que ha fet molta feina en aquest
sentit, prova d'açò és que tant Maria Lluïsa Serra com Hernández
Sanz són fills il•lustres de l'ajuntament de Maó, i ja miri si és
estrany que una ciutat faci fill il•lustre dos bibliotecaris, per
qualque cosa serà, la societat, també intervé en una biblioteca, no
només les institucions, també la societat.

Bé, i en un moment donat d'aquesta història, aquestes
biblioteques van ser assumides per l'Estat, tampoc no sé dir-li
quin any, la d'Eivissa no va ser assumida, va continuar sent
municipal, la de Maó es va convertir de municipal a estatal, i la
de Mallorca tampoc no sé quina és la història o el currículum.

L'any 83, quan el Govern central traspassa les
competències de Cultura, vostè ja ho sap, traspassa la gestió
de les biblioteques estatals, la de Maó i la de Palma, les
traspassa al Govern balear i manté la titularitat dels edificis.
Lògicament no va traspassar cap biblioteca estatal d'Eivissa
perquè no existia, ni tampoc no va traspassar cap partida
amb inversions, que ho podria haver fet, però que tampoc no
la va traspassar. I en aquesta situació s'ha desenvolupat.

Durant aquests setze anys, encara que sigui un
telegrama, deixi'm fer una referència dels setze anys, no li
envelaré amb el fuet, just, just lleugerament; durant aquests
setze anys, tampoc no s'ha fet cap gestió o cap iniciativa, i
les iniciatives que s'han fet han anat en orris. Jo li ho he
explicat, em sembla que és l'any 91 que el Grup Socialista
havia presentat una esmena perquè els pressuposts
aprovessin 10 milions de pessetes per crear una biblioteca
a Eivissa, i al final el Grup Popular va dir que només fossin
5, es varen aprovar 5 milions, i ja em dirà vostè, amb 5
milions de pessetes com es pot crear una biblioteca a
Eivissa, si el llibre que va publicar el Govern balear de les
memòries del seu pare en va costar quasi 4, si un llibre ens
costa 4 milions, amb 5, com podem fer una biblioteca?,
impossible, és normal, és normal, impossible.

(Remor de veus)

Per tant, no s'han pres decisions, decisions fortes i
correctes en aquest sentit. I jo em deman, permeti'm que em
demani, i ho faig des del coneixement i per escoltar-los a
tots vostès, des del desconeixement que de Menorca puc
tenir de la realitat d'Eivissa, encara que aquí tenc la
responsabilitat de tenir coneixement de tot el territori
interinsular perquè som diputat per tot el conjunt de la
comunitat autònoma, però des del desconeixement, jo no sé
si és millor impulsar, potenciar la biblioteca municipal i
convertir-la en una biblioteca millor, o si és millor que
aquestes inversions es dediquin a les biblioteques de cada
municipi perquè les biblioteques de cada municipi siguin
potents i que donin serveis indispensables, o si queda més
polit fer una biblioteca de gran façana, que és un poc la
política del Partit Popular, i l'expressió màxima d'aquesta
política del Partit Popular és la seu del Consell Insular
d'Eivissa, amb la meitat del que ha costat la seu, n'haguessin
tingut prou, i amb l'altra meitat s'hagués pogut fer una gran
biblioteca. O si el que volem és una gran biblioteca de
façana. Jo no ho sé, és una reflexió que faig de cap on s'han
de dirigir els doblers. 

Però jo crec que, i no compararé tampoc la diferència
que hi ha entre la biblioteca que gestiona el Consell Insular
i la biblioteca municipal, la diferència de pressuposts, la
diferència de doblers que es dediquen a adquisició d'obres,
tot això són xifres que m'han arribat perquè m'ha interessat
saber què passava en el món del llibre a Eivissa, m'han
arribat i també m'han arribat les xifres que dóna o que
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donava el Consell Insular d'Eivissa a l'adquisició de llibres per a
la xarxa de biblioteques i les quantitats que es donaven al suport
genèric editorial, etc., etc. No ho traurem, açò, i, a més, no
tornaré a sortir, jo dic el que pens i ja està, no ho traurem. Per
tant, no comparem xifres amb el Govern del Partit Popular quant
a la dedicació o l'estima als llibres.

