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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem començament a la
sessió plenària i començam amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 3308/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del nou delegat territorial
d'Educació a Menorca.

La primera, 3308, és la relativa a declaracions del nou
delegat territorial d'Educació de Menorca, que formula el
diputat del Grup Parlamentari Popular l'Hble. Sr. Manuel Jaén
Palacios. Té la paraula, Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, Sr. Conseller d'Educació i Cultura, hace unas
semanas, no muchos días, el delegado territorial de su
departamento en Menorca contestaba unas declaraciones
mesuradas que desde el Partido Popular y, en concreto, este
diputado había hecho al proceso de adjudicación de plazas.
No es el momento ni la ocasión ahora para discutir ese
proceso, otras preguntas hemos presentado en ese sentido,
sino simplemente declaraciones textuales que yo le voy a
leer y que recogía el diario Menorca. Decía el Sr. Riudavets:
"Estamos sirviendo la comida que ha cocinado el PP; ellos
pusieron los ingredientes. Sus declaraciones -las que
habíamos hecho nosotros- sobre el proceso de adjudicación
de plazas son muy cínicas, ya que sólo hemos continuado
con su sistema. El año pasado fue peor". 

Decía que no es objeto de la pregunta el proceso de
adjudicación; se trata, por el contrario, de esa acusación de
cinismo que hizo el delegado territorial, un funcionario que
no tiene status político en el sentido estricto del término. Es
un funcionario que vierte, a mi juicio, su agresividad, una
agresividad verbal, en el diario y que no hace sino
demostrar su incompetencia en lo poco que haya tenido que
ver en el proceso de adjudicación de plazas y que echa
balones fuera, evidentemente.
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Yo le pido por tanto, Sr. Conseller, si la crítica que hemos
hecho en particular a este proceso de adjudicación de plazas,
sobre todo en Secundaria, y sobre todo las palabras de su
delegado territorial, son compartidas en todas y cada una de las
palabras que el delegado territorial de Menorca ha hecho y, en
concreto, sobre la acusación de cinismo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyor diputat, vostè sap que el
llenguatge és una manifestació de la individualitat humana,
probablement la més característica de totes, i també sap que, del
llenguatge, se'n poden fer usos molts diversos, i un dels usos
diversos que se'n poden fer és el llenguatge metafòric. Jo diria
que el Sr. Riudavets va fer ús d'un cert llenguatge metafòric i,
a la vegada, va donar resposta -jo diria en calent- a unes
manifestacions seves en les quals, vostè, davant una situació
complexa, intentava simplificar-la per treure'n un cert profit. 

D'altra banda, el Sr. Riudavets jo diria que té la confiança
política, lògicament, d'aquest conseller, d'aquesta conselleria i
d'aquest govern, i vostè ha qualificat la seva tasca d'aquests dos
primers mesos com a d'incompetent. Jo vull dir aquí
públicament que tant ell com l'altre delegat territorial han fet
una feina magnífica entrant en contacte amb tot el món educatiu
de cada illa en les seves més diverses manifestacions a
satisfacció de tots aquests col•lectius. 

Ara bé, vostè em demana, respecte a aquestes opinions del
Sr. Riudavets, quina és la meva opinió. Jo li diria que
evidentment estic d'acord amb el fons més enllà de la dosi de
metàfora que hi pugui haver, perquè és evident que l'adjudicació
de places a les illes de Menorca, d'Eivissa i de Mallorca, s'ha
fet, en bona mesura, com a conseqüència dels mecanismes i del
procés d'adjudicació de places que l'anterior govern havia
establert. Per exemple, quan l'actual govern arriba a la
Conselleria, que és cap allà a finals de juliol, fa un mes llarg
que s'han produït les eleccions però el govern anterior ha
continuat governant, com a mínim gestionant la Conselleria, i
així ens trobam que, per exemple, dia 7 de juny s'havia acabat
el termini de presentació d'instàncies dels diferents ensenyants
i dia 28 de juliol encara no estaven baremades aquestes
instàncies, per exemple, i lògicament això ha provocat un
endarreriment global del procés, perquè nosaltres vàrem haver
de començar a baremar les instàncies i, lògicament, ens vàrem
haver d'ajustar a tots els tràmits i als períodes de temps que cada
passa del procés determina i vàrem haver de publicar primer les
llistes provisionals, vàrem haver d'esperar un període de
rectificacions, vàrem haver de publicar les llistes definitives,
vàrem haver de baremar les instàncies del bloc 3, que n'hi havia
prop de 6.000 i, lògicament, totes aquestes coses varen fer
difícil, per no dir impossible en molts de casos, que
l'adjudicació de places es produís a plena satisfacció, per
començar, del mateix conseller.

D'altra banda és evident que una cosa que també es
podria haver fet era habilitar la delegació territorial de
Menorca, en aquest cas, amb uns equipaments informàtics,
per exemple; feia un mes i mig que el director general
d'Educació de Menorca estava nomenat, que haurien permès
una connexió molt més ràpida i molt més immediata entre
el procés d'adjudicació de places de Palma amb els usuaris
o amb els receptors d'aquestes dades de Menorca; això no
s'havia fet i, en canvi, diuen que l'anterior director general
d'Educació sí que es va fer un despatx molt considerable
però no va fer unes instal•lacions mínimes, repetesc, de
tipus informàtic. 

Per tant, jo crec que vostès tenien l'obligació de ser molt
respectuosos amb el procés d'adjudicació de places enguany
perquè gairebé, repetesc, l'havien decidit vostès i nosaltres
en vàrem esser executors malauradament tardans, perquè
vostès havien endarrerit el procés tenint-lo més de dos
mesos paralitzat, sense fer les baremacions i la publicació
de les llistes que haurien d'haver fet. Per tot això, més enllà
de la dosi de metaforisme que puguin tenir les declaracions
del Sr. Riudavets, jo, lògicament, en el fons d'aquestes
declaracions hi estic d'acord i, evidentment, la paraula
"cíniques" que sembla que a vostè li ha picat tant, jo diria
que són cíniques en la mesura que no s'ajusten de tot a la
realitat i no saben valorar les conseqüències que són
responsabilitat seva d'aquesta realitat que s'ha produït en
l'adjudicació de places.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Els record que han emprat sis minuts
quaranta-quatre en el tractament d'aquesta pregunta, la qual
cosa vol dir que per favor els prec que facin un torn de rèplica
i contrarèplica d'un minut escàs. Pràcticament sembla que s'ho
han dit quasi tot; per tant, els prec brevetat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, por la benevolencia. Yo no
intentaba entrar en el debate del proceso de adjudicación; ya le
he dicho que eso ya será motivo de otra intervención
parlamentaria que podamos presentar. Usted se refería a las
funciones del lenguaje; ya las sabemos, la funciones del
lenguaje son la expresiva, la conativa, la (...) o de contacto, la
metalingüística i la estética, y ninguna de esas funciones ha
cumplido su emisor allá en este caso. Yo creo que eso raya en
el insulto, pero aquí además es que el emisor no es el delegado
territorial de Menorca, esto ya es un funcionario y, por tanto,
usted tiene que recordarle su papel. A los políticos les tienen
que replicar los políticos, no una persona que tiene toda su
confianza, evidentemente, pero léale su papel. Y si es hombre
de poca memoria, pues dígale que en este símil culinario él es
el marmitón y que, por tanto, un marmitón no puede hacer
según qué papel. Dígale también, si tiene poca memoria, pues
lo que Darío se hacía recordar continuamente; Darío, para
evitar, para tener presente siempre lo que los atenienses le
habían hecho, las afrentas de los atenienses, pues tenía un
criado que cada día cuando iba a comer se acercaba y le decía:
"Señor, acordaros de los atenienses"; pues dígale usted eso cada
día: "Riudavets, recuerda que eres delegado territorial". 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, en Dario era un dèspota, en
Damià Pons no; per tant, lògicament, aquells que d'alguna
manera puguin assumir la representativitat d'en Damià Pons
lògicament tenen molta més llibertat de menú que no tenia el Sr.
Dario i el seu cuiner. Després, respecte a la qüestió de delegat
territorial és evident que és un cap de servei, no és un director
general, cosa que permet que l'Administració s'estalviï un parell
de milions de pessetes cada any; ara bé, supòs que ningú no té
cap dubte, ni un, supòs que ningú no té cap dubte que té tota la
legitimitat política de la Conselleria i, per tant, d'aquesta manera
ha de ser considerada la figura d'aquest delegat territorial.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 3069/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament dels forns d'incineració de
Son Reus.

Passam a la segona pregunta, 3069, relativa a tancament
dels forns d'incineració a Son Reus, que formula l'Hble. Sr.
Diputat 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, tots
sabem que la problemàtica dels residus sòlids i dels seus
tractaments és una problemàtica que sensibilitza l'opinió
pública d'aquestes illes. De fet, fa una sèrie d'anys i a
l'espera que les fórmules de reducció i altres fórmules més
ecològiques, per així dir-ho, poguessin ser implantades,
sabem que a països molt més avançats que nosaltres en
aquesta matèria no es pot arribar a percentatges realment
significatius quant al tractament d'aquests residus, deia que
a l'espera d'aquestes fórmules fa una sèrie d'anys no només
el Partit Popular, sinó fins i tot altres grups parlamentaris
d'aquesta cambra, com per exemple el Partit Socialista
Obrer Espanyol i Unió Mallorquina, varen apostar per la
fórmula de la incineració per donar tractament als residus
sòlids urbans.

Un conjunt de forces extraparlamentàries i també
parlamentàries, com per exemple Esquerra Unida, varen
apostar des d'aquell precís instant pel tancament immediat
d'aquests forns d'incineració de Son Reus fins al punt que,
fins i tot en el mateix Consell Insular de Mallorca, la
postura tancada d'Esquerra Unida va suposar sempre i de
manera permanent la denegació de l'aprovació de les tarifes
d'incineració de residus sòlids.

A dia d'avui, i donades les informacions que hem rebut
mitjançant els mitjans de comunicació, la pregunta que feim
a la consellera és si pensa que a dia d'avui és impossible el
tancament dels forns d'incineració de Son Reus. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Consellera de Medi Ambient,
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que, avui
per avui, l'única possibilitat de tancar la incineradora de Son
Reus passa per augmentar la quantitat de residus que van a
un abocador. La situació que tenim avui per avui és deguda
a una política del PP respecte al tema dels residus que
durant 16 anys ha duit, que no hi hagués cap modificació del
Pla de residus sòlids urbans de Mallorca i que s'apostàs
clarament pel que era la incineració o, si no, tirar-ho a un
abocador. Aquesta és la política que s'ha fet durant aquests
16 anys que ens du que en el dia d'avui, com dic, tancar la
incineradora suposi haver d'augmentar la quantitat que va a
abocador. Per tant nosaltres, aquest govern, aquesta
conselleria, elaboram un pla de residus que doti Mallorca,
precisament com vostè ha fet esment que altres països estan
molt més endavant que nosaltres i fan reciclatge,
reutilització i reducció de residus, per tant nosaltres feim un
pla de residus que va en aquesta línia i que precisament va
en l'objectiu de tancar la incineradora. 
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Per tant, que quedi molt clar que per part d'aquesta
consellera, que ho ha defensat en el carrer, com vostè ha dit,
que ho defensarà a la seva conselleria i que ho defensarà si
després ja no és consellera i està en aquest parlament o no hi
està, continuarà defensant que s'ha de tancar aquesta
incineradora, però ho hem de fer d'una manera lògica,
estructurada, correcta, responsable i, per tant, estam en això.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc l'explicació de la
consellera. Tan sols vull recordar-li -ho he avançat a la primera
intervenció- que la política d'incineració no pot atribuir-la vostè
únicament i exclusivament al Partit Popular. El Partit Socialista
Obrer Espanyol i Unió Mallorca, que conformen segurament un
dels conjunts numèricament més important de la ciutadania
d'aquestes illes, hi varen apostar, no només el Partit Popular;
això convé que ho recordi i que ho digui.

Però la pregunta, Sra. Rosselló, estava per posar de relleu i
en evidència la diferència que hi ha entre estar a l'oposició i
estar en el Govern. Vostè en va fer una bandera, vostè en va fer
un arma demagògica, d'aquest tema de la incineració, vostè va
espantar la població d'aquestes illes amb les dioxines que
produïa la planta d'incineració, vostè es manifestava dia sí dia
també exigint el tancament immediat de Son Reus, el seus
companys de coalició d'Esquerra Unida es varen negar
sistemàticament a aprovar les tarifes d'incineració, i avui que
vostè és la responsable de Medi Ambient, se n'adona que és
impossible evitar aquestes dioxines, que és impossible no
aprovar aquestes taxes, i que és impossible tancar, a dia d'avui,
aquesta incineradora. El que vostè faci el dia demà tancant
aquesta incineradora no és més que política ficció, Sra.
Rosselló, ho demostraran els fets, no les seves paraules que, fins
ara, només demostren que se les endu el vent. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Consellera de Medi Ambient,
té al paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT
(Margalida Rosselló i Pons):

Sr. President i Sr. Diputat, és clar que vostè té una
manera només d'entendre les coses i continua ficant la
banya en el mateix. Jo li vull deixar ben clar, a vostè i a tot
el seu partit, que estic en contra de les dioxines, estic en
contra de la incineradora, i que això no està en absolut en
contradicció amb el que és, ara, tenir una gestió de govern.

Per altra banda li he de recordar, perquè es veu que vostè
no ho va veure bé, que des de Els Verds, que som del partit
de Els Verds -supòs que vostè ho sap- vàrem dir ben clar,
precisament, durant el temps de les eleccions que la
incineradora no es podia tancar d'una manera immediata i
que havia de seguir un procés, i si això vostè no ho va llegir
és problema seu i no meu, amb la qual cosa aquí no s'ha
enganat ningú. Tot al contrari: aquest govern i aquesta
consellera el que fan és política de veritat; política de veritat
significa fer un pla de residus que, com he dit, aposti
clarament per reduir residus, per reciclar i per reutilitzar;
això és el que s'està fent: aquest pla de residus serà presentat
a la Cambra d'aquí a poc, i això és fer política seriosament
i responsable. 

El que vostès varen fer durant aquests 16 anys va ser
precisament..., el que vostès varen fer, els senyors del PP i
les senyores del PP, va ser precisament no modificar el Pla
de residus, que era el que descongestionava o permetia, fins
i tot al Consell Insular, optar per una altra via que no fos la
incineració. Per tant, la responsabilitat màxima i absoluta la
té el Partit Popular, que era qui governava anteriorment
aquí, qui va impedir i qui va facilitar precisament que la
incineradora es dugués endavant i, per tant, aquest govern
i aquesta conselleria, i el partit al qual represent, el que
farem serà, com he dit, fer política de veritat, fer política
responsable i amb l'objectiu del tancament de la
incineradora, que serà el més aviat que puguem i
precisament veureu o es veurà com no volem dioxines, per
tant no volem més incineració. 

I jo li recordaria, a més, que efectivament no només
vostès sinó també part del Consell Insular de Mallorca,
s'havia de fer el tercer forn. El tercer forn no es fa, ja és un
pas endavant i per tant no s'incrementen dioxines i, com dic,
és un pla de residus que ja coneixerà en el seu moment que
clarament aposta pel tancament de la incineradora. Vull que
els quedi molt clar, i vull també que els quedi molt clar que
jo no tenc cap tipus d'esquizofrènia per estar en el Govern
i per no haver-hi estat abans. Per tant, dins la responsabilitat
que em pertoca com a partit de Els Verds i com a consellera
de Medi Ambient, duim de veritat un pla de residus que crec
que permetrà que en aquesta illa de Mallorca prest no
tenguem incineradora i que no tornem a parlar més
d'incineració en aquest parlament i en aquesta cambra. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

(...), si em permet.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, no hi ha...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

És que no jo he qualificat...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha puntualitzacions. S'ha consumit el temps de la
pregunta sobradament i no hi ha puntualitzacions.

I.3) Pregunta RGE núm. 3077/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un conservatori de música de grau
mitjà.

Tercera pregunta, registre 3077, relativa a construcció d'un
conservatori de música de grau mitjà, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Pere Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Té previst el Govern de les
Illes Balears construir a Inca un conservatori de música de grau
mitjà?

Per a fonamentar aquesta pregunta jo vull recordar al Sr.
Conseller les passes que s'han donat fins al dia d'avui. El passat
dia 30 de juny del 1997 es va sol•licitar a la Conselleria de
Cultura i Educació la creació d'un conservatori de grau mitjà a
Inca. També el mateix dia es va sol•licitar al aleshores director
provincial del Ministeri d'Educació la creació d'un conservatori
de grau mitjà a Inca. L'Ampa de l'Escola de Música va presentar
a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports un escrit amb la
mateixa sol•licitud reforçat per un número de 1.204 firmes dels
pares. L'any 1997 el plenari de l'Ajuntament va aprovar per
unanimitat cedir un terreny de 10.000 metres quadrats a la
Conselleria de Cultura i Educació amb la finalitat de la creació
d'un conservatori de grau mitjà a Inca. El passat 29 de juliol del
1999, atès el que disposa l'Ordre del conseller d'Educació,
Cultura i Esports, de 20 de maig del 1999, l'Ajuntament d'Inca
sol•licità dues aules d'ampliació del Conservatori professional
de música i dansa de les Illes Balears, concretament un aula de
piano i una de guitarra. 

En l'actualitat, per al curs 1999-2000, l'Escola municipal
de música Antoni Torrandell compta amb una matriculació
de més de 164 alumnes, entre els quals -i això és una dada
molt important- hi ha alumnes d'Inca, de Biniali, de Sineu,
d'Alaró, de Lloret, de Mancor de la Vall, Llubí, Selva,
Binissalem, Lloseta, Maria de Salut, Caimari, Manacor,
Sant Llorenç, Búger, Alaró, S'Illot, Marratxí, Son Sardina
i fins i tot de Palma. El nombre de professors per a aquest
nou curs escolar està format per 21, tots ells amb les
corresponents titulacions acadèmiques adients. Per a aquest
curs escolar s'ha implantat un nou pla d'estudis, pla LOGSE,
seguint el criteri establert pel Conservatori professional de
música i dansa de les Illes Balears que, a més de l'Escola
municipal de música Antoni Torrandell a Inca existeix
l'Escola de música Jaume Albertí, escola que serveix de
pedrera a la banda de música de Ciutat i que dins el curs
passat ja va comptar amb més de 140 alumnes. Tot això ens
dóna un número de 300 alumnes.

Per tot el que hem exposat, i atenent la necessitat d'un
conservatori de grau mitjà a Inca, és per la qual cosa, una
vegada més, sol•licitam es tengui a bé la creació i el
manteniment d'un conservatori de grau mitjà a Inca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè m'ha fet una
pregunta molt concreta, i és si es pensa construir a Inca un
conservatori de música de grau mitjà. Potser que substituiria
el verb construir pel de crear, i la resposta concreta és que
en aquests moments, ni sí ni no. 

Ara, ara, la Conselleria d'Educació, que sobretot vol fer
les coses amb rigor i amb tranquil•litat i amb planificació,
ha iniciat les tasques necessàries per elaborar un pla
d'ordenació dels ensenyaments musicals a les Illes Balears.
Aquest pla donarà el mapa dels possibles conservatoris que
hi hauria d'haver; ara estam en una fase de consultes,
d'estudi de les matrícules de la gent que estudia música als
diferents indrets de les Illes, i el nostre propòsit seria que a
finals d'enguany, principis de l'any que ve, aquest pla
d'ordenació dels ensenyaments musicals pogués ja estar
enllestit i presentar-lo als diferents grups parlamentaris,
probablement en el si d'una comissió d'Educació i Cultura
i, evidentment, la seva pregunta tendrà la resposta adient en
el marc d'aquest pla general d'ordenació dels ensenyaments
musicals.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 8 / 26 d'octubre del 1999 195

En qualsevol cas, i per acabar, jo tenc la sospita que es
podria donar el cas que aquest govern el fes esperar molt més
poc temps que el govern anterior, perquè per la cronologia de
totes les sol•licituds que veig que vostè ha presentat, en realitat
a Inca ja fa molts d'anys que estan fent aquesta reivindicació
que el Govern anterior -vull explicitar-ho- no va ser capaç
d'atendre. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr. Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. Damià Pons. De totes formes li diré que
m'alegraré si vostè el fa més aviat que l'anterior govern. Només
fa un any i mig que vàrem posar en marxa aquestes sol•licituds
però me n'alegraré.

Només també li vull recordar que aquests 300 alumnes es
veurien incrementats, si no hi hagués numerus clausus, a
diferents especialitats, és a dir, hi ha més demanda que aquests
300 alumnes. Per altra banda li vull recordar que el servei que
donam nosaltres no és competència de cap municipi, sinó que
és del Govern, i que el cost en aquest moment que suporta un
municipi, en aquest cas es dóna la casualitat que és el d'Inca, és
de més de 20 milions de pessetes i, per tant, jo l'apressaré, sé
que vostè és una persona sensible al món de la cultura i confii
que això que vostè a dit de sí i no sigui un sí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno, el conseller de
Educación.

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

Gràcies, Sr. President. Una petita esmena: sembla que fa
més d'un any i mig que havien començat  les seves sol•licituds:
la primera està datada l'any 1994. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3078/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció de camps de golf a
Ciutadella en relació amb la millora de la qualitat turística
de Menorca.

Pasamos a la pregunta número 4, relativa a la
construcción de campos de golf en Ciudadela, que formula
el Hble. Sr. Guillem Camps. Tiene la palabra.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Una alternativa per aconseguir
millorar l'oferta turística és potenciar-la en temporada baixa
per mitjà de camps de golf, que cobreixen de setembre a
maig, i açò possibilita un turisme de qualitat. A Menorca,
que no n'hi ha, només hi ha un projecte pràcticament de
camp de golf, darrerament sembla ser que hi ha tres
propostes al terme de Ciutadella, i en aquest sentit jo deman
al conseller la construcció de camps de golf a Ciutadella...,
creu el conseller de Turisme que la construcció de camps a
Ciutadella milloraria l'oferta de qualitat turística a l'illa de
Menorca? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno tiene la palabra
el conseller de Turismo.

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

Sr. President, Sr. Diputat, la Conselleria de Turisme
evidentment creu que els camps de golf poden servir per
desestacionalitzar i poden servir per millorar la nostra oferta
turística, anar a segments que en aquests moments són
minoritaris, a pesar que els camps de golf tampoc no són
minoritaris però, en definitiva, sí que creim que sí, però no
només la Conselleria de Turisme, sinó que també ho creu el
Govern. El Govern, en el pacte que es va firmar entre tots
els partits, especifica clarament que els camps de golf
serveixen per desestacionalitzar l'oferta turística amb unes
caracterísques: els camps de golf nosaltres creim que ha de
ser oferta complementària i, per tant, han d'estar propers a
les zones ja consolidades, camps de golf que s'han de regar
amb aigües depurades i camps de golf que no haurien de
tenir oferta immobiliària al seu costat, perquè sabem, per la
pràctica i perquè basta donar una volta per aquestes illes,
que els camps de golf moltes vegades han estat una forma
d'emmascarar un desenvolupament immobiliari.

En relació a Ciutadella, i concretament a Menorca, la
Conselleria de Turisme, com vostè sap perfectament bé, no
té competència sobre ordenació de turisme; per tant, no és
a mi a qui ha de fer la pregunta concreta si Menorca o no -jo
li puc fer una contestació general- sinó que és al Consell
Insular, en el qual vostè està, on ha de plantejar aquestes
preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Home, jo crec que el conseller de
Turisme ha de tenir una visió econòmica del turisme global, que
englobi totes les Illes, que hi ha una llei de camps de golf vigent
que afecta tota la Comunitat Autònoma, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera i que, a més a més, jo pens que el pacte de
govern d'esquerres que varen firmar idò resulta que només és
per a Mallorca i que no té res a veure amb Menorca ni Eivissa
i Formentera, perquè cadascú diu i fa el que vol, i açò no és una
coherència de govern, no és una coherència econòmica i no és
una coherència de turisme de qualitat, que nosaltres intentam o
la Conselleria de Turisme intenta projectar al futur.

Per tant jo crec i deman una vegada més que aquest govern
s'aclareixi en aquestes qüestions tan importants i
transcendentals per a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado.

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

Sr. Camps, per descomptat, sense cap dubte, els nostres
debats parlamentaris no passaran a la història, eh?, perquè em
sembla que no ens entenem mai. Li he deixat ben clar quina és
la postura del Govern, li he deixat ben clar i li he deixat ben clar
qui té la competència a Menorca. 

Però li vull tornar a recordar una cosa que ja li vaig dir l'altre
dia; en primer lloc, en aquests moments no hi ha cap petició de
camp de golf a Menorca, per tant és molt difícil que jo pugui
donar opinió sobre una cosa que no existeix, i sobre el que no
existeix ja li vaig dir l'altre dia que no en parlam. En segon lloc,
vostè m'està plantejant constantment projectes amb els quals
durant vuit anys vostès se n'han omplit la boca però no n'han fet
cap ni un, de projecte: ni han fet amarraments, ni han fet camps
de golf, i per no fer res a Menorca, és a dir, si no ho record
malament, l'any 93, 94, tenien un conveni firmat amb el Govern
de Madrid, amb el Govern central, i varen ser només capaços de
posar una partida durant un any perquè l'any següent, quan va
guanyar el Partit Popular a Madrid, ja ni varen fer aquest
projecte, que era el projecte de turisme cultural. Li vaig recordar
l'altre dia que per desestacionalitzar Menorca hi ha dues coses
essencials, en primer terme: turisme cultura i senderisme.
Vostès, en un projecte que tenien l'any 99, ho varen tallar. 

Això és el que ha fet vostès durant aquests anys i vénen aquí
a demanar a veure què farem o no farem. Vostès no han fet res
per a l'illa de Menorca per desestacionalitzar el turisme, tengui
això clar.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3306/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de residus.

Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 5,
relativa al Pla de residus, que formula el diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. Huguet. Tiene la palabra el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com a menorquí que som,
el seguiment de l'acció de Govern, moltes vegades -o
d'aquest parlament- l'he de fer a través dels mitjans de
comunicació. Hem d'agrair sempre a la Sra Virginia Eza,
Joan Mestre o Torres Blasco, entre d'altres, que tinguem
accés al que passa en el Govern, i dia 9 d'octubre, a través
d'un escrit del Sr. Juan Mestre, m'assabent que el president,
el Molt Hble. Sr. President Antich qualifica de desbarajuste
la anterior situación respecto del Plan de residuos i, a més,
afegeix la següent frase: "El presidente del Govern quiso dar
su postura por la polémica del Plan de residuos y recordó que
su gobierno ha aprobado, en un mes, lo que el anterior no fue
capaz de hacer en cuatro años". Clar, a més dels diaris sol
seguir el Butlletí Oficial, i com que no he vist res, ni en els
diaris ni en el Butlletí Oficial, respecte d'açò que en un mes
han aprovat, Sr. President, què ha aprovat el seu govern en
relació a la planificació i gestió de residus, des de la seva
presa de possessió fins a dia 9 d'octubre, que li permeti fer
aquestes afirmacions? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Tiene la palabra su presidente.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
comprenc que vostè facin el seguiment a través dels mitjans
de comunicació i, a més, em sembla molt bé que, d'acord
amb aquest seguiment, llavors ho demanin aquí. Jo crec
que, efectivament, jo també tenc exactament la mateixa
notícia; si bé és vera que una part parla del fet que el Sr.
Antich va dir que en quatre anys havíem aprovat tota una
sèrie de coses, també és vera que dins un requadre en
aquesta mateixa notícia, en lletra més grossa, diu: "El
president diu que el Govern ha fet més en un mes que tot el
que va fer l'anterior govern en els darrers quatre anys", i ja
no parla d'aprovar, perquè jo no vaig parlar d'aprovar, entre
altres coses perquè no hem aprovat res.

Quan parlàvem o quan estàvem..., a allò a què es refereix
aquesta notícia és precisament a tot el tractament de residus
de demolició. Estàvem parlant del tema de residus de
demolició, que durant els darrers quatre anys és un tema que
va penjar a pesar que a moltes d'institucions ens en
preocupàssim, i aquest mateix dia hi havia una reunió de
l'Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears per
intentar posar en marxa un solar a Son Ferriol per tal de
poder fer el triatge de residus de demolició i que els residus
de demolició es poguessin tirar així com toca a les pedreres,
cosa que no ha passat aquests darrers quatre anys. 
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Tant l'Ajuntament de Palma com el Govern en aquesta
reunió es posaren d'acord, també hi havia acord amb el Consell
Insular, si bé aquest acord, llavors, es va espanyar perquè,
segons pareix, hi va haver pressions per part d'uns veïns a
l'Ajuntament de Palma, però això ha fet que en aquest moment
els residus de demolició vagin a Son Reus i no vagin a les
pedreres de qualsevol manera.

Per tant, de qualque manera, ja hem avançat en aquesta
qüestió.

Al que jo em referia és que el que hi ha hagut durant aquest
mes, cosa que no hi va haver durant els darrers quatre anys, és
l'intent de coordinació entre les distintes institucions, l'intent
que hi hagués un consens per resoldre tota aquesta
problemàtica. Repetesc: cosa que no hi ha hagut durant els
darrers quatre anys. Per tant, jo crec que això és un avanç molt
important.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Tiene la palabra el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. La notícia, no la deguérem llegir a la
mateixa pàgina.

Dia 9 d'octubre, he citat el Sr. Joan Mestre, hi ha la seva foto
devora el que serà prest un element de museu, la incineradora,
i les declaracions van referides al Pla de residus i a tancar la
incineradora. El material de rebuig de construcció no és la
notícia en aquesta pàgina.

En qualsevol cas, vostè ha de reconèixer, Sr. Antich, vostè,
precisament, a pesar de la seva capacitat de fer màgia amb els
fems, durant quatre anys o durant tres i mig, els va apilar dins
bosses i després, l'altre mig, els va posar a un abocador, després
d'haver fet ressò per to Europa del que eren capaços de fer a
Mallorca amb els fems, ha de reconèixer, Sr. Antich, perquè ho
sap més bé que ningú dels qui varen governar al consell la
legislatura passada, que el 97 es va publicar la Llei d'envasos,
que el maig del 98 se'n va publicar el reglament i que vam ser
la segona comunitat autònoma que vam tenir el conveni
autoritzat per a la recollida selectiva per a reciclatge d'envasos.

Vostè ha de reconèixer que també el 98 es va publicar la
Llei de residus i que, a pesar que el 96, quan no hi havia ni llei
d'envasos ni de residus, a l'article 26 de la Llei
d'acompanyament es va publicar la possibilitat que es fessin
tractaments alternatius a la incineració i que, després de
publicada la Llei de residus del 98, immediatament, vostè ho
haurà trobat en el seu Govern, es va tramitar inicialment la
modificació, la revisió, millor dit, del Pla de residus de
Mallorca, es va exposar al públic, se'n va informar la Comissió
de Política Territorial, i estava només pendent de ser publicada
per decret. Ningú del seu Govern podrà negar açò, perquè tota
aquesta tramitació estava feta, i l'únic que havia fet amb les
al•legacions, que també consten, perquè figuren en el ple
corresponent del Consell Insular de Mallorca, és l'oposició del
govern el Consell Insular de Mallorca a assumir el tractament
dels fangs i la incineració dels rebutjos d'aquelles restes que
vénen d'escorxadors o de vaques que, per disposició de la
Comunitat Econòmica Europea, només poden ser eliminats
mitjançant incineració. Es rebutja a assumir aquesta gestió.
Aquestes són les al•legacions que va fer el consell insular.