Jo crec que, el que s'ha dit aquí, que ho ha dit el Sr. Buades,
i que ho repetiran, segurament, altres participants i, a més, quan
me n'he temut que vostè ahir havia aprovat una moció dient que
ens havíem de dirigir al Govern central per reclamar una inversió
en matèria de biblioteca a Eivissa i Formentera, no sé si
Formentera hi entrava, i Formentera, jo pensava que vostè avui
sortiria, quan m'ho han dit, i que diria "propòs aquesta esmena a
la meva proposició no de llei", que jo crec que és una esmena
molt assenyada, perquè si trobam que l'origen del problema és en
el moment de les transferències no haver-hi una biblioteca de
titularitat estatal o no haver-hi inversions per compensar la
desigualtat, jo crec que hem de recular a l'origen del problema i
enviar la nostra salutació al Govern de José María Aznar, i amb
la salutació, també aquesta reivindicació que sempre queda
elegant primer saludar i després demanar.

Jo crec que aquesta és la proposta bona, i també iniciar una
reflexió, estic convençut que el Consell Insular d'Eivissa ara,
amb el nou govern, que els ajuntaments tenen aquesta reflexió
feta, però ja que implicam la comunitat autònoma, ja que
implicam altres institucions, fer una reflexió sobre l'oportunitat
de dedicar els doblers, d'invertir aquestes futuribles quantitats a
(...), per treure la major rendibilitat social.

I li vull també que celebr que aquesta proposició no de llei
seva, Sr. Joan Marí Tur, hagi arribat aquesta setmana, supòs que
casualment a aquest parlament, perquè celebram diumenge, dia
24, el Dia de la Biblioteca, el celebram diumenge, aquesta
setmana ja començam amb actes de promoció de la lectura,
d'obrir la biblioteca al carrer, etc., etc., i crec que és oportú que
avui, a les vespres del Dia de la Biblioteca, rallem de llibres i de
biblioteques, altres treuran xifres, jo he fet una reflexió general,
una reflexió, Sr. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. En representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, volem fixar la nostra posició respecte
d'aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, per boca del Sr. Joan Marí i Tur.

Quan he vist la signatura del diputat, Sr. Joan Marí Tur,
he pensat en una persona la imatge de la qual per a mi
sempre ha estat d'una persona que públicament s'ha mostrat
molt respectuosa amb la cultura i amb la història d'aquestes
illes, és aquesta la imatge que jo m'he fet abans de tenir
l'oportunitat de poder intervenir aquí, en aquesta cambra
parlamentària. Sempre l'he vist molt respectuós amb la
cultura illenca i amb la història illenca. 

Ara bé, i vostè crec que ho ha reconegut també d'alguna
manera, no puc dir el mateix del seu grup parlamentari, i
això és una proposició no de llei que fa el seu grup
parlamentari. Tampoc no li podré fer cas a una, a una, no a
totes, a qualcuna sí, però a una de les recomanacions que
ens ha fet tampoc no li podré fer cas, perquè necessàriament
li hauré de fer al•lusió, necessàriament. Vostè, amant de la
cultura i de la història illenca, crec que no ens pot, diguem,
forçar a haver-ne de prescindir.

Perquè clar, vostè, quan comença el text exacte del que
vostès demanen, és que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de les Illes Balears, per incloure una
quantitat per a la posada en marxa de l'esmentada biblioteca,
i falta dir, inexistent. Clar. Llavors, per ventura, jo no és que
el vulgui corregir, però seria més exacte i per ventura més
afinat dir que l'any 1983, pel Reial Decret 3040/1983, de 5
d'octubre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'estat a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de
Cultura, l'Estat transferí la Biblioteca Pública de Mallorca
i la Biblioteca Pública de Maó, però no transferí cap
biblioteca a Eivissa ni a Formentera, ni la dotació
pressupostària per a la seva creació. És clar que supòs que
deuen voler dir el mateix, supòs, només és que vostè s'ha
tallat en el de davant, i per a nosaltres és bàsic i fonamental.

Per això, li he de dir que una miqueta sí que m'ha
decepcionat la seva intervenció, quan crec que s'ha oblidat
una mica, bastant, de la cultura i s'ha oblidat una miqueta de
la història. Jo voldria poder recordar poquetes coses, però
algunes que consider que poden ser significatives i
explicatives, perquè clar, vostè, en un moment donat, diu
que no podem donar la culpa a ningú, bé, no donem culpes,
però qualcú és responsable d'aquesta situació, i a l'època
democràtica que vivim, qualcú és responsable que aquesta
situació s'hagi mantengut, i a això ho hem de reconèixer, no
ho hem d'amagar, ho hem de tenir present. Feia referència
a les transferències en matèria de Cultura de l'any 83,
perquè seria bo recordar que això va passar el mes
d'octubre, el mes d'octubre feia cinc mesos que Alianza
Popular havia entrat a governar aquestes illes, i aquests cinc
mesos inicials, des del nostre punt de vista, varen ser
catastròfics, amb matèria de negociació de transferències a
Madrid, i qui li parla en matèria de cultura sí que en pot
tenir una certa referència directa perquè no era de rebut la
manera com, des de les secretaries generals tècniques,
s'elaboraven aquelles, jo no sé si eren ganes d'aconseguir
més instal•lacions o simplement de sortir del pas perquè hi
havia una reunió, una comissió mixta de transferències a
Madrid, i havien de dur quatre papers mal garbats, en
matèria de cultura, en matèria de cultura. Aleshores, no és
estrany que si es comença d'aquesta manera, s'acabi d'una
manera que no pot ser bona. Viatges de Mallorca a Eivissa,
d'Eivissa a Mallorca, de Mallorca a Madrid, Madrid-
Mallorca, insistències per part d'algunes persones amb la
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necessitat d'introduir una atenció a aquesta necessitat d'Eivissa,
i nul•la, nul•la atenció per part del conseller responsable de
Cultura i per part de la Secretaria General Tècnica de la mateixa
àrea de Cultura. 

I estam com estàvem, a Mallorca hi ha biblioteca de titularitat
estatal, a Menorca hi ha biblioteca de titularitat estatal i a Eivissa
encara no n'hi ha. No hem de donar la culpa a ningú, però hi ha
algú responsable que aquesta situació continuï essent la mateixa,
i a aquest nosaltres l'hem de senyalar precisament en vostès
mateixos que són els que presenten aquesta proposició no de llei.

És una proposició no de llei que, com comprendrà, no podem
aprovar, seria el mateix que donar suport i reconèixer que durant
aquest temps vostès han fet el que tocava. Aleshores, el que sí li
puc dir, el que sí li vull dir, el que sí des del nostre grup
parlamentari intentarem fer és donar suport a aquella proposta
que faci el Govern de les Illes Balears actual. Sabem que des de
la Conselleria d'Educació s'ha intentat i s'ha fet una bona
proposta, a través de la Conselleria d'Hisenda, Pressuposts,
Energia i Innovació Tecnològica, de manera que en els
pressuposts de l'Estat del període 2000-2003, i com una més de
les inversions a la nostra comunitat autònoma, s'inclogui una
partida de 800 milions de pessetes per a la construcció de la
biblioteca pública a Eivissa. 

Fa setze anys, vostès haguessin pogut fer una cosa semblant
a aquesta, i no la feren. Nosaltres duim pocs mesos, donam
suport a un govern que en poc temps ho farà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies. Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Marí Tur, en primer lloc li vull agrair aquesta fe cega que té
vostè cap al govern progressista, perquè el creu capaç, capacitat
de fer en pocs mesos allò que vostès no han sabut fer en setze
anys, jo crec que això és d'agrair, i amb això coincidesc amb
vostè, aquest problema històric, igual que altres, confio i tenc la
seguretat que aquest govern el resoldrà, això sí, amb pocs mesos
ja no hi crec tant, perquè jo li puc acceptar, si s'hi entesta, que els
progressistes som bons gestors, però aquest govern no és
superman, i el que no sabem és fer miracles.

D'altra banda, celebro que vostè s'hagi alliberat d'aquesta
cotilla de la disciplina de partit en el moment en què el seu partit

ha passat a l'oposició, avui ho ha reconegut, ja el 94 ho deia
a un mitjà de comunicació escrit d'Eivissa i Formentera, "la
disciplina de partit impedeix el Sr. Marí Tur votar a favor
d'una moció del PSOE que proposava la creació d'una
biblioteca a Formentera", i deia, més o manco el que ha
vengut a dir avui, que estava d'acord però la disciplina de
partit no el deixava. Per tant, celebro que el seu partit hagi
passat a l'oposició i que vostè ara se senti alliberat d'aquesta
cotilla. Perquè és ben cert que el seu partit el tenia amb la
boca tancada i amb les mans fermades, perquè oportunitats
per treure endavant aquesta proposta que du avui aquí, amb
aquests setze anys n'ha tengut i moltes, podria relacionar
totes les iniciatives que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista, moltes vegades jo mateix les he defensat en
aquesta mateixa tribuna, i que han estat rebutjades pel seu
grup. Per això insistesc, farem allò que en setze anys
s'hauria d'haver fet, també tenc la confiança que té vostè en
aquest govern que es farà, però no pretengui que el que no
han sabut fer en setze anys, ara es faci en uns mesos.