Per tant, hi insistesc, vostè és màgic amb les paraules i
màgic amb els fets, vostè és el màgic Antich, segurament,
en tema de residus, però li vull assenyalar que aquesta
màgia no guanyarà forçar intentant desprestigiar o
descol•locar l'acció del govern de l'anterior legislatura.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. President del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Miri, Sr. Diputat, jo encara sé llegir. Jo el que li
demanaria és que, perquè pens que tenim exactament la
mateixa fulla i, per tant, la mateixa notícia exactament, s'ho
torni a llegir i que vegi si dins la notícia els enderrocs són o
no notícia, també en parla, d'enderrocs. Per tant, no digui
mentides a la cambra. Aquí es parla d'enderrocs.

I repetesc que la meva al•lusió quant que ja havíem
avançat més que l'anterior Govern es referia a aquest tema,
encara que en aquesta mateixa reunió jo vaig anunciar que
en molt poc temps aprovaríem la modificació del Pla de
residus.

Vostè em parla de bosses, em parla de bosses a Son
Reus. Té gent aquí, al costat, a qui pot demanar informació
sobre el tema de les bosses. Això va ser una proposta del
Partit Popular al consell insular, el Partit Popular, al consell
insular, va dir que els fems s'havien de posar dins bosses
perquè no anassin directament a l'abocador, per tant, hi
havia un acord claríssim entre el Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament de Palma perquè els fems que
sobrassin anassin a l'abocador. Però el Partit Popular, al
consell insular va embossar, va embossar el tema, i tots
vàrem quedar embossats, efectivament. Vostè tenia molta
raó en aquesta història.
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I després vostè em parla de la Llei d'envasos. Li hauria de
caure la cara de vergonya, Sr. Diputat, la cara de vergonya li
hauria de caure, perquè estam perdent doblers en relació amb la
Llei d'envasos, precisament perquè vostè, amb tot aquest
enunciat que m'ha fet de coses que han fet i no sé quantes
històries, no va deixat res aprovat, vostè va treure coses a
informació pública, però no va deixar res aprovat. Vostè, per
desembre del 98, va aprovar, inicialment, el Pla de residus, i
se'n va anar al juny o al juliol, sense que s'aprovàs
definitivament aquest Pla de residus, i, als ciutadans de les Illes
Balears, això els costa doblers, perquè, en aquests moments,
sense que aquest Pla de residus doni empara a tot el que es
relaciona amb el tema de reciclatge, fa que aquestes Illes
Balears, de la Llei d'envasos i embalatges deixem de rebre tota
una sèrie de doblers que ajudarien a subvencionar el reciclatge.
Per tant, li hauria de caure la cara de vergonya.

Igualment li hauria de caure la cara de vergonya que ens
passàssim quatre anys discutint de residus de demolició i que
durant aquests quatre anys vostè no hagi estat capaç, vostès no
hagin estat capaços de coordinar les distints institucions perquè
aquests residus no es tirassin de qualsevol manera a pedreres,
amb tots els problemes que han donat a molts ciutadans
d'aquestes illes.

Igualment, li hauria de caure la cara de vergonya que a
mitjans de la legislatura passada aprovàssim uns criteris per fer
un pla de residus perillosos i vostès s'hagin anat d'aquesta
legislatura darrera sense aprovar aquest pla de residus
perillosos, i en aquest moment hi hagi un munt de voluminosos
que es tiren a abocadors fora cap tipus de llicència.

Això, Sr. Diputat, és l'herència, és la llastimosa herència que
vostès ens han deixat. No passin pena, que nosaltres els
donarem una solució.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. del Govern.

I.6) Pregunta RGE núm. 2905/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones contractades per
l'Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18 i 19 de
setembre.

Passam a la sisena pregunta, la 2905, relativa a persones
contractades per l'Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18
i 19 de setembre, que formula l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

Los pasados días 18 y 19 de septiembre se publicó en
diversos medios de comunicación una convocatoria pública
para la contratación de tres personas en el Instituto Balear
de la Promción del Turismo, en concreto, una plaza de
administrativo, otra de técnico en turism y nuevas
tecnologías y otra de responsable de prensa internacional, de
relaciones públicas.

Me gustaría, Sr. Conseller, si me pudiera decir qué
personas han sido contratadas en esta convocatoria.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme.

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

No en faltaria d'altra, Sr. President.

Margalida Picornell Vaquer, Virgínia Creixell de las
Cuevas i Claudia Hoverten.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, no vol intervenir? Molt bé.

Perdó, Sr. Conseller de Turisme.

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

Jo sí que vull intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Però, Sr. Conseller de Turisme, no pot intervenir si no li
han fet una altra intervenció.

Tots anirem agafant pràctica parlamentària.

I.7) Pregunta RGE núm. 3312/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a obligacions
econòmiques a la Fundació turística i cultural Illes Balears.

Pregunta número set, la 3312/99, relativa a obligacions
econòmiques a la fundació turística i cultural Illes Balears,
que formula el diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan. Té la
paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Gràcies, Sr. President.

Bé, la pregunta està relacionada amb la fundació turística i
cultural Illes Balears, que és una fundació molt peculiar, perquè,
a pesar que està formada per empresaris turístics particulars de
Mallorca, va comptar des de l'inici amb el suport del Govern
balear anterior, el del Partit Popular. Aquesta fundació, a pesar
del seu nom, una mica grandiloqüent, que se sàpiga, només ha
tengut una activitat, que es la relacionada amb l'adquisició d'un
vaixell per a la Casa Reial.

Atès que en el seu moment el Govern anterior va dir que se
subvencionaria la compra d'aquest vaixell a la fundació turística
i cultural Illes Balears, no directament, sinó a través dels
foments de turisme de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, el que li preguntam és, Sr. Conseller, en aquestos
moments, quina és la situació, quines aportacions i quines
obligacions econòmiques té el Govern balear amb els foments
de turisme en relació amb aquesta fundació turística i cultural
Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

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

Disculpi, Sr. President, per la meva falta d'experiència
parlamentària, però supòs que aquest tema d'Ibatur sortirà altres
vegades, perquè no han volgut contestar, no han volgut insistir
en la pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li suggeriria que s'atracàs el micròfon (...).

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

Sí, Ibatur, el dia que el destapin, pot ser una caixa de trons,
i jo estic disposat a destapar-lo el dia que vulguin. Si vostè
hagués estat prudent, enlloc de fer la pregunta, la consulta,
l'hauria fet abans a qui...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller (...).

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

Molt bé, perdoni, Sr. President.

Efectivament, no és el Govern directament qui té signat
un conveni amb els foments sinó, concretament, l'empresa
pública Ibatur.

Aquesta empresa pública Ibatur té un conveni signat,
plurianual, amb els distints foments d'aquestes illes;
concretament, amb el Foment de Mallorca, per 146.495.974
pessetes; amb el Foment d'Eivissa, per 157.332.056
pessetes, i amb el Foment de Menorca, per 157.625.327
pessetes.

Aquest conveni arriba fins l'any 2004, per tant, hi ha
compromeses despeses fins l'any 2004.

Efectivament, dins els estatuts de la fundació cultural
Illes Balears hi ha un objectiu que és adquirir, construir i
promoure adquisicions o construccions de béns immobles i
de béns mobles per al compliment dels fins i objectius
fundacionals, tant per a la utilització de la fundació com per
a la donació o cessió a patrimoni nacional.

Aquest conveni és un conveni que, en ser plurianual,
lògicament, hauria d'hagut anar, segons els informes jurídics
que nosaltres tenim, als pressuposts anuals. Per tant,
podríem dir que té una validesa jurídica escassa. De totes
maneres, per la informació que té la conselleria, aquest
conveni va cobrir un préstec que va agafar el Foment del
Turisme amb una entitat bancària.

A pesar d'aquesta feblesa jurídica en aquests moments,
retirar aquesta ajuda als foments implicaria una greu
situació per part d'aquestes entitats gairebé centenàries, que
representen una de les institucions més importants
d'aquestes illes per l'activitat turística, per al món turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. (...), volia intervenir? Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2907/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcions dels consellers sense cartera.

Exhaurida la pregunta número set, passam a la número
vuit, relativa a funcions dels consellers sense cartera, que
formula l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Aquesta pregunta, clara i concreta, queda formulada amb els
seus propis termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la paraula
per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Les funcions de les conselleres sense cartera és una cosa que
ja s'ha explicat en distintes ocasions. Com se suposa, les
funcions són les que la llei permet, però tothom sap, i així s'han
donat les explicacions oportunes, que és una situació transitòria,
en espera de la modificació de la Llei de règim jurídic, per tal
que aquestes dues persones siguin les encarregades de dur la
Conselleria de Benestar Social i la d'Innovació Tecnològica i
Energia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies.

En primer lloc, agraesc la prudent resposta del president, no
podia ser d'altra manera, perquè, efectivament, la Llei de règim
jurídic de la nostra comunitat autònoma, en el seu article 3.3,
diu: "El nombre de conselleries amb responsabilitat executiva
no excedirà de deu -això està pendent de modificació-; a més a
més, dels consellers amb responsabilitat executiva, es podran
nomenar fins un màxim de dos consellers sense cartera. les
partides pressupostàries corresponents a Vicepresidència i a
consellers sense cartera, si n'hi ha, s'inclouran en el pressupost
de despeses de Presidència de la nostra comunitat".

Jo, Sr. President, em guardaré, com de caure, que la cara us
hauria de caure de vergonya, perquè ni és el meu tarannà ni és
el meu estil dir aquestes coses, però sí que li he de fer esment
que vostè, amb la seva resposta, assumeix que estan en un
període d'interinitat permanent i que aquests consellers sense
cartera, fins i tot m'atrevesc a dir que el vicepresident, atès que
fa funció també de conseller d'Economia, estan en una situació
d'una certa al•legalitat, al•legalitat perquè es passegen per
aquestes terres de la nostra comunitat autònoma com si fossin
ja consellers executius i amb competències pròpies, i podem
trobar açò en qualsevol de les seves manifestacions, fins i tot
comprometent partides i pressupost per a anys venidors.

Jo crec que vostè, que és el màxim responsable de l'executiu,
els hauria de donar cada matí una dosi de paciència i de

prudència i que tot el que volen fer ara, que no ho poden fer,
i que, per tant, estarien, i bé em guard que hi hagi papers
signats com resolucions o adjudicacions o, com per
exemple, que també es puguin comprometre partides
pressupostàries, haurien comès frau de llei. Jo estic
convençut que vostè, açò, no ho permetrà, perquè si no
haurà de fer esment i haurà de fer cas al seu company de
Govern, el Sr. Grosske, qui l'altre dia, per televisió, va
desitjar que hi hagués un cas d'aquests, perquè actuarien
amb total i absoluta celeritat, i el Sr. Crespí li va recordar
que semblava que el fillet caigués per, després, consolar-lo.

Jo esper que tot açò no passi. per tant, sí que és cert, la
contestació que vostè ha donat és la que correspon a la llei,
però jo li vull fer esment aquí, en aquesta cambra, que els
seus consellers sense cartera i el seu vicepresident, i la
prova la tenim ahir a Menorca, estan actuant com a
consellers executius, cosa que la llei no permet fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

És bo que baixem el nivell i, per tant, jo també me
n'alegr.

En primer lloc, li diré que jo no em consider interí de
res, és a dir, em consider ben fix i que, en tot cas, serà la
situació aquesta de les conselleries, que ja l'hem explicada
en diverses ocasions, i que estam pendents d'aquesta
modificació.

Diré, a més, que aquestes persones que, sense cap dubte
ni un, exerciran aquesta competència de forma executiva,
una vegada s'ahgi modificat la llei, a mi no em pareix gens
malament que des d'ara es posin a fer feina en totes aquestes
qüestions. El que no poden fer ells, sense cap dubte ni un, és
signar documents, exercir la part executiva; ara, fer feina
per al Govern sí. Altres vegades hem tengut consellers sense
cartera en aquest Govern, i em pareix que vostè n'era el
vicepresident, i el problema no és que no sabessin quina
feina feien, és que no sabíem on eren, no sabíem ni tan sols
on eren.

Per tant, jo estic ben content de saber exactament on son
els meus consellers sense cartera i de saber exactament
quina feina fan.
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Li diré, en relació amb el vicepresident, que vostè l'ha citat,
si el vicepresident va a Menorca, va a Eivissa o va a Montuïri,
que pot parlar de totes les qüestions del Govern, per això és
vicepresident, i jo no hi veig cap tipus de problema.

Només hem d'esperar que, com més aviat millor, es pugui
veure aquesta llei en el Parlament i, per tant, aquesta situació
que vostè diu d'interinitat acabi i que, per tant, ja puguin fer les
seves funcions executives, perquè, realment, aquest Govern vol
que aquestes conselleries funcionin com a conselleries
autònomes i no així com en aquest moment s'exerceixen.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.9) Pregunta RGE núm. 3070/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació especial d'excedència per als
funcionaris interins.

Exhaurida aquesta pregunta, passam a la novena, que és la
3070, relativa a la situació especial d'excedència per als
funcionaris interins, que formula l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

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

Aquesta és una pregunta molt senzilla, dirigida al conseller
de Funció Pública, en el sentit si creu que, d'acord amb la
legislació vigent, els funcionaris interins poden gaudir de la
situació especial d'excedència o serveis especials, prevista per
als alts càrrecs públics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Té la paraula el representant del
Govern per respondre, el Sr. Conseller d'Interior.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President.

Sr. Flaquer, li voldria fer, abans de respondre-li, les
següents puntualitzacions: la situació d'excedència especial,
com a secció jurídica, va ser suprimida expressament per la
Llei 30/84, de mesures de la reforma de la funció pública;
actualment, els serveis especials no constitueixen una
excedència, sinó un tipus de situació administrativa. Per
tant, no estic per fer consideracions de tipus jurídic, sinó
aplicar tota la legislació a aquest respecte.

Però si vol un aclariment a aquest respecte, li diré que
els funcionaris interins no gaudeixen d'aquestes situacions
administratives, les quals constitueixen autèntics drets,
subjectius ex lege, tan sols aplicables als funcionaris de
carrera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Interior. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President.

Agraesc al Sr. Conseller aquesta resposta i, fins i tot, la
puntualització. Avui en dia, efectivament, és més plausible
parlar de serveis especials. Vostè em respon. Jo deduesc de
les seves respostes que creu que els funcionaris interins no
es poden beneficiar d'aquesta situació.

Aquesta pregunta no és intranscendent, no és una
pregunta que s'hagi fet sense solt ni volta, és una pregunta
que ve motivada per la necessitat que els càrrecs públics
siguem capaços de donar conductes que puguin servir
d'exemple als ciutadans i, sobretot, no hi ha altra conducta
més exemplar que la del compliment de la legalitat vigent.

En aquest sentit, m'agradaria, per exemple, posar en
relleu que un il•lustre company del seu Govern, encara que
sense cartera, la Sra. Fernanda Caro, sol•licita al Consell
Insular de Mallorca, com a funcionària interina, la seva
situació de serveis especials.

A mi m'agradaria saber, de la seva boca, si es reafirma
en les paraules anteriors i si creu que la Sra. Fernanda Caro
abusa d'aquesta situació i no dóna una conducta exemplar
davant els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Interior, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Bé. Vostè havia fet una pregunta clara al conseller d'Interior,
li he donat la resposta d'aquest Govern respecte de la qüestió.
Per tant, la ciutadana Fernanda Caro, respecte del seu lloc de
feina, evidentment, exerceix els seus drets i, en aquestos
moments, vostè, sobre una pregunta, me'n fa una altra. Per tant,
li demanaria que, en tot cas, vostè torni a formular una pregunta
i, si té interès per saber la meva contestació sobre la situació de
la Sra. Caro, la hi respondré, evidentment.

Però el que sí que li voldria fer és una apreciació clara quant
a la situació que vostè ha plantejat en aquests casos.

Li demanaria si pogués dir al Sr. Flaquer..., perquè
m'interromp i no puc seguir la meva intervenció parlamentària.

I si vol, em call.

Únicament voldria fer una menció clara, que, evidentment,
en aquesta qüestió ja hi ha una doctrina i una jurisprudència
pacífica al respecte, si bé hi han hagut algunes sentències
contradictòries, en les quals donaven la raó a un plantejament
que ell abans esmentava, però si tenim clar que un funcionari
interí és únicament un funcionari per una situació de
temporalitat, seria absurd, des d'una perspectiva política i
jurídica, donar-li aqueixos drets subjectius a què abans feia
menció.

I si féssim un aclariment, vostès veuran en la Llei de funció
estatal, com en la pròpia, en l'autonòmica, que quan s'hi parla
d'aquestes situacions administratives, es fa referència únicament
als funcionaris de carrera i no als funcionaris interins.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 3285/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferències de turisme al Consell Insular
de Mallorca.

Passam a la pregunta desena, la 3285, relativa a
transferències de turisme al Consell Insular de Mallorca, que
formula la diputada del Grup Parlamentari Popular Hble. Sra.
Maria Salom i Coll. Té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

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

Al Grup Popular, ens agradaria saber si el conseller de
Turisme o si el Govern balear, a través d'aquest Parlament,
fa comptes transferir al Consell Insular de Mallorca les
competències en matèria de turisme i, sobretot, a la vista de
les declaracions fetes per la presidenta d'aquest consell
insular, quan, una vegada acabava aquesta temporada
turística, ens deia que s'havia de canviar el model turístic,
que s'havia de canviar tota una sèrie de qüestions que en
aquest moment es plantegen per intentar millorar tota la
imatge turística de la nostra comunitat.

Ens agradaria saber si, amb aqueixes declaracions, el Sr.
Conseller de Turisme fa comptes transferir a Mallorca
aqueixes competències.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Por el Gobierno, tiene la palabra
el conseller de Turismo.

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

Moltes gràcies, Sr. President.

Sra. Diputada, no està prevista en aquesta legislatura
transferir competències de turisme al Consell Insular de
Mallorca. Ara, de totes maneres, el que li puc dir és que les
declaracions de la presidenta del Consell Insular de
Mallorca, primerament, que són benvingudes, jo crec que
qualsevol declaració sempre és bona, de gent que opini, i
segonament, el turisme, vostè que sap que és una cosa
complexa, que es pot incidir en el turisme de moltes
maneres, i, en tot cas, jo no crec que hagi de posar un tap a
la boca de la presidenta del consell insular perquè no opini
sobre turisme.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Diputada Maria Salom, tiene
la palabra.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies.

Crec que ho té difícil, Sr. Sebastià Alomar, posar un tap
a la Sra. Munar, crec que ho té difícil.
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De totes maneres, li diré que nosaltres, des del Partit
Popular, defensam que els tres consells insulars tenguin les
mateixes competències. Que vostè s'omplen la boca aquí, en
aquest plenari, de dir que els consells han de ser els vertaders
pilars, les vertaderes institucions, de govern de cada una de les
illes, i així ens ho recordava en el darrer plenari determinat
membre del Govern i ens criticava, a nosaltres, que no féssim
aqueixa política, i jo li vull dir, a vostè, que són vostès, el pacte
d'esquerres, que faran que el Consell Insular de Mallorca no
tengui les competències en matèria de turisme, cosa que sí que
tenen les illes de Menorca i d'Eivissa.

Crec que això no és bo. No és bo que uns consells tenguin
més competències i que d'altres en tenguin menys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Turismo.
Por favor, acérquese un poco el micrófono a la boca.

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

Sí, respect la seva opinió.

Jo crec que en el debat de pressuposts veurem si realment es
donen competències o no als consells insulars, si es doten
aquestes competències de forma adequada o no, com no passava
fins ara.

El tema de turisme, jo no crec que sigui un tema essencial
perquè vostè pugui fer una afirmació d'aquest tipus, que
nosaltres no potenciam els consells insulars. Indubtablement,
amb el consell insular i amb els distints partits polítics que
integren el Govern es va parlar de la qüestió de transferència de
turisme, de competència de turisme, i per unes raons totalment
objectives es va considerar que no era convenient en aquesta
legislatura.

A Menorca i a Eivissa, les competències es donaven per
bones perquè el fet insular feia bo, donava per bo, que allà hi
hagi una atenció més directa a l'administrat, sobre tot en matèria
d'ordenació. En la qüestió de Mallorca, l'atenció directa a
l'administrat i la proximitat a l'administrat no es donava, és a
dir, no és aquesta la circumstància.

Per tant, es va considerar que aquest moment no era
necessària o no era urgent aquesta transferència de competència
de turisme al Consell Insular de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 3309/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre de dia per a gent gran a Inca.

Pasamos a la pregunta número once, relativa a centro de dia
per a gent gran a Inca, formulada por el Sr. Pere Rotger. Tiene
la palabra el Hble. Sr. Diputado Pere Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Senyores i senyors diputats.

Actualment a Mallorca hi ha els següents centres de dia,
com molt bé vostè sap, dos a Palma, un a Felanitx, un  altre
a Manacor i un altre a Llucmajor, que està en construcció.

Pensa el Govern de les Illes Balears posar-ne un en
marxa a la comarca d'Inca?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno, tiene la
palabra la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President.

Aquest Govern és bastant conscient, vostè ho sap perquè
hem tengut diferents converses, de la importància que tenen
els centres de dia i els centres d'estades diürnes per cobrir
les necessitats de les persones grans, i en aquest sentit
volem ampliar la cobertura dels centres d'una forma
progressiva, dels centres d'estades diürnes. Atesa la
mancança real a la comarca d'Inca d'aquests tipus de
recursos, és una de les prioritats que es respondrà al llarg
d'aquesta legislatura, igualment com altres necessitats a l'illa
de Menorca i a l'illa d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 3310/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de forma
experimental de l'ecotaxa a Menorca.

Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 12,
relativa a l'aplicació de forma experimental de l'ecotaxa a
Menorca, que formula el Hble. Sr. Guillem Camps. Tiene la
palabra.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. El meu interès és saber quan pensa el
Govern aplicar de forma experimental l'anomenada ecotaxa
a l'illa de Menorca.



204 DIARI DE SESSIONS / Núm. 8 / 26 d'octubre del 1999

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno tiene la palabra el Sr.
Conseller de Turismo

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

Gràcies, Sr. President. Aquest govern no té cap intenció de
fer experiments amb l'ecotaxa o l'impost turístic a Menorca.
Aquest govern mai no ha dit que a Menorca es faria aquest
experiment. Jo no sé, possiblement ho ha llegit a qualque diari,
però a més aquest conseller ha fet manifestacions dient que la
postura del sector turístic de Menorca no era un experiment,
sinó que era un exemple per a la resta del sector turístic
d'aquestes illes, i continuu mantenint que les afirmacions del
sector turístic de Menorca en torn a l'impost turístic per a mi,
per a aquest conseller, són un exemple per a la resta del sector
turístic d'aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Tiene la palabra el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Miri, aquí jo tenc una nota del
Gabinet de relacions informatives del Govern balear, on diu:
"Menorca serà zona pilot de l'aplicació de la taxa ecoturística.
A la reunió d'avui matí entre el conseller de Turisme, Celestí
Alomar, i el sector turístic menorquí, s'ha acordat a proposta
d'aquest darrer que l'illa de Menorca sigui el marc de territori on
s'apliqui de manera pilot la taxa ecoturística. Aquesta mesura
s'emmarcarà dins la catalogació de Menorca com a Reserva de
Biosfera. A més, tota la recaptació provinent d'aquest impost es
quedarà dins la mateixa illa, i es destinarà a millores
mediambientals i d'infraestructura turística". Açò és seu, Sr.
Alomar.

Però en qualsevol és una actitud més erràtica que ha pres el
Govern dins tot el que és aquest impost turístic, perquè
evidentment vostès canvien, i açò no és seriós. Una vegada diu
que experimentarà a Menorca per saber com funciona; una altra
vegada després diuen que serà un fons econòmic o amb
aportacions voluntàries. Una altra vegada el president diu "sigui
el que sigui, el que sí que serà és una taxa"; la consellera de
Medi Ambient diu "ei!, jo ho gestionaré"; els sindicats diuen
"no, no, cap a la Conselleria de Treball, i serem nosaltres que
també ajudarem a gastar aquests diners"; i després el conseller
de Turisme diu "a canvi de l'ecotaxa farem un fons comú
d'aportacions voluntàries, amb els hotelers entre d'altres". És a
dir, que el que realment està clar és que no saben com aplicar-
lo, com recaptar-lo, i si es vol aplicar; i açò és la gran confusió;
i jo, el meu interès, degut a aquesta nota informativa de vostès,
que encara a mi el que sí m'agradaria saber és de quina manera
es pot aplicar o pensen aplicar-lo. En qualsevol cas pens que
definitivament mai, i per tant recordar molt bé com deia en (...),
que l'ecotaxa serà una sortida de cavall i una arribada d'ase.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno tiene la palabra
el Sr. Conseller de Turismo.

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

No ho sabia, no sabia jo que l'haguessin muntada a
cavall, a l'ecotaxa, però vaja. Li torn a repetir:
d'experiments, no en farem. Les manifestacions del sector
turístic de Menorca he repetit moltes vegades que per a mi
són un exemple per a la resta del sector. Avui vostè m'havia
fet una pregunta en torn a l'aplicació experimental de la taxa
a Menorca, ara em planteja ja un debat sobre l'ecotaxa. Jo
no refús contestar-li, però crec que en lloc de contestar-li
avui, el faria és convidar-lo a la petició de compareixença
meva que ha fet el seu partit, per veure si sabem què és
l'impost turístic o no és l'impost turístic, com l'aplicarem i
com no l'aplicarem. De totes maneres estigui tranquil, que
la voluntat del Govern és que aquest impost turístic
s'aplicarà, i que la creació del fons per tenir recursos
finalistes ja és a la llei d'acompanyament, i que aquest fons
s'omplirà amb aquest impost turístic. O sia, no tengui
preocupació, que la decisió del Govern és clara en el sentit
d'aplicació d'aquest impost turístic, cosa que erràtica, com
diu vostè, devia ser l'actuació dels meus antecessors, o
antecessors d'algun conseller d'aquest govern, que dins els
calaixos ens vàrem trobar papers en torn a l'impost turístic,
que no es varen dur a terme perquè el sector turístic, o un
part del sector turístic, li va dir al seu moment al conseller
de torn que no es dugués. O sigui, actuacions erràtiques
serien les anteriors. Aquestes, per ara encara no.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 2761/99, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a concerts educatius.

Habiendo acabado este punto del orden del día, pasamos
al segundo punto del orden del día, interpelación número
2761, presentada por el Grupo Popular, relativa a concerts
educatius. Tiene la palabra el Sr. Jaén Palacios, por un
tiempo máximo de diez minutos.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. En días pasados un diario de la prensa regional
reproducía una carta del secretario general del PSM a los
militantes, y entre otras cosas se refería en concreto, y cito
textualmente al "maquiavelismo de nuestros aliados".
Repito: "maquiavelismo de nuestros aliados". Esto me dio
pie para releer de nuevo El príncipe del florentino
Maquiavelo, disfrutar con su lectura, y sobre todo rebuscar
algunas conductas del Gobierno, porque sorprendentemente
muchas cosas están vigentes, no su precio, de 100 pesetas,
que todavía está escrito aquí a lápiz, cuando tuve la
oportunidad de comprarlo. Pero lo cierto es que Maquiavelo
en uno de los capítulos de su obra, exactamente el capítulo
17, titulado "de la crueldad y de la clemencia, y si vale ser
más amado que temido", y concluye el capítulo, muy breve,
diciendo: "Concluyo, pues, que como los hombres aman por
la libertad o por capricho, y por el contrario temen según el
gusto de los que les gobiernan, un príncipe prudente no debe
contar sino con todo lo que está a su disposición, pero sobre
todo cuide, según ya tengo advertido, de hacerse temer". Y
lamento que el príncipe, si me permite la metáfora, en esta
ocasión no esté presente, porque sería conveniente que
tomase nota de esto.
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Lo cierto es que el Gobierno de izquierda parece estar
instalado en ese maquiavelismo, el secretario general de su
partido así lo afirma; y yo creo que cosas de esas hay, porque se
despide al personal laboral sin causa justificada, se contrata a
otros afines, se despiden (...) interinos, que han denunciado en
su plataforma la persecución ideológica, se (...) con la supresión
del (...), después se rectifica..., en fin, y por último, al principio
del curso escolar se amenazaba también con suprimir no sé
cuantos conciertos, tres o cuatro exactamente, y después se
deniega la transformación, la modificación de uno de ellos. Yo
creo que eso, siguiendo la lectura de Maquiavelo, pues son eso,
avisos al navegante: "ojo, que ahora mandamos nosotros", pero
lo cierto es que hay un anti-Maquiavelo. No me refiero al libro
de Federico el Grande, que prologa Voltaire, no me refiero a
eso, sino que ese anti-Maquiavelo parece haberlo descubierto el
Sr. Morro, porque dice en el escrito ese que "no le tememos",
"no tenim por al maquiavelismo de nuestros aliados".

Lo cierto y seguro es que si el Sr. Morro, secretario general,
no tiene miedo del maquiavelismo, nosotros sí que lo tenemos,
porque desde luego estas conductas que Maquiavelo propone,
expone en El príncipe, pues lo cierto es que sí que nos
preocupan a nosotros. Pero yo creo que por algún lugar lo dice
Maquiavelo, entre el temor y el aborrecimiento, más o menos,
la frontera es poco clara, y en consecuencia es muy fácil pasar
de un sitio a otro, con las consecuencias que eso le puede
deparar al príncipe, repito, que en esta ocasión está ausente,
como muchas veces, de los debates.

Desde luego es claro que nosotros no suscribimos el
principio de que el fin justifica los medios, y yo quisiera estar
equivocado en esa apreciación, pero lo cierto y seguro es que
esa apreciación personal parece que está corroborada por el Sr.
Morro, que dice que sus aliados, es decir el resto de los partidos
políticos, son maquiavélicos.

Bueno, yo creo que la interpelación, hecha esta introducción,
hay que entrar en ella, el tema de los conciertos educativos; y
parece que se ha iniciado una nueva etapa, una etapa que yo la
llamaría como la etapa del desconcierto. Mi compañero de
escaño de Menorca, el diputado Sr. Camps, ha hecho alguna
referencia al desconcierto que reina en el Gobierno respecto a
muchos temas: la incineradora, el caso de la ecotasa, pero yo
hablo de la política del desconcierto en sentido estricto, es decir
de políticas de intentar desconcertar, o no autorizar algunos
conciertos que se había pedido modificar. Decía que esta
modificación afecta fundamentalmente y exclusivamente, por
las referencias que tenemos, a un centro, al centro de Sant
Antoni Abat de Son Ferriol. Y ¿porqué se ha tomado esa
decisión? Yo creo que esa decisión de suspender una orden
pendiente de publicación desde el 21 de julio se ha tomado por
los motivos que decía al principio.