Sense anar més lluny, vostè, com a responsable d'aquesta
àrea, li hauria de demanar què se n'ha fet d'aquella proposta
del Grup Parlamentari Socialista, acceptada per aquest
parlament, el desembre del 91, de posar una partida
pressupostària al pressupost del 92, partida pressupostària
que, com s'ha dit, és ver que era molt petita, el Grup
Parlamentari Socialista la proposava més grossa, i sabíem
responsablement que el que proposàvem també era poc,
però és que, reduït a la meitat, el que van acceptar vostès,
què se n'ha fet? No es té, avui per avui, ni un solar que
puguem sortit aquí i exigir a aquest govern que demà doti
una partida pressupostària per fer aquesta biblioteca que
vostè proposa, que hi estam d'acord, hi estam d'acord, però
és que no tenim ni el solar, no tenim ni el local, i vostè ja ho
deia el 94, vostè ja ho deia. "El conseller va puntualitzar que
ell també creia en la necessitat de fer aquesta biblioteca,
però no era possible per falta d'un local adequat". Han
passat vuit anys en uns casos, sis anys en altres, en el mateix
pressupost del 99, aquest diputat que li parla va fer una
proposta que tampoc no va ser acceptada, i continuam
exactament allà on érem, no tenim ni solar, ni tenim local ni
tenim res de res on poder implantar aquesta biblioteca el dia
que aquest govern es decideixi a crear-la.

Però, en qualsevol cas, on és el vertader problema? S'ha
dit abans, també, neix de la transferència del traspàs de
funcions del Govern de l'Estat cap a la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de Cultura que es va fer el 83,
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aquí hi va haver una mala negociació del govern del Partit
Popular, hi va haver una mala negociació que va donar com a
resultat que a Mallorca, que ja tenia aquesta biblioteca creada, es
transferís al Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, aquesta biblioteca, que a Menorca, que ja la tenia
creada, també es transferís, però a Eivissa i Formentera, com que
no tenien aquesta biblioteca, evidentment no es transfereix la
biblioteca, però és que no s'exigeix que es transfereixi la partida
necessària per crear aquesta biblioteca i permetre aquesta justícia
social de què parlava vostè.

Per tant, una mala negociació que dóna com a conseqüència,
com a resultat, un dèficit històric que perjudica, i amb això
coincidesc amb vostè, una vegada més, les illes d'Eivissa i
Formentera, per què deu ser? Jo crec que tots hauríem de fer un
poc de repàs d'aquests darrers anys i veure qui han estat els
responsables, no culpables, com deia molt bé el portaveu del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista, no culpables,
però sí responsables polítics.

Per tant, crec que el que correspon és donar suport a allò que
ens consta que ja ha fet aquest govern que, encara que dugui
pocs mesos amb aquesta responsabilitat, conscient d'aquest
problema, s'ha posat a fer feina, en reclamar que es compensi el
dèficit històric que va generar aquesta mala negociació de la
transferència de la competència de Cultura des del Govern de
l'Estat. I ens consta que aquest govern ja ha sol•licitat que al
pressupost, no del 2000, perquè també hem de ser responsables
i saber que ni és possible posar-ho tot en un any ni tampoc seria
possible fer segons quins tipus d'inversions en un sol exercici
pressupostari, que en el període pressupostari del 2000 al 2003,
es doti d'una partida suficient, que el Govern la planteja en torn
als 800 milions de pessetes, per crear aquesta biblioteca pública
a Eivissa i Formentera.