Sin embargo en el escrito del conseller de fecha 1 de
setiembre dice que se ha basado en un nuevo estudio, y lo
hace porque hay dudas de legalidad. Esas dudas de
legalidad no se citan en el escrito del Sr. Conseller, pero
parece que están referidas al artículo 9, apartado tercero,
apartado que por cierto no cita, y aquí tengo su escrito, de
1 de setiembre. La orden de referencia era una orden, la
originaria, que fue dictada al amparo del decreto para los
conciertos, y en ese reglamento se dice textualmente que si
en algunas zonas existen determinadas condiciones,
circunstancias especiales dice allá, de escolarización, que
aconsejen modificar la enseñanza del ciclo formativo en
bachillerato LOGSE, eso es posible, se da (...). Así se hizo,
en función de esa orden de diciembre del 98, el desarrollo
del Decreto 38/98 se solicitó la transformación de dos
unidades de ciclos formativos en dos unidades de
bachillerato. Resulta que ahora, año y medio después, casi
dos años, en diciembre hará dos años, al conseller se le
ilumina no se qué, y entonces descubre, ahora gobernando,
antes en la oposición calló, porque tiene publicidad esa
orden, y resulta que ahora han descubierto el oro y el moro,
y dicen que eso es ilegal. No lo dice claramente así, pero
vamos, lo da a entender.

Yo creo que aquí lo que late son dos cosas, por una parte
el modelo educativo en cuanto a los convenios que se quiere
seguir en esta comunidad, en estricto sentido de aplicación
de la normativa, y olvidándose de lo que pasa en el resto de
España. Me parece además que esa postura tiene mucho que
ver con la orden del Ministerio de Educación y Ciencia,
aquella que regulaba los convenios en el territorio
denominado del MEC. Y ahora curiosamente es la propia
Administración, la Administración de la comunidad
autónoma la que se impugna a si misma. Esto no estábamos
acostumbrados a verlo, estábamos acostumbrados a que el
Gobierno de la nación, el Gobierno de Madrid, cuando
había conflictos de competencias con las comunidades
autónomas, ponía un recurso que se substanciaba en las
instancias que correspondían. Yo diría por tanto que ese
modelo educativo en el tema de los conciertos, que parece
que va por la orden ministerial que antes citaba, no es de
recibo, porque hay muchas especificidades, no solamente
las Islas Baleares, también el País Vasco, también Navarra,
también Cataluña hacen referencia a conciertos singulares,
que no afectan sola y exclusivamente a la enseñanza
obligatoria. Y a ello después nos referiremos para que
veamos que nosotros no somos una rara avis, que nosotros
no hemos inventado nada, que antes otros lo han hecho, y
que nosotros seguimos por ese camino.
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El 1 de setiembre comunica usted, Sr. Conseller, al titular
del centro que no publicará la orden. Usted está obligado a
publicar las órdenes, lo dice el decreto y la orden ésta, que las
órdenes tienen que publicarse, y usted la tiene en el congelador,
en suspenso pendiente de una revisión de oficio. No sabemos,
Sr. Conseller, cuántas cosas más podríamos decir, pero lo cierto
es que usted tendría que plantearnos algunas cosas, contestarnos
a algunos planteamientos que nosotros le vamos a hacer a
continuación. La postura nuestra evidentemente es extender la
enseñanza, la gratuidad de la enseñanza y los conciertos a
niveles educativos que no son obligatorios. Eso es la doctrina
del Tribunal Constitucional. La aplicación estricta de la LODE
en su artículo 47, apartado primero, de que solamente la
enseñanza obligatoria, no lo compartimos; y por tanto cuando
en Navarra, como antes hacía referencia, cuando en Cataluña y
cuando en el País Vasco también entran en conciertos
bachilleratos y otra enseñanza no obligatoria, aquí debemos
seguir por ese camino. La pregunta que le formulo es porque
usted intenta romper una ruptura en ese modelo al que yo antes
me refería, porqué cae en una grave contradicción cuando
defiende la gratuidad de la enseñanza infantil, que no es
obligatoria, como bien todos sabemos, y sin embargo para la
enseñanza del bachillerato no quiere hacer eso.

Acabo, Sr. Presidente, enseguida. Las consecuencias de esta
postura de la Conselleria, de su departamento, creo que son
consecuencias graves. Yo me refería a la doctrina del Tribunal
Constitucional, y en concreto a una de sus sentencias, donde se
fija en uno de los fundamentos jurídicos, en el undécimo
concretamente, que el régimen específico de conciertos no
excluye el resto de los centros privados que imparten
enseñanzas no obligatorias. Quiero decirle, y con esto voy a
finalizar, que esa actitud es muy peligrosa, que esa actitud
contiene un atropello a derechos y libertades que son
fundamentales, derechos y libertades que están contemplados en
el artículo 27 de la Constitución Española, en el título primero,
y que por tanto hay que ser muy prudente en todas esas
cuestiones. Yo le pregunto también dónde queda la seguridad
jurídica, cuando se le ha comunicado a un centro por escrito,
que tiene el concierto concedido, cuando la orden está firmada
por el conseller y por tanto a efectos de terceros puede ser que
no tenga validez, pero a efectos del centro, sí que lo tiene.

Y ya, si me permite, y finalizo, una recomendación: En la
catedral de Ciudadela hay un órgano precioso y a su costado
hay un reloj, y arriba del reloj hay una inscripción que dice
vigilate. Yo creo que usted tiene que aplicarse ese principio
bíblico, vigilar, porque puede ser que algunas de las personas
que tiene a su alrededor, porque me cuesta creer que usted va en
contra de estos derechos fundamentales, intenten...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Diputado.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente. Vigilate, Sr. Conseller. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por el Gobierno tiene la
palabra el conseller de Educación, Sr. Damià Pons, por un
tiempo máximo de diez minutos.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jaén, els que el coneixem com a diputat sabem
que vostè té habilitats suficients com per posar en mà les
referències literàries, i en aquest cas també amb una
aportació del secretari general del PSM mateix, pugui
ocupar un temps i parlar sobre un tema del qual li he de
confessar m'ha donat la sensació que en sap molt poques
coses, i sobretot estic bastant convençut que ningú d'aquesta
cambra s'ha assabentat de res a partir de la seva intervenció.

Jo, per tant, més enllà de fer algunes valoracions dels
motius que el duen a vostè a presentar aquesta
interpel•lació, al seu grup, seré descriptiu d'una situació,
donant dades, aportant dades, i evidentment explicant a
partir d'aquestes dades les raons per les quals ha actuat la
Conselleria. És evident que en el rerafons de la seva
interpel•lació hi ha la voluntat de contribuir a crear un estat
d'opinió, que poc més poc menys és el següent: "aquest
Govern de progrés està en contra dels convenis, està en
contra de l'educació concertada, perquè el seu model
educatiu no és aquest". Li puc dir que això és absolutament
fals. Aquest Govern accepta el sistema educatiu talment
com està configurat per la legislació vigent, i això determina
l'existència d'una doble línia: centres estrictament públics,
centres privats concertats, cadascun dels quals amb els seus
deures i els seus drets, i evidentment aquest conseller i
aquesta conselleria i aquest govern actuaran d'acord amb
aquest plantejament. Això sí, per a ells, a diferència del
podria haver passat amb el PP, l'educació pública no serà
l'educació subalterna sinó que serà una educació que ha de
ser objecte de preferència, d'atenció permanent, perquè és
l'educació que permet arribar a la immensa majoria de la
societat i sobretot a aquells sectors de la societat més
desvalguts.

Dit això, i en referència a la referència que vostè ha dit
d'una nova etapa, jo li diria que efectivament una nova
etapa, no en el sentit que diu vostè sinó una nova etapa en
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què en relació al tema dels concerts educatius s'aplicarà
estrictament la legalitat, i es procurarà la superació de qualsevol
mena d'irregularitats que poden haver succeït amb anterioritat
a la nostra arribada a la Conselleria. Què ha passat exactament
en relació al concert educatiu de Sant Antoni Abat de Son
Ferriol? La primera cosa de totes: aquí no s'ha retirat cap
concert educatiu, sinó simplement s'ha deixat de donar. Això és
una informació que jo crec que és important. Si vostè vol tenir
les dades dels concerts educatius d'enguany, ha de saber que
enguany, ni més ni manco, hi ha 105 centres concertats, i això
representa 1.707 unitats de centres concertats, un nombre
superior clarament al del curs anterior, perquè s'han incorporat
noves unitats concertades a partir de l'extensió de la gratuïtat
d'un tram més de l'educació infantil.

Per quina raó aquesta petició de concert de Sant Antoni Abat
no s'ha autoritzada? Fonamentalment per una raó. Bé, jo diria
per dues raons, i després passarem a analitzar les ordres a les
quals vostè feia referència. Perquè el sistema de transformació
d'ensenyaments d'un nivell a l'altre no dóna la possibilitat legal
de transformar ensenyaments que són cicles formatius de la
LOGSE en batxillerat de la LOGSE. És a dir, li podria mostrar
una graella -avui ens aniria molt bé tenir una pissarra-, en
aquests requadres que hi ha aquí queda claríssimament, es varen
establir uns camins per anar passant ensenyaments que
corresponien a la Llei Villar Palasí de l'any 70 a ensenyaments
que corresponien a la Llei del 90, la LOGSE. Es varen establir
tota una sèrie de canals, com no podia ser d'altra manera. Ara,
allò que no estableix la normativa -i aquí tenc totes les lleis que
vostè necessiti consultar per comprovar-ho-, allò que no permet
és que ensenyaments que corresponen al mateix nivell de llei,
sia la LOGSE, puguin transformar-se un en els altres. Això és
una irregularitat segons la normativa estatal vigent, i
evidentment la comunitat autònoma de les Illes Balears no ha
general una normativa pròpia que pugui consolidar alternatives
a aquesta normativa legal vigent d'àmbit estatal.

Després una segona raó, que s'invocava l'ordre del conseller
del 98, si no record malament, era que en el cas que hi hagués
necessitats d'escolarització. Evidentment la Conselleria va
considerar que no hi havia necessitat d'escolarització a Son
Ferriol. Per quina raó, perquè a Son Ferriol hi hagi algun centre
d'ensenyament mitjà que ofereixi batxillerat? No, però a prop de
Son Ferriol, quatre quilòmetres, tres i mig, cinc com a molt, hi
ha una oferta d'ensenyament mitjà, de batxillerat més que
suficient per cobrir les necessitats d'escolarització dels
estudiants d'ensenyament mitjà de Son Ferriol, i aposta quan
nosaltres no autoritzam aquest concert, aquests 45 alumnes
aproximadament que hi havia a Son Ferriol, dels quals hauríem
de descomptar aquells que no varen superar curs, i per tant no
es varen poder matricular, tots han resolt la seva escolarització
amb una velocitat absoluta. La immensa majoria sent
escolaritzats al centre de Sant Pere, que és propietat del mateix
titular del centre de Sant Antoni Abat de Son Ferriol, i alguns
altres escolaritzant-los als instituts pròxims a la zona de Son
Ferriol, com és l'institut Sureda i Blanes. l'institut Antoni
Maura, que tenien places vacants.

Ara bé, vostè diu que aquesta conselleria ha actuat amb
maquiavelisme. Bé, jo aquestes referències seves al
maquiavelisme i al príncep les deixaré de banda, perquè formen

part de les seves intervencions habituals. Maquiavelisme,
res. Jo ho som molt poc, maquiavèlic; més aviat aquí el que
hi ha hagut és trobar-nos una situació que vàrem haver de
resoldre, i aquí jo em permetré fer-li una mica la cronologia,
la història del que havia anat passant. Com vostè ha dit, dia
23 de desembre del 98 es promulga un ordre per la qual es
dicten les normes sobre modificació i pròrroga dels concerts
educatius per l'any 99-2000. Idò bé, dia 18 de març es
reuneix la comissió de concerts de les Illes Balears, i en
aquesta reunió de la comissió de concerts de les Illes
Balears totes les entitats representades, i ara li diré qui eren;
bé, totes no, la immensa majoria, la majoria, ho deixarem
així, la majoria d'entitats representades: USO, STEI,
Comissions Obreres, FETE-UGT, la Inspecció d'Educació,
el Servei de Planificació i Centres, patronals FERE, (...),
Educació i Acció, i la Federació de Pares de Col•legis
Concertats, la majoria d'aquestes entitats observen indicis
d'il•legalitat en la resolució que es proposa de concedir
concertació al Sant Antoni Abat de Son Ferriol, i el director
general de planificació i centres, que presideix aquesta
comissió, el Sr. Rafel Bosc, davant l'evidència que hi havia
dubtes i que la majoria dels integrants de la comissió de
concerts no eren partidaris de la concessió d'aquest concert,
retira la seva proposta i comunica als propietaris, als titulars
del centre, que la transformació que proposen no es pot fer
perquè no queden suficientment acreditades a la zona
circumstàncies especials d'escolarització. És que hi havia un
informe d'Inspecció en el qual es deia que no hi havia
necessitats d'escolarització a la zona de Son Ferriol. Els
titulars del centre, com no podia d'altra manera, presenten
al•legacions a la Direcció General de Planificació i Centres,
exactament en data de dia 27 d'abril; i dia 10 de maig un cap
de servei de Planificació i Centres, que dóna la casualitat
que sembla que és afiliat del Partit Popular, fa un informa
favorable, en el qual diu que sí, que hi ha necessitats
d'escolarització. Seria interessant saber per quines raons
aquest cap de servei està més documentat que els serveis
d'inspecció que havien fet un informe en sentit contrari. I no
deixa de ser curiós que sigui el cap de servei qui fa l'informe
i no sigui el director general de Planificació i Centres.

D'altra banda, una vegada el cap de servei ha fet
l'informe favorable, no torna el tema cap a la Comissió de
concerts, la Comissió de concerts ja no torna a veure mai
més el tema. Serà que se li volia ocultar alguna cosa?

Finalment dia 14 de maig el Sr. Rafel Bosc, director
general de Planificació i Centres, el mateix director general
que havia assumit l'estat d'opinió de la Comissió de concerts
i havia comunicat al titular que no es podria permetre la
transformació que proposaven perquè no s'acreditaven les
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necessitats d'escolarització, el Sr. Rafel Bosc dicta una
resolució favorable. Però la dicta dia 14 de maig, i resulta que
passa 14 de maig, 14 de juny, 14 de juliol, i aquella resolució
del Sr. Rafel Bosc no ha estat transformada amb cap ordre
firmada pel conseller, ni ha estat enviat al BOIB perquè es
publiqui, BOCAIB aleshores. Què ha estat passant durant
aquests dos mesos i deu dies perquè el conseller que, per tots els
indicis que tenc, era una persona que volia actuar amb
regularitat i ajustant-se a la llei, ben segur que no veu gens ni
mica clara aquella qüestió, sobre la qual a més a més pesa una
amenaça dels sindicats majoritaris d'educació d'impugnació en
el cas que es tiri endavant. I així ens trobam que el conseller no
firma la seva ordre fins dia 21 de juliol, quan està, per dir-ho
d'alguna manera, a les acaballes amb la seva situació de
provisionalitat. Ha tengut exactament dos mesos i deu dies per
firmar l'ordre i per enviar-la al BOCAIB, però no ho ha fet.

Aleshores, quan arriben els actuals responsables de la
Conselleria ens trobam amb una situació per resoldre: una ordre
firmada sobre la qual hi ha indicis claríssims d'irregularitat, que
no està publicada al BOIB, i aleshores aquest conseller, jo diria
l'equip directiu de la Conselleria d'Educació i Cultura prenen la
resolució de replantejar el tema i canalitzar-lo cap a una situació
que s'ajusti del tot a la regularitat.