Per consegüent, tot el suport al Govern en aquesta iniciativa,
que fa temps que s'hauria d'haver fet, i vostè sol•licitava que
fóssim sensibles, tengui per segur que des dels progressistes de
les Illes Balears, des dels grups progressistes que donen suport
al Govern de les Illes Balears, serem sensibles i tendrem aquesta
sensibilitat, per una qüestió de justícia, és de justícia que aquesta
biblioteca estigui finançada també amb fons de l'Estat com les de
Menorca i de Mallorca, i no sigui com s'ha dit aquí, hagi de ser
l'Ajuntament d'Eivissa, el Consell d'Eivissa els que venguin a
pal•liar aquest dèficit cultural, d'infraestructures culturals, que
tenien o que encara tenen, en certa manera, Eivissa i Formentera,
ja que no els correspon. Per tant, és de justícia, la fórmula més
adequada, si s'ha de fer un nou edifici o si s'ha de fer un conveni
amb l'ajuntament, amb el consell, amb les institucions que ja
tenen infraestructures és un tema a estudiar, però sí que és de
justícia que aquest servei necessari per als ciutadans d'Eivissa i
Formentera, estigui finançat des del Govern de l'Estat, com
s'hauria d'haver reconegut ja al 83, quan es va fer la
transferència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor portaveu. El proposant se sent contradir?, vol
intervenir? Té cinc minuts per contradiccions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
acabar la intervenció meva, anterior, naturalment, he vist
que alguns no han estat capaços d'entendre la petita ironia
que jo volia jugar que era, quan em dirigia a l'oposició, em
dirigia en el sentit que fan oposició a tot allò que nosaltres
presentam, que quedi ben clar, perquè un no és massa
intel•ligent però bàmbol del tot, tampoc.

Jo em pensava que els diputats que han intervengut aquí,
per cert n'hi ha algun d'eivissenc que en lloc de defensar ell
els interessos d'Eivissa, ha hagut d'anar a Menorca a buscar
algú que sapigués aquí una miqueta de literatura i una
miqueta d'història, i la veritat és que m'ha sabut greu no
sentir una veu eivissenca aquí, davant aquesta tribuna.

Quant als portaveus d'Els Verds, jo crec que millor seria
no dir-ne res, perquè ell va tardar molts d'anys, molts, molts
d'anys a arribar a Eivissa, dissortadament, que jo, nosaltres
ja treballàvem per la nostra història i per la nostra cultura,
i si li serveis d'alguna cosa, dir-li que ja li entregaré, quan a
mi em sembli oportú, els cinc llibres que sobre la història
d'Eivissa jo tenc escrits, molt abans que ell vengués per allà,
malauradament per al poble d'Eivissa i Formentera. Dit
això, ...

(Remor de veus)

Sí, senyor, sí. Mantenc les paraules, vostès no estan
acostumats a venir a Eivissa i a sentir el que es diu allí, aquí
també és bo que se sàpiga quins representants ens envien
des de Mallorca, no només no ens donen biblioteques des de
fa temps, sinó que també ens envien personatges cap a
aquella terra, siguin benvinguts, Eivissa sempre ha estat una
terra de braços oberts, però és una terra que sap valorar molt
els interessos de les persones.

Quant a Esquerra Unida, li agraesc molt al meu bon
amic el Sr. Portella, que solem intercanviar llibres que ell
escriu amb el suport, també, d'institucions, i aquesta
simpatia ...

(Remor de veus)

Sí, el darrer que vostè em va escriure està subvencionat
per l'Ajuntament de Maó, sí, li ensenyaré, li ensenyaré. Per
cert, dir-li, Sr. Portella, que a Eivissa no hi ha dues
biblioteques, en tenim poques, però en tenim sis, vostè ha
dit que en teníem dues, però en tenim sis, la del Consell, i
una a cada municipi, d'Eivissa i de Formentera. Diu vostè
que s'han de reequilibrar, ahir també a Eivissa es parlava de
reorganitzar o reordenar o no sé quines coses, ara s'ha de
reorganitzar tot, tant de bo! 

Per última vegada, per última vegada, i en tribuna tan
solemne, m'agradaria agrair al govern del Sr. Matas i a la
consellera Rosa Estaràs, l'esforç demanat per tant de gent
perquè es publicassin les memòries de mon pare que en pau
descans. És un argument miserable, miserable, propi
d'esperits rastrers emprar el nom d'un personatge que ha
merescut els honors de veure publicat un llibre, i que
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l'ajuntament del qual va ser batle durant molts d'anys el volia fer
fill il•lustre, i per un diputat que és aquí, assegut en aquesta
cambra, que tant li deu a mon pare, no va ser possible que una
plaça portàs el nom de Joan Marí. Vull reivindicar amb orgull de
fill i en nom de la meva família el nom de mon pare, i tantes
vegades com se l'intenti despreciar com es fa sempre aquí, tantes
vegades més sortiré en la seva defensa, som jo un fill d'uns pares
que varen donar tot el que varen poder per tenir l'educació dels
seus fills i que als 14 anys se'n va haver d'anar a Amèrica perquè
a casa, a ca seva no hi havia prou i per les ambicions de cultura
i progrés que ell també tenia. Si algú es pensa que parlant de les
memòries que el govern va publicar de mon pare, aquí, em farà
quedar malament o em farà posar nerviós, va ben equivocat, cada
vegada que s'esmenti el nom del meu pare, serà un orgull per a
mi, perquè vol dir que ha estat un home que va treballar per
Eivissa i per Formentera.

Dir també, Sr. Buele, que li agraesc molt les paraules que
vostè ha dit cap a la meva persona al principi de la seva
intervenció, però recordar-li que aquí manàvem uns, i a Madrid
manaven uns altres, i aquests altres eren del PSOE, i que si hi
hagués hagut molt d'interès per tenir el que tenia Mallorca i
Menorca, també estava en les mans de vostès, de l'equip d'ara,
llavors, per fer-ho aquí. Sí, senyor, sí, si, vostès formen un pacte
i es defensen mútuament, nosaltres també ens defensam. Vull dir
que el PSOE va ser amb qui es feia la negociació, vostès formen
part del PSOE, vostès formen part de l'equip de progrés, ...

(Remor de veus)

Ah!, donem suport al PSOE.

Qualcú és responsable, evidentment que qualcú és
responsable. Tots ho som, i ho he dit jo que ho érem des de l'any
1950 per posar una xifra rodona.

Senyor del PSOE, ara sí, Sr. Vicent Tur, vostè també hauria
tengut l'avinentesa de portar una biblioteca pública per a Eivissa
quan, igual que mon pare, va ser batle de Sant Joan, que va fer
alguna cosa, va fer alguna cosa per moure els fils per portar a
Eivissa una biblioteca? Vostè també tenia la possibilitat, a
Mallorca i a Menorca ho varen fer unes entitats públiques de
menys entitat política que vostè com a batle, que va fer alguna
cosa? Res.

Diu vostè que no hi ha ni un solar. Evidentment que no hi ha
ni un solar, idò que el Govern faci com ha fet per a Mallorca, i
vostè com a eivissenc s'atreveix a venir aquí a dir que no hi ha un
solar quan el Govern s'ha gastat milions i milions i milions per
comprar un solar a Can Salas, i quants de milions invertirà ara?,
més de 1.200 milions de pessetes, més de 1.200. No em tregui

cap full de diari que no em serveixen per a res, aquí el que
compta és la veritat. Vostès diguin que faran una biblioteca
a Eivissa i digui al Govern, al seu govern, Sr. Antich ha
arribat vostè a un moment molt oportú, perquè jo l'he citat
a vostè abans de començar, he citat una frase que vostè va
pronunciar al Club Diari de Mallorca, dient que volia
justícia per a Balears i no volia privilegi. Fa hores, vostè no
hi era, no li devia interessar, fa molta estona que parlam
d'un tema crucial per a la història d'Eivissa, a vostè sembla
que no li interessa, tant de bo que aquí hi ha el seu
representant de Cultura que segueix amb molt d'interès
aquest tema, i estic segur que si vostè no hi era, era perquè
no podia, i l'excús ...

(Rialles i aldarull a la sala).

Però sí que ... Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, vagi rematant que està excedit de temps.

(Rialles)

EL SR. MARÍ I TUR:

Haurà de sortir el toro aquí enmig, perquè això de
rematar vol dir que hi ha algú que porta banyes.

(Rialles)

Dit això, ja m'agradaria recobrar o recuperar, com a
polític i orador que ho intent fer el millor possible, encara
que sigui en un to dels anys seixanta, com em recordava el
Sr. Portella, jo, què vol que faci?, vaig estudiar a la
Universitat de Barcelona els anys seixanta, i el meu
professor d'oratòria era d'aquell temps, i jo no m'he fet del
pacte de progrés i es veu que no he progressat prou, en tenc
prou de ser del Partit Popular i ser del poble.

Dit això, a mi em semblaria molt bé que la proposta que
es va acceptar ahir, que ahir es va acceptar en el consell
insular, que és un lloc, aquí és un altre lloc, però ja que
vostès no accepten la que jo volia primerament, nosaltres sí
que acceptam la que vostès ahir varen acceptar, que és, ho
dic de memòria, que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
perquè es dirigeixi al Govern de la nació -mira si és
complicat!- perquè es faci la biblioteca pública a Eivissa.
Això és el que nosaltres proposam.