Quina és aquesta situació? Denegar la transformació de
cicles formatius de Logse en batxillerat Logse, això no ho
permet la normativa estatal. No hi ha cap lloc de l'Estat que
s'hagi fet. I segon, demostrar que no hi ha necessitat
d'escolarització en coherència amb l'informe de la inspecció,
que era qui realment estava en condicions de fer-lo perquè hi ha
capacitat d'atendre aquests alumnes de Son Ferriol a la zona de
l'Antoni Maura, del Sureda i Blanes, que, com saben vostès
molt bé, estan a l'entrada de Palma, precisament per la part de
Son Ferriol.

Vostè em dirà: és que hauran de córrer quatre quilòmetres
els alumnes de batxillerat. Evidentment. No hi pot haver una
oferta de batxillerat a cada centre de població de Mallorca. Ara
s'ha inaugurat l'institut o ha entrat en funcionament l'institut de
Sineu i hi ha alumnes que han de fer tretze, catorze i quinze
quilòmetres per anar a Sineu cada dia a classe. És evident que
un sistema educatiu mínimament racional implica la mobilitat
a nucli on hi hagi una oferta possible de batxillerat de qualitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant.

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

Gràcies, Sr. President.

Supòs que tendré ocasió en una segona part...

És evident, repetesc, que el que ha fet vostè, el que han
fet vostès, com a grup interpel•lant, és agafar aquest cas
aïllat de Son Ferriol, que és un cas que, des de la
perspectiva d'una aplicació ajustada a llei de la normativa és
claríssim, no hi havia problemes d'escolarització, no es
poden transformar cicles formatius Logse en batxillerat
Logse, ho diu clarament tota la normativa estatal.

I vostès han volgut utilitzar aquest fet per començar a
aixecar la mòpia que aquest equip de govern està en contra
de l'educació concertada. Aquest equip de govern està a
favor de l'educació de qualitat, de l'adequació que prepari
humanament i professionalment bé els nostres alumnes, i,
evidentment, sap que això, la legalitat vigent, determina que
es pugui fer per dues vies, i aquestes dues vies, una i l'altra,
han de tenir el mateix deure de crear, ho repetesc, ciutadans
ben formats, civilment, humanament i professionalment, i
en aquest sentit treballarà la conselleria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fixar posició?
Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el Sr. Buele per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

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

Molt breument, per fixar la nostra posició, des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Sr. Diputat Jaén i Palacios, quan vostè ha començat amb
la seva intervenció...

Perdó.

Sr. Conseller d'Educació i Cultura, quan el Sr. Jaén i
Palacios ha intervengut aquí damunt pareixia, pareixia que
anava ben preparat, però quan ha davallat d'aquesta tribuna,
al nostre grup parlamentari, ens ha fet la impressió que duia
els papers banyats, i per això s'ha volgut entretenir molt,
s'ha entretengut massa, parlant d'un senyor que no és aquí
present i al•ludint a escrits que no tenen res a veure amb la
formulació d'aquesta interpel•lació. Ho trobam poc correcte
i ho hem de dir des d'aquest grup parlamentari.
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Ens ha parlat de desconcertació en una interpel•lació que ens
fa respecte dels concerts educatius. Ens ha parlat de
desconcertació quan, a nosaltres, ens ha fet la impressió que el
desconcertat és, precisament, el representant del partit que ens
va col•locar en la situació en què ens hem trobat.

Està parlant de la suspensió d'una ordre de publicació.
Nosaltres hem entès que o ha estat un error, o una equivocació,
o una falsedat, quan es referia a dos anys de temps des de la
publicació de l'ordre, quan se sap molt bé que aquesta ordre va
ser feta dia 23 de desembre de l'any 98, això vol dir que encara
no ha passat un any.

Des del nostre punt de vista, les ordres s'han de publicar,
efectivament, però s'han de publicar molt bé, s'han de publicar
bé dins els terminis i, a més a més, s'han de publicar sense cap
casta d'irregularitat.

La inseguretat jurídica no ve, precisament, des del nostre
punt de vista, per la decisió que vos heu pres, sinó que la
inseguretat jurídica provenia, sobretot, d'així com s'havia dictat
l'ordre.

Des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, què en
deim, d'això? Que les normes són les normes i que en una
societat democràtica ningú no es pot considerar amb cap
privilegi de passar-hi per damunt. El fet que no hi hagi
normativa específica no dóna dret a actuar capriciosament i al
marge de la normativa, que en aquest cas és l'estatal.

Nosaltres volíem demanar-vos, Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
us ho volíem reclamar, que, si és el cas, us posàssiu a esbrinar,
fil per randa, alguns dels punts que més ens han preocupat
d'aquest assumpte, si és que us queda una mica de temps.

Mirau d'esbrinar, fil per randa, quins són els motius que
poden haver conduït l'anterior equip de la conselleria,
concretament la Direcció General de Planificació i Centres, a
dictar una ordre manifestament contrària a la normativa vigent.

Esbrinau, fil per randa, quins degueren ser els mòbils que
dugueren l'anterior direcció general a autoritzar una
transformació tan poc recomanable d'ensenyaments d'un mateix
sistema educatiu, en aquest cas els cicles formatius Logse en
batxillerats Logse, també. 

Esbrinau, fil per randa, quina responsabilitat pot recaure als
representants de la patronal i dels titulars del centre Sant Antoni
Abat, de Son Ferriol. Per cert, que hem de lamentar que el
diputat representant del Grup Parlamentari Popular únicament
s'hagi centrat només en un centre, quan la problemàtica, segons
sembla, n'afectava d'altres. Però bé, quina responsabilitat pot
recaure en promoure el compliment d'unes normes que
infringeixen la normativa orgànica en pretendre implicar-hi
pares d'alumnes, d'una manera tan poc nítida, a mesclar-hi
d'una forma que es pot considerar poc concreta, poc correcta,
gens respectuosa, la Diòcesi i el Bisbat de Mallorca?

Finalment, esbrinau, fil per randa, Sr. Conseller, si és
que us queda una mica de temps, quines relacions hi ha
establertes entre els responsables del centre educatiu Sant
Antoni Abat, responsables del centre educatiu Sant Pere,
entre aquests i la patronal Educació i Gestió, entre aquesta
i altres instàncies diocesanes, entre aquestes i el Partit
Popular.

Per ventura, si seguiu aquest camí, us trobareu amb
explicacions molt més convincents, que us podran fer
entendre millor per quin motiu aquesta cambra
parlamentària ha hagut de suportar avui la interpel•lació que
se us ha volgut fer des dels escons del Grup Parlamentari
Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President.

Quan el portaveu del Grup Popular treu Maquiavel, vol
dir que la seva intervenció té qualque cosa més que el motiu
principal que l'ha motivada.

Una interpel•lació en aquesta cambra per discutir per què
un concert a un centre no ha estat donat, la veritat és que em
pareix una utilització una mica exagerada de la figura de la
interpel•lació, però, Sr. Jaén, ha estat perfectament i
clarament contestat pel Sr. Conseller. Per tant, jo no
m'atreviré a afegir-hi arguments a aquells que ha donat
perquè els crec totalment clars, totalment vàlids i totalment
ajustats a dret.

Però l'interpel•lant ha aprofitat per fer una reflexió sobre
la política de concerts que podria dur a terme aquest
Govern, i jo l'estendria a la política de concerts que duria a
terme l'esquerra, i això és una contradicció amb els seus
propis termes, perquè hem de recordar que la llei orgànica
reguladora del dret a l'educació va ser feta per un partit dit
d'esquerres, dit per ell mateix i també dit pels altres, i que
se'n considera, d'esquerres. Per tant, el pacte que va
significar l'article 27 de la Constitució Espanyola, que, per
cert, és molt paregut, malgrat la dreta no ho hagi reconegut
mai, al pacte escolar que va tenir lloc a Bèlgica, molt
paregut, acaba amb un llarg debat dogmàtic sobre
l'educació.

I quins són els paradigmes d'aquest debat, i reconeixeré
els extremismes que poden haver tengut forces d'esquerres,
com assumir la capacitat transformadora social del sistema
educatiu, la revolució a través de l'educació.
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Miri, l'educació no té tant de poder a una societat mediàtica
de final de segle, però ha de fer cosetes.

Però vostès, senyors de la dreta, no han reconegut mai que
els drets fonamentals que s'expliciten en la Constitució han de
ser garantits pels poders públics. El paper subsidiari de
l'educació no és assumit per l'Estat, l'Estat té el paper de
garantir el dret constitucional a l'educació, i això ho ha fet un
govern progressista a través d'una llei que, al mateix temps que
garanteix la llibertat de càtedra, la llibertat de creença religiosa,
el dret dels pares a rebre educació religiosa, fa que hi hagi
d'haver un control per part dels integrants de la comunitat
escolar dels fons que l'Estat dóna a aquells centres que són de
la seva titularitat i també d'una altra titularitat.

És a dir, la seva interpel•lació no tracta de Sant Jo..., de Sant
Antoni Abat -estava de sants-, tracta de política educativa i,
sobretot, de drets fonamentals reconeguts en la Constitució, i
nosaltres entenem, com a forces progressistes, que és l'Estat qui
els ha de garantir, i els pot garantir per via directa, centres
públics, i els pot garantir per via indirecta, centres concertats. I
aquí l'article 27 i la Lode, que el desenvolupa, no és si la Loefe,
que va fer un Govern de la UCD, garanteix aquesta doble xarxa
sostinguda amb fons públics i controlada, fonamentalment, per
les comunitats escolars a través del seu con(...).

Però jo no sé si recorden vostès que l'any 83 i l'any 84 el
Partit Popular d'avui, Aliança Popular de llavors, crec que així
es deia, va fer manifestacions, la més gran manifestació feta a
Madrid, descomptant la que hi va haver després del 23-F, va ser
la que es va organitzar en contra de la Lode, a l'encapçalament
de la qual hi havia destacats militants d'aquell moment
d'Aliança Popular.

Però no només això, també varen interposar un recurs
d'inconstitucionalitat contra aquesta llei, que no va anar
endavant ni la va modificar, de manera significativa, sinó algun
petit tema, ho podríem treure, però no és l'objecte d'aquest
debat.

Però, a més, els seus portaveus es varen cansar de dir que,
quan governassin, la derogarien, i ara la treuen com a argument,
però que no l'havien de derogar, la Lode i totes les altres lleis,
la Logse també? I no l'han derogada, i ara la utilitzen, però, és
clar, la utilitzen malament, i el Sr. Pons li ha deixat ben clar què
és allò que la llei permet subvencionar, quines són les
transformacions possibles, i no hi insistiré més.

L'ordre de la conselleria, primerament, no ha estat mai legal
perquè no ha estat publicada, i jo dubt que, i missers hi ha, un
conseller pugui enviar a publicar una ordre que n'ha signat un
altre, perquè si aquell no l'ha enviada a publicar devia ser
perquè no volia, li haurà de demanar permís, en tot cas, i no farà
vostè que aquest senyor signi una altra ordre exacta a la que ha
fet un altre, amb la qual, a més, està en contra. Bé, això ni
Maquiavel.

Però bé, ha dit l'interpel•lant: "Ojo, que ahora mandamos
nosotros", sí, senyor, però per complir amb la legalitat, per
a això sí que comandam nosaltres, per a això sí que
comandam nosaltres, i això és el que volem que faci el Sr.
Conseller, comandar i aplicar la llei tal com està escrita, i no
només no permetre un concert d'aquestes característiques,
no, no només això.

Per què el centre d'educació primària Santo Tomás de
Aquino, d'Inca, va ser concertat quan, a través del Ministeri
d'Educació, direcció provincial, quan el Partit Popular
governava a Madrid, sense l'informe preceptiu d'inspecció
i no escolaritzant més del 15% d'alumnes d'Inca?, per què?,
per què va passar això amb aquest centre? I, curiosament, en
aquest centre es concerta l'educació secundària obligatòria
sense que tengui fetes les adaptacions adequades.

Sr. Conseller, a més de fer tot el que li ha recomanat,
que m'ha paregut molt bé, el portaveu del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, investigui concerts anteriors,
investigui'ls, té els papers vostè per allà, si no els han
cremat, però els tendrà.

Per què un altre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, vagi acabant, s'ha excedit de temps.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Acab tot d'una, Sr. President.

Per què una guarderia d'Inca, Sol eixent, quan hi ha
places als centres públics, és concertada, tenint en contra un
informe de la Inspecció perquè s'acull a educació rural, i bé,
educació rural a Inca ciutat, no és que sigui el concepte que
un té d'educació rural, i no compleix els requisits mínims
que demana la llei respecte d'espais?, per què?

Ara comandam nosaltres, Sr. Conseller. Espigoli tots
aquests casos. Espigoli les ratios d'aquests centres
d'educació infantil que llavors demanen duplicar i triplicar
unitats a l'educació concertada de primària, controli el
sistema. Ara comandam nosaltres, Sr. Conseller, i
comandam per donar una bona educació a través de la xarxa
pública i de la xarxa concertada a aquests ciutadans, però
hem d'optimitzar els recursos, i els recursos, primerament,
han d'atendre, amb qualitat, aquella educació que la
Constitució diu que és obligatòria i gratuïta, i llavors
parlarem d'educació infantil i de batxillerat, i segurament
algun dia en aquest país l'educació des dels 0 anys als
màsters podran ser gratuïts, jo n'estaré molt content, però,
primerament, allò que la Constitució Espanyola ens
comanda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Crespí. Sr. González i Ortea, vol intervenir? Té
un temps de cinc minuts.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente.

Era por una cuestión de orden. Efectivamente, como usted
habrá podido comprobar, durante la mayor parte de la
exposición del Sr. Crespí, se ha dirigido al diputado interpelante
del Grupo Popular, en contra de dirigirse, como es natural, para
fijar posición, al conseller interpelado. Por consiguiente, yo le
pediría un turno de contradicciones adicional al turno de réplica
para el diputado Sr. Jaén y le pediría también llamar a la
cuestión en casos similares, que vienen produciéndose ya con
alguna frecuencia en el corto período parlamentario que
llevamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González i Ortea, no concediré el torn de contradiccions,
seré, com faig sempre, flexible amb el torn del Sr. Jaén
Palacios; per tant, com amb els altres, que han consumit més
temps.

Caldria, efectivament, en ocasions, cridar a la qüestió, però
també caldria no reglamentar internament, tan exageradament,
l'expressió dels diputats; aleshores, mentre no es produeixin
esdeveniments com el que l'altre dia vaig esmentar a la Junta de
Portaveus, i tots n'estan assabentats, aquesta presidència
procurarà que es puguin expressar, evidentment, si hi ha unes
sortides manifestes de la qüestió, aquesta presidència les
aturarà.

Però el torn serà més generós, o sigui, diguem que
equilibrant el temps, però no hi haurà torn de contradiccions,
sinó que té la paraula el Sr. Jaén Palacios per intervenir.

Sr. González i Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Perdone, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que és una altra qüestió d'ordre.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, es la misma cuestión de orden, pero para aclarar una
cuestión. No se trata sólo de una cuestión de tiempo, en el
que usted viene siendo, efectivamente, generoso, y no es ése
el fondo de la queja. Lo que yo pedía para el diputado Sr.
Jaén, es la posibilidad de responder al Sr. Crespí,
posibilidad que, dentro de la interpelación y, en principio,
el Sr. Jaén no tiene por qué, exclusivamente, responder a las
palabras del conseller interpelado, y lo que quería era que,
en ese turno generoso de que usted habla, le dé también la
posibilidad de responder.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

No dubt que els recursos dialèctics del Sr. Jaén Palacios
faran que, cenyint la qüestió, pugui contestar a tot el que
vulgui, com vulgui, sense necessitat que l'hagi de cridar a la
qüestió.

Sr. Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Creo que empezaré por lo último, porque el Sr. Crespí ha
inventado la democracia, el Sr. Crespí y los socialistas han
traído a este país las libertades, el Sr. Crespí nos dará un
carnet cualquier día de estos y solamente será válido si lleva
su firma.

Sr. Crespí, usted me conoce, aquí nos conocemos todos,
esto es muy pequeño. El modelo educativo que hay es el
modelo que hay en la Constitución, en el artículo 27, en sus
diez apartados, los nueve primeros para una cosa y el
décimo para la universidad, y eso está desarrollado por
leyes orgánicas que respetamos y que aceptamos, alguna
con algún varapalo, el artículo 22 de la Lode pasó a mejor
vida; usted, eso no lo ha dicho, ¿verdad? Hay un fallo del
Tribunal Constitucional y eso pasó a mejor vida.

Por tanto, las leyes son las que están ahí y los modelos
son los que están ahí.

Yo no tengo más que decir, después compartiremos unas
cosas u otras, en función de las ideas que tengamos, pero
respetamos, por tanto, todo eso.

Usted dice que el Gobierno garantiza las libertades del
derecho a la educación. El Gobierno no garantiza nada, eso
lo garantiza la Constitución, en los nueve apartados
primeros del artículo 27. El Gobierno no garantiza nada. Por
tanto, yo tengo que decirle que el derecho a la educación es
un derecho que va más allá incluso que la Constitución, que
va al pacto de derechos civiles y políticos del año 66, o sea,
hay que remontarse a años antes, son textos internacionales
que afectan a derechos humanos; por lo tanto, aquí los
gobiernos no garantizan nada, porque son hechos con
anterioridad a los gobiernos y a todo eso.
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Critica incluso el derecho de manifestación de gente de l
Partido Popular. Yo no sé, fue una manifestación de medio
millón de personas en Madrid, donde hubo muchas personas.
Yo no sé, no creo que les preguntaran a todos de dónde eran. Y
es que es ilegal también manifestarse allá. Bueno, yo creo que
las cosas hay que verlas en su contexto.

Todo lo que se ha dicho ha sido aprovechar su subida aquí,
a la tribuna, para hacer de oposición de la oposición. Yo creo
que esa postura no es nada razonable. Usted, que conoce el
Reglamento, porque fue aquí vicepresidente, lo que tiene que
hacer es dirigirse al Sr. Conseller y fijar la posición del grupo,
que se fije incluso desde ahí, desde el escaño, en poco tiempo.

Sobre otras intervenciones, la del Sr. Cecili Buele, yo creo
que ha ido en la misma línea que le decía al Sr. Crespí, le puede
servir también para él.

Sr. Conseller, yo tengo todo el expediente del colegio San
Antonio Abad, porque es un expediente muy largo, un
expediente que se inicia, como muy bien usted sabe, con fecha
con anterioridad al 16 de abril, tengo una cosa, tengo la orden,
tengo los escritos del colegio, tengo las alegaciones primeras,
las alegaciones segundas, etc. Yo creo que esto no es un debate
parlamentario, porque si lo sacamos aquí, seguramente, la
presencia de los diputados y diputadas se vería mermada en esta
cámara, eso es muy farragoso.

Yo únicamente le he dicho una cosa, que, en función de una
orden de 23 de diciembre del año 98, en función de eso, con
anterioridad, con un decreto que hay de conciertos que da un
cierto viso a otros modelos que hay en el País Vasco, en
Navarra y en Cataluña y que permite financiar enseñanzas que
no son obligatorias, bueno, le he de leer la sentencia del
Tribunal Constitucional, la tengo allá, pero se la voy a resumir;
dice que el artículo 47.1 de la Lode, artículo 47.1 de la Lode, no
debe entenderse en sentido restrictivo, que sólo pueden
financiarse enseñanzas que sean obligatorias.

Eso queda aquí, en el Diario de Sesiones. Espero que
cualquier día me lo pueda rebatir.

Ésa es la Sentencia 77/1985, una sentencia larguísima que,
al final, falla en contra del artículo 22 de la Lode, apartado
primero.

Por tanto, lo que le decía, hay una petición en función de
circunstancias especiales de escolarización, que eso, claro, se
puede interpretar de muchas maneras, y el centro interpreta que
hay una petición de los padres, que la distancia al centro es de
siete u ocho kilómetros, no de cuatro o tres, como usted decía,
de siete u ocho kilómetros a otros centros de bachillerato, y lo
interpreta diciendo que hay cincuenta alumnos, más o menos,
interesados en esas enseñanzas, al objeto de cambiar los ciclos
formativos que había de grado medio por dos cursos de
bachillerato Logse, y justamente una de las cuestiones en las
cuales podía hacerse hincapié, en las que el Tribunal
Constitucional hace hincapié, dice la insoslayable limitación de
los recursos económicos, justamente ni usted lo cita en su
escrito ni tampoco el alegante, el titular del centro, no lo cita,
porque la transformación de una cosa en la otra no implica
incremento de ninguna cuantía económica. Por tanto, la única
razón objetiva, a nuestro juicio, era ésa.

Usted ha podido interpretar la Lode, la Logse, la Lopeg,
que modifica la transitoria de la Logse, de muchas maneras,
y usted la ha podido interpretar de forma restrictiva, como
lo ha hecho hasta ahora, denegando la transformación de un
concierto, de un centro legítimo, produciendo perjuicios en
los alumnos, en los padres y en las familias, en un centro
que está en una barriada pobre, de recursos económicos de
familias (...) económicos escasos y que quiere hacer una
transformación que usted no autoriza.

Por tanto, nos parece que, en vez de continuar con esa
política que el Partido Popular había abierto, de abrir los
conciertos educativos a niveles no obligatorios y continuar
por esa línea, con lo que se dice en el informe de la Unesco
del año 68, escolarización por arriba, y por abajo, las etapas
obligatorias, siempre, como digo, con la insoslayable
modificación de los recursos económicos. Usted rompe eso,
y lo que fue posible con el Partido Popular en el Gobierno,
dándole al centro la posibilidad de hacer la transformación,
usted lo deniega, pero usted, en la carta, ni lo deniega, por
cierto, una carta que se transmite con rapidez, que debo
felicitarle, la rapidez del motorista, porque claro, el día 1 de
septiembre firma usted la carta y el día 1 d septiembre, por
la mañana, la tiene el centro, el fax hace milagros, desde
luego, yo creo que en esto sí que han mejorado, han
mejorado la rapidez de hacer las comunicaciones de forma
oportuna.

Pero tengo que decirle también que esa política que
usted, que me cuesta, que me cuesta creer, yo sé que el
grupo de gobierno es muy dispar, por tanto, hay gente que
tira al monte como otro no tira tanto al monte, y con eso me
refiero a los viejos dogmas de la educación, sobre los cuales
creo que ya se ha discutido mucho y que las posturas están
mucho más próximas.

Por lo tanto, le tengo que decir que usted debe contentar
a gente, salir por la prensa y decir: aquí acabamos con los
conciertos. Pues bueno, he oído por ahí que hablemos
nosotros con la Diócesis. No sé, el PSM, por cierto, es el
partido, dicen, yo no, que tiene más maestros y curas, y
bueno, yo, en esto, no entro, ¿verdad?, porque,
sociológicamente, ni me interesa ni me importa, por tanto,
que hablen otros con quien tengan que hablar, nosotros no
tenemos que hablar con nadie.
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Sr. Conseller, usted ha hecho un camino peligroso, ha
empezado un camino peligroso, un camino peligroso que yo
creo que, en el mejor de los casos, no lleva a ningún lado, pero
a lo mejor le lleva a un sitio donde no quiere ir. Ese camino
peligroso, es conveniente pararse en él, retroceder, en ese
camino, porque aquí, como digo, hay perjuicios para muchas
partes, y aquí estamos hablando no de una cuestión banal,
estamos hablando de derechos y libertades fundamentales que
están contempladas en el título primero de la Constitución, no
hablamos de cosas banales y sencillas, hablamos de cosas muy
complicadas.

Los padres han denunciado que están desconcertados,
aunque no derrotados, y nosotros les apoyamos en sus
pretensiones, y esto llegará a los tribunales.

Y yo quiero que usted me diga, quiero que usted me diga, si
los tribunales le dan la razón, si los tribunales le dan la razón,
al centro, ¿qué va a hacer usted?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

(...) Sr. Jaén Palacios.

Sr. Crespí, per què em demana la paraula?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo la hi demanaria per una qüestió d'ordre, ja que el portaveu
del Grup Popular, no l'intervinent, sinó el portaveu del Grup
Popular, ha demanat una qüestió d'ordre, jo, al Sr. Jaén, només
l'he citat un pic, en referència a Maquivel, no era el tema de la
seva rèplica. El Sr. Jaén s'ha dirigit a mi amb molts altres temes,
el meu llinatge, ho veurem en el Diari de Sessions, figurarà
quatre o cinc vegades sobre coses concretes que jo he dit.

No li deman la paraula però vull que aquestes paraules
constin a l'acta, això sí que és citar una persona. Quan el Sr.
Jaén, ara, es dirigia cap a mi pegant cop així, no m'ha citat, per
tant no em don per al•ludit personal, l'altre sí, que en quedi
constància. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Crespí, així crec que queda empatat el tema
respecte del que són les qüestions d'ordre. Sr. Conseller, té la
paraula per cinc minuts, per favor.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Sr. Jaén ha acabat dient que aquest conseller i
aquesta conselleria anaven per un camí perillós o havien
començat a recórrer un camí perillós, jo li diré que aquesta
conselleria ha començat a recórrer el camí de la legalitat i el
camí de la màxima rendibilització dels recursos públics a
l'hora d'invertir-los en educació, que estam mancats de
molts de recursos públics i, per tant, no és gens ni mica
convenient que en desaprofitem cap, d'aquests recursos
públics. I jo crec que qui ha començat a anar per un camí
perillós és el Partit Popular, és el grup Popular que, des del
primer dia, han intentat no veure aquest tema des d'uns
plantejaments de rigor tècnic i legal, sinó que n'han intentat
fer un aprofitament partidista; i això ja va quedar demostrat
tres dies després, quan el Partit Popular es va dedicar a
repartir per Son Ferriol aquest pamflet, al qual acusava la
conselleria d'haver pres una decisió, per dir-ho d'alguna
manera, discrecional.

Curiosament, en aquest pamflet que va repartir el Partit
Popular per Son Ferriol, allò que demanaven no era una
oferta educativa de qualitat, d'ensenyament, per dir-ho
d'alguna manera, del que fos, sinó que demanaven
batxillerat concertat. L'administració estava en condicions
d'oferir a aquests 45 alumnes una oferta educativa de
qualitat a centres a quatre i cinc quilòmetres de distància,
amb els quals estaven connectats per transport públic, per
tant, és evident que hauria estat contradir la legalitat i, a la
vegada, fer un mal ús dels recursos públics si s'hagués donat
peu a aquesta petició.

Vostè ha intentat, en aquesta rèplica, introduir el tema
que era legalment possible la gratuïtat dels ensenyaments no
obligatoris, perquè en algunes comunitats autònomes així
succeeix, evidentment aquest no és el tema d'aquest debat,
i jo li voldria dir, supòs que ho sap, que en aquesta
comunitat autònoma hi ha tot un conjunt de centres que
efectivament imparteixen batxillerat Logse amb una
subvenció que, a molts de casos arriba al 75%, amb una
aportació dels pares dels alumnes, però això és un tipus
d'educació no obligatòria concertada, molt específica que fa
referència a tota una sèrie de centres que eren antigues
filials d'institut i que la llei els dóna aquesta possibilitat. Ara
bé, en qualsevol cas és evident que un sistema educatiu com
el de Balears que encara té tantes mancances a resoldre en
l'àmbit de l'educació obligatòria no pot dispersar els seus
recursos en àrees d'educació que no siguin estrictament
obligatòries en una primera fase, i això crec que forma part
del sentit comú més elemental.

Per acabar, voldria lamentar que d'aquest tema, que era
un tema tècnicament complex, el Partit Popular n'hagi
volgut fer un ús demagògic, el pamflet, la mateixa
interpel•lació, en lloc de llegir-se a fons tot l'expedient del
qual, claríssimament en surt l'evidència que es varen
cometre com a mínim dues incorreccions, i una prova que
es va cometre aquesta incorrecció és un poc la cronologia
que esmentava abans de l'actitud dels anteriors responsables
de la conselleria. Miri, aquests concerts, la resolució de les
sol•licituds per concertació s'havien d'haver resolt dia 15
d'abril, res de silencis administratius ni històries en aquesta
qüestió, m'imagín, i si era vàlid el silenci administratiu, com
així dia 21 de juliol, l'anterior conseller encara es veu
necessitat de firmar l'ordre de resolució?, per favor, silenci
administratiu, jo no me n'entenc gaire d'aquestes coses, però
deu afectar unes coses bastant menors que aquestes, o sigui,
a l'anterior conselleria quedava claríssimament en evidència
que en el tema hi detectaven irregularitats i intenten
esquivar haver de prendre decisions sobre aquesta qüestió
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perquè hi detecten irregularitats, i vostè s'imagina que aquest
conseller que arriba, que observa aquestes irregularitats,
assumirà totes les decisions prèvies d'inici irregular que havia
assumit l'anterior equip de govern? Per favor, podem ser una
mica inexperimentats, però betzols, no, i a posta es va prendre
la decisió que es va prendre que era ajustada a llei i era
econòmicament justificable en base que no hi havia necessitats
d'escolarització, perquè centres de la perifèria de Palma podien
donar cobertura a les demandes d'escolarització dels alumnes de
Son Ferriol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada la interpel•lació,
continuarem amb l'ordre del dia. Vull assabentar els distints
grups que ara sí seré estricte amb el temps, perquè queden tres
punts d'ordre del dia, són la una i quart, i supòs que els senyors
diputats acabaran quan acabi el plenari, però s'estimarien més
acabar a una hora més prudent que no a les tres i mitja. Per tant,
faré que tots els intervinents se cenyeixin al temps i, si no,
s'atenguin a les conseqüències quan els digui que el temps ha
acabat.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2864/99, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei Helms-
Burton.

Proposició no de llei núm. 2864, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la Llei Helms-Burton. Té la
paraula el portaveu del Grup Socialista, Sr. Antoni Diéguez, per
un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, y por esa enjundia que nos pide,
solicitaría a los servicios de la Cámara que procedieran a la
transcripción del texto de la proposición no de ley para evitar su
lectura.

EL SR. PRESIDENT:

Em pareix molt correcte.

L'aprovació de la Llei Helms-Burton pels Estats Units
d'Amèrica suposa no sols una agressió contra el poble cubà,
les condicions de vida del qual s'han vist perjudicades de
forma injusta, sinó també una amenaça cada vegada més
propera contra els interessos de les inversions turístiques
d'empreses de les Illes Balears i espanyoles en general.

Esdeveniments recents ens demostren la conveniència que,
especialment des de les Illes Balears, i sobretot des del nostre
parlament, que representa la pluralitat de les forces
democràtiques, s'adopti una resolució que defensa tant els
interessos del poble cubà com els dels nostres ciutadans.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton en allò que
representa un agreujament de les condicions de vida de la
població cubana, que ultrapassa els límits territorials dels
Estats Units i afecta els legítims interessos de les Illes Balears
a Cuba i als Estats Units.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol i a la Comissió Europea a prendre les mesures
diplomàtiques  judicials necessàries per tal d'evitar l'aplicació
de la llei esmentada i expressa el seu suport a les accions ja
iniciades en aquest sentit.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Quisiera comenzar haciendo una breve mención a la
oportunidad de esta proposición no de ley, una proposición
no de ley que ya es conocida en esta cámara, por cuanto que
en marzo de 1996, el entonces diputado Sr. Joan Mesquida
presentó una con el texto idéntico a la que hoy se somete a
la consideración de las señoras y señores diputados. Cuando
tuvo entrada en el Parlamento, en el año 96, en el Gobierno
central estaba el Partido Socialista Obrero Español, lo cual
demuestra que el interés de mi grupo parlamentario es
completamente ajeno a quien se encuentra en el Gobierno
del Estado en cada momento. Cuando llegó el momento del
debate, ya había habido elecciones generales, y el Partido
Popular justificó su voto en contra en que el Gobierno del
Estado se encontraba en funciones en aquel momento y que
había que dar tiempo al nuevo gobierno que formó
finalmente el Sr. Aznar.

El presidente Aznar se ha pasado la mayor parte de la
legislatura pensándose si movía ficha o no, y a cinco meses
de concluir su mandato, el presidente Aznar y por lo que
respecta al asunto que debatimos, apenas ha dado pasos
adelante. No ha habido una voluntad clara y rotunda de
ayudar al pueblo cubano ni de liderar la defensa de la
legalidad internacional como debía hacer nuestro país,
especialmente con otro tan cercano a nosotros, como es el
pueblo cubano.
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La Ley Helms-Burton tiene unos antecedentes históricos
tristes y dramáticos, que comienzan ya con el gobierno del
dictador Batista en su momento, protegido por Estados Unidos
y que, posteriormente, tras la revolución del pueblo cubano,
continuó la estrategia norteamericana, una estrategia de
agresión continua hacia el pueblo americano, agresión continua
que explicaré, justificaré y avalaré, siempre siguiente fuentes
norteamericanas, y no siguiendo fuentes cubanas.

Ya el mismo 17 de marzo de 1960, el entonces presidente de
los Estados Unidos, D. Eisenhower, aprobó el conocido como
"Programa de acción encubierta contra el régimen de Castro",
ya desclasificado y que tuvo su continuación en el conocido
como "Proyecto Cuba" que fue presentado el 18 de enero de
1962, por el general de brigada Edward Lasdile, a las más altas
autoridades de gobierno de Estados Unidos y al grupo especial
ampliado del Consejo de Seguridad Nacional de este país,
comprensivo de treinta y dos tareas de guerra encubierta que
debían de ser ejecutadas por los departamentos y agencias
participantes en la llamada operación Mangosta.

Según la reciente desclasificación en estados Unidos, el
informe del director general de la Agencia Central de
Inteligencia, de la CIA, Sr. Liman Kirkpatrick, elaborado en
octubre de 1961, se revela que las operaciones encubiertas
organizadas desde Washington contra Cuba comenzaron en el
verano del 59, una semana después de la firma de la Ley de
reforma agraria, el 17 de mayo de ese mismo año.

Hubo desde lanzamiento de bombas incendiarias sobre los
cañaverales de Cuba, ametrallamientos aéreos de la ciudad de
La Habana, ametrallamientos de trenes, bombardeos varios,
etc., etc., una serie de acciones reconocidas, sigo insistiendo que
estoy hablando de las fuentes norteamericanas, no de las fuentes
cubanas, reconocidas por los Estados Unidos. Ni que decir tiene
que por todos es conocido el desembarco que tuvo lugar en
1961 en la Ciénaga de Zapata, procedente de Puerto Cabezas,
de la república de Nicaragua, con la llamada brigada de asalto
2.506, con mil quinientos hombres, es decir, agresiones
continuas. Se llegó incluso a la agresión biológica. 

Especialistas americanos -insisto, siempre hablo de
americanos y no de cubanos- en guerra biológica habían sido
los únicos en obtener una variedad del mosquito aeres egipti,
sensiblemente asociada a la transmisión del virus 2, a fin de
cuentas de la trasmisión de la enfermedad conocida como el
dengue, y esto lo informó así el coronel Phillip Russell en el 14
Congreso Internacional del Océano Pacífico, efectuado en 1979,
dos años antes de que se desatara en Cuba una misteriosa
epidemia de dengue que empezó por varios focos distintos y sin
explicación ninguna.

Los mismos americanos, en un juicio que se celebró en el
año 1984, contra Eduardo Arozena, uno de los cabecillas de la
organización terrorista Omega 7, éste confesó en Estado
Unidos, confesó haber introducido gérmenes en Cuba y
reconoció que la fiebre del dengue hemorrágico fue introducida
en la isla a través de grupos afines, de origen cubano, radicados
en Estados Unidos. Y no sólo éstos, sino que algunos
periódicos, tan poco procubanos, podríamos decir, como es el
Miami Herald, reconocía el 1 de setiembre de 1981, que la CIA
no era ajena a esa guerra biológica que se estaba llevando a
cabo en Cuba, e incluso un ex-agente de la oficina federal de
investigaciones del FBI, William Turner, y un periodista,
Warren Hilquel, recibieron, en un libro que publicaron, que
durante cerca de veinte años se habían llevado a cabo acciones
de guerra no declarada, ilegal, contra Cuba, y entre ellas,
reconocían estas agresiones biológicas.

En ese iter de agresión continua tenemos la Ley Helms-
Burton, la agresión no fue sólo una agresión de carácter
físico, bélico, encubierto, etc., sino que también fue una
agresión legal. La agresión legal comenzó el 6 de febrero de
1962 con el bloqueo económico total a Cuba, la Ley
Torriccelli recrudeció ese bloqueo en el año 1992, y
finalmente, la Ley Helms-Burton culmina ese proceso. Si la
Ley Torriccelli iba encaminada a evitar las relaciones
comerciales de Cuba con el exterior, la Ley Helms-Burton
va encaminada, fundamentalmente, a evitar las inversiones
extranjeras dentro de Cuba que son la principal fuente de
recuperación económica para el pueblo cubano. 

Y bajo ese objetivo esencial, se detallan, en la Ley
Helms-Burton, una serie de acciones, en su artículos de los
que no hay ni uno solo prácticamente que no vulnere el
derecho internacional. Se prohíben los préstamos, créditos
y cualquier tipo de financiación a cualquier persona que
trafique -un término lato- con propiedades confiscadas por
el gobierno de Cuba y que sean reclamadas por nacionales
de Estados Unidos, es decir, si una empresa balear en Cuba
trafica -en el término más amplio de esta palabra, en el
sentido más amplio- con propiedades confiscadas por el
gobierno de Cuba que (...) americanos y una entidad
bancaria, por ejemplo, española, le hace un préstamo, pues
estaría prohibido por los Estados Unidos. Esto nos da idea
de lo bárbara que puede ser esta ley, de acuerdo con los
términos más generales del derecho internacional.

Se prohíbe también la entrada de Cuba en instituciones
financieras internacionales, y si alguna institución financiera
internacional le da un crédito a Cuba, Estados Unidos
suspenderá pagos a esta institución por una suma igual a la
otorgada a Cuba. Se prohíbe también la importación de
materias primas cubanas en Estados Unidos, sobre todo
azúcares y derivados, pero no sólo las que vienen
directamente de Cuba, sino las que puedan proceder
indirectamente de otros países, es decir, si España importa
azúcar cubano y exporta un producto con azúcar a Estados
Unidos, esta exportación está prohibida. Estados Unidos
prohíbe la entrada al país, como todo el mundo sabe ya, de
quienes han adquirido tierras nacionalizadas, así como de
sus familiares, estas personas, se dice además, que tendrán
plena responsabilidad legal ante los reclamantes
norteamericanos y bajo la jurisdicción exclusiva de sus
tribunales.
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Es una ley totalmente contraria al derecho internacional,
¿por qué?, no entraré en profundas disquisiciones jurídicas,
puesto que el tiempo especialmente no me va a permitir hacerlo,
pero sí que quisiera citar dos o tres resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas. La ONU ha confirmado
siempre que los países en procesos de transformación social
tienen el derecho, conforme a derecho internacional,
naturalmente, de nacionalizar la propiedad extranjera, y que la
cuestión de la compensación queda sujeta a la decisión soberana
del país que nacionaliza, así, la resolución 3.171 de la asamblea
general del año 73 indica esto mismo que acabo de repetir. En
1974 se adoptó la resolución 3.201 que dice lo mismo, ningún
estado, además -insiste-, puede estar sujeto a la coacción
económica, política o de otro tipo para impedirle el ejercicio
pleno u libre de su derecho inalienable. Lo mismo nos
encontramos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados, resolución 3.281, en su párrafo 2ºc, cada estado
tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad
de bienes extranjeros en cuyo caso el estado que adopte tales
medidas deberá pagar una compensación apropiada.

¿Qué se hizo en Cuba? La Ley 851, de 6 de julio de 1960,
por la que se autorizaba al presidente de la república de Cuba y
al primer ministro para que dispusieran la nacionalización por
vía de expropiación de propiedades americanas en Cuba, lo hizo
previo procedimiento de pago a través de bonos de la república,
amortizables en un plazo de 30 años. ¿Este procedimiento es
legal?, como siempre, iremos a fuentes americanas. ¿Qué ha
dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? En el
conocido caso Sabatino, sentencia 24 de marzo del 64, falló lo
siguiente: "Todo estado soberano está obligado a respetar la
independencia de cada uno de los otros estados soberanos, y los
tribunales de un país no deben juzgar los actos de gobierno de
otro país realizados dentro de su propio territorio. Llegamos a
la conclusión -dice el Tribunal Supremo americano- que mejor
se sirva al interés nacional como al progreso hacia la finalidad
que rija el derecho internacional entre las naciones,
manteniendo intacta la doctrina del acto de poder soberano para
que, en este caso, reine su aplicación". Es decir, que las
nacionalizaciones cubanas, dice el Tribunal Supremo
americano, son cosa de la legislación y de los tribunales
cubanos, y no de los americanos. Por eso decimos que hasta los
mismos tribunales norteamericanos consideran que esta ley no
es correcta.

Todos los países que tuvieron expropiaciones en Cuba han
llegado a acuerdos llamados de suma global, es decir, mediante
relaciones diplomáticas de los estados con el gobierno cubano,
se ha acordado una compensación genérica que luego cada
estado la ha repartido entre sus nacionales, y así Suiza, Francia,
Canadá, España, Reino Unido, Italia, México, etc., todos estos
países han llegado a acuerdos excepto los Estados Unidos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, en un momento acabo.
Solamente un minuto más, por favor.

Bien, en definitiva, la Ley Helms-Burton está sirviendo
como un elemento de extorsión para las empresas que
invierten en Cuba, hasta el punto de que se les está sacando
dinero a cambio de no ser agredidas por el gobierno cubano,
citaré el ejemplo de Italcom, que ha pagado a la
norteamericana ITT, en 1997, 20 millones de dólares para
que durante 10 años no la molesten. Hay otras empresas,
como el Club Mediterranée francés o la alemana LT, que
también están siendo investigadas. Y por lo que respecta a
españa, todos conocemos un famoso grupo balear que está
expedientado en este momento porque el Sr. Mas Canosa,
jefe del exilio cubano, ha presionado por medio del senador
norteamericano Jessie Hems, presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado americano, para que se le
abra expediente a la cadena balear Sol-Meliá, y con ello, se
ha roto el acuerdo existente entre la Unión Europea y
Estados Unidos, por el cual la Unión Europea renunció a
denunciar ante la Organización Mundial de Comercio la
Ley Helms-Burton, siempre que no fuera aplicada a
empresas españolas en concreto.

Rotos los acuerdos, demostrado que el tema es un tema
de presión y de extorsión política más que otra cosa, y que
tiene como fin perjudicar al pueblo cubano y amén
perjudica de rechazo a una serie de empresas que tiene su
origen o están radicadas, en buena parte, en Baleares,
creemos que el Parlamento de las Islas Baleares debe de
tomar una resolución condenatoria de esta ley en el sentido
que proponemos en esta proposición no de ley.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups que vulguin intervenir per
fixar posició? Té la paraula el portaveu d'Esquerra Unida i
Ecologista.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport,
lògicament, a aquesta proposició no de llei, com ja vam fer
l'any 96, quan el Grup Socialista la va presentar per primera
vegada, com ha recordat molt bé el Sr. Diéguez a la seva
intervenció. En aquell moment, no va sortir aprovada per
aquest ple, i esperam que aquesta vegada hi surti, amb el vot
de tots els grups presents en aquest ple d'avui.
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El Sr. Diéguez ja ha explicat suficientment el contingut de
la Llei Helms-Burton que ja la coneixem, encara que el títol de
la llei és Llei per la llibertat i la solidaritat democràtica cubana,
quasi res, aquest és el títol oficial de la llei. Ben igual que a
Espanya féssim una llei per la llibertat i la solidaritat
democràtica del poble del Marroc o del poble d'Alger, i
estiguéssim tan contents de fer-la amb el contingut que té
aquesta llei. Només fent un petit exercici d'imaginació, pensar
que Espanya pogués aprovar una llei semblant en relació amb
el Marroc, a Alger o a algun país veí, veuríem la barrabassada
que és aquesta llei, el que passa és que aquesta llei l'ha fet
Estats Units i Estats Units és poderós. 

Quan es va canviar la situació política als països de l'est del
que eren els annexionistes nord-americans, aquells que
promouen l'annexió de Cuba com un altre estat dels Estats
Units, amb una forma jurídica o en una altra, varen dir, aquesta
és la nostra, des de l'any 59 pensen que aquesta és la seva, i des
del 59 hi ha bloqueig econòmic, bloqueig comercial amb Cuba
i quan no hi ha accions armades directes o indirectes en contra
del règim sorgit de la revolució del 59. Van pensar, aquesta és
la nostra, van aprovar el 92 la Llei Torriccelli, que impedeix les
relacions comercials, i l'any 95-96, aquesta llei Helms-Burton
que impedeix o intenta impedir, per una banda, les inversions
estrangeres a Cuba i, per l'altra, la profusió de la propaganda
contra el règim cubà, intervencionisme total en un altre país
sobirà que açò ha de rebre el rebuig general de tots nosaltres i
de tots els estats democràtics.

En aquest sentit, donarem suport a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista, com ja vam fer l'any 96, quan es
va presentar en aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El PSM també està d'acord amb la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista,
perquè, la veritat, entenem que aquesta llei és un atemptat real
contra els principis de la convivència internacional, contra la
Carta de les Nacions Unides i contra el principi del lliure
comerç. Per tant, no només contra el lliure comerç de l'estat de
Cuba, sinó de tots els altres pobles del món, inclòs evidentment,
el nostre. Si les empreses de les Illes Balears han sabut aprofitar
aquestes escletxes que el règim cubà ha marcat per entrar dins
el lliure mercat, és evident que des de les Illes Balears i des del
Parlament, els hem de donar suport, sobretot quan
l'aprofitament d'aquestes escletxes s'ha fet amb tot el respecte
al dret internacional i a la normativa vigent.

Nosaltres creim que amb les resolucions que dicta Estats
Units contra l'illa de Cuba és l'únic país que hi està d'acord
i, per tant, no tenen el reconeixement internacional que
aquestes haurien de tenir,m i entenem que Cuba no és una
amenaça a la seguretat ni d'Estats Units, des de cap punt de
vista raonable. Creim que's'emeten unes pressions per part
d'un lobby d'aquest estat, que res no té a veure amb el dret
internacional. Creim que si el bloqueig era il•legal, és
evident que l'enduriment d'aquest amb la Llei Helms-
Burton, és evident que no només atempta contra la sobirania
de Cuba, sinó que atempta contra la sobirania de tots els
altres estats del món. I el bo és que, tot i que el Congrés
americà havia aprovat aquesta llei, el Govern dels Estats
Units sap que aquesta llei atempta contra aquests principis
i per açò ha demorat la seva aplicació, perquè veu que açò
li pot crear conflictes amb tercers, com pugui ser la Unió
Europea o altres estats del món.

Nosaltres entenem que després de 40 anys de la
revolució cubana que alguns nord-americans