Llavors, també esper que acceptaran altres condicionants
que vendran de Madrid, però això és el que nosaltres
proposam ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Marí.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, per al•lusions directes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, un moment. Sr. Buades, no li don la paraula per
al•lusions, és una tècnica parlamentària, és a dir, no ha estat
directament al•ludit, s'ha fet referència a la seva intervenció.

Sr. Buades, hi ha una proposta de la proposició no de llei, de
qui la presenta, i li puc donar la paraula per prendre posició sobre
aquesta proposta que acaba de fer, la qual, precisament, vostè la
hi havia demanat.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President.

Parlàvem de cultura i hem acabat parlant d'altres coses, de
salvatgia.

A mi em sap molt de greu veure que un diputat d'aquest
Parlament apel•la als arrels del nazisme quan parla del dret
germànic, que és alemany aquell que ha nascut a Alemanya, i
aquí se'ns diu que només podem ser representants del poble
d'Eivissa i Formentera no aquells que hi vivim, sinó aquells que
hi hem nascut, per qüestions de sang, i això rima amb nazisme,
rima amb xenofòbia, i és impropi d'un parlament on el seu
mateix grup pretén que hi hagi una Comissió de Drets Humans
i pretén que llavors, a la pròxima moció, diguem que el Premi
Nòbel de la Pau és una persona benemèrita, que fa coses a favor
de gent que està marginada.

Jo demanaria al Grup Popular una rectificació pública
d'aquestes paraules racistes d'una persona, que no estava previst
que pogués arribar a aquest nivell, i perdonin, ja sé que aquestes
coses no els agraden, però menys agraden a un representant d'un
partit democràtic haver d'aguantar això en un parlament
democràtic.

Una cosa, Sr. Marí i Tur, està farta molta gent a Eivissa i
Formentera, ja no dic a fora, a fora, a poc a poc, anam
col•lecionant fascicles del seu culebrón familiar, ningú no pot
competir amb el seu culebrón, ningú, li ho puc assegurar, no hi
ha ningú a les Illes Balears i Pitiüses que tengui un pare com (...)

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, Sr. President, Sr. President.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. Marí i Tur...

EL SR. MARÍ I TUR:

A vostè, no m'hi dirigesc, em dirigesc al president de la
cambra.

Està abusant de la llicència que vostè li ha donat, i jo
també deman paraula per al•lusió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, perdoni, quan acabi la intervenció, vostè ha de
demanar la paraula, però faci el favor de no interrompre
l'orador.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. Marí i Tur, li record que vostè va ser a punt de ser
conseller balear d'Educació i Cultura, i no està complint cap
d'aquests requisits.

Per acabar, només li vull dir que no sé si vostè se situa
en zona de centrisme del Sr. Aznar o en zona de centrisme
del Sr. Le Pen, del Sr. Haider, del Sr. Gil i Gil. S'ho hauria
de fer mirar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna altra intervenció per fixar posicions respecte (...)

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, deman la paraula, per al•lusions.

No ha posicionat absolutament res, només s'ha dedicat
a atacar personalment...

EL SR. PRESIDENT:

Li don la paraula per al•lusions.

EL SR. MARÍ I TUR:

A mi m'agradaria poder tenir uns minuts.
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EL SR. PRESIDENT:

Li don la paraula per al•lusions. Tres minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President.

Hem de dir al Sr. Buades que ell no és ningú per venir a
donar aquí ni a Eivissa lliçons de democràcia ni lliçons de res.

Ha estat vostè, són vostès qui cada vegada es posen amb la
meva família, són vostès qui comparen el Partit Popular amb Le
Pen, i aquí de Le Pen, de conill, vostè deu saber on és, li anava
a dir una altra cosa, però el Sr. President em renyaria i no
m'atrevesc a dir-la-hi.

Li diré, però, que vostè no té ni credibilitat ni té categoria
moral per venir-me aquí, a mi, a donar lliçons d'eivissenquisme.
Vostè és un nouvingut a Eivissa...

(Aldarull a la sala).

Sí, senyor, és un nouvingut a Eivissa que ens vol venir a
donar lliçons de política, de democràcia, de medi ambient,
d'ordenació del territori, d'esteses elèctriques, vol anar allí a fer
càtedra, i jo li he dit que, per anar allí a fer aquest paperet,
s'hagués pogut quedar allà on va néixer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Tur i Torres, portaveu del PSOE, per
fixar posicions respecte de la proposta que s'ha fet.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

La veritat és que pel nivell que ha agafat aquest debat, parlant
precisament de biblioteques i de cultura, no sé si val la pena que
facem cap esforç per consensuar res, però la voluntat del grup
que represent, del Grup Parlamentari Socialista, és d'arribar a
acords, sempre que sigui possible, i estaríem disposats, en la línia
que ha exposat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, a
consensuar aquesta proposta.

Per tant, el que sí que demanaríem és que faci arribar per
escrit a la Presidència, perquè es pugui llegir, que en tenguem
tots coneixement, o que es decreti, en tot cas, un descans d'uns
minuts perquè la puguem consensuar.

Gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, uns minuts per consensuar la...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Donam un termini de cinc minuts per
consensuar la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Reiniciam la sessió.

Segons sembla, la qual cosa és positiva, hi ha hagut
acord entre els grups i que hi ha una proposta d'acord
respecte d'aquesta proposició no de llei, la qual, per acord
de tots els grups, llegirà el Sr. Marí i Tur.

Té la paraula per llegir l'acord.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President.

Agraïm, com no, a tots els grups que al final ens hàgim
posat d'acord. Avui més que mai s'ha fet realitat allò que
després de la tempesta, arriba la calma, però també és bo
que hi hagi una mica de tempesta.

Sr. President, llegesc la conclusió i el consens, que diu
el següent, tots hi hem cedit una miqueta:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir contactes amb el Govern de l'Estat
per tal que habiliti una partida de 800 milions de pessetes
dins del període pressupostari 2000-2003, amb una
distribució equitativa al llarg dels quatre anys. D'aquesta
manera se solucionaria el dèficit de biblioteques públiques
de titularitat estatal a les illes d'Eivissa i Formentera que hi
havia l'any 1983, quan l'Estat transferí aquestes
competències".

Aquest és el text que hem consensuat.

Llavors, Sr. President, si em permet un segon, he de dir
que substituesc, tal com així ho demanava el lletrat, la
proposta que havíem fet inicialment i que el Govern de la
nació ja dirà el que cregui adient.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur.

En conseqüència, passam a votació aquesta proposició
no de llei, amb el text que s'ha consensuat entre els grups.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 55; en contra, cap; abstencions, 1. En
conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei.
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III.3) Proposició no de llei RGE núm. 2863/99,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista, Mixt i Popular,
relativa a nominació de Juan Carrero Saralegui al premi Nobel
de la pau.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és una altra
proposició no de llei, presentada pels grups parlamentari
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida i
Ecologista, Mixt i Popular, relativa a la nominació de Juan
Carrero Saralegui per a Premi Nòbel de la Pau.

Ateses les característiques de la proposició no de llei i que
s'ha presentat per tots els grups, la presidència la llegirà.

"El Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista, el Grup Parlamentari Mixt i el Grup Parlamentari
Popular, d'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenten, per
a la seva tramitació davant el Ple de la cambra la següent
proposició no de llei:

Nominació de Juan Carrero Saralegui com a Premi Nòbel de
la Pau.

Atesa la petició de la campanya a favor de la candidatura de
Juan Carrero Saralegui per al Premi Nòbel del 'any 2000, aquesta
cambra es congratula del fet que un ciutadà de Mallorca sigui
proposat per a una menció honorífica.

El Parlament de les Illes Balears, en representació del poble
de les Illes Balears, dóna suport a la candidatura de Juan Carrero
i agraeix la gran tasca solidària realitzada al llarg de la seva vida
i, molt especialment, la seva contribució personal per
conscienciar l'opinió pública i les institucions europees en relació
amb la problemàtica humanitària de la zona dels gran llacs
africans.

Per tot això, els grups proposants presenten al Ple la següent
proposició no de llei:

"1r. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la proposta
de nominació de Juan Carrero Saralegui com a Premi Nòbel de
la Pau l'any 2.000.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adherir-se a aquesta proposta de nominació de Juan Carrero
Saralegui per al Premi Nòbel de la Pau l'any 2000".

Està signada per tots els portaveus dels grups parlamentaris.

(Aplaudiments)

Es considera, per tant, aprovada per assentiment aquesta
proposta.

Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.

**************

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 5
- Pàgs. 77 i 78.
Allà on diu: La Sra. Consellera de Sanitat i Consum (Aina
Salom i Cabrer).
Ha de dir: La Sra. Consellera de Sanitat i Consum (Aina
Salom i Soler).
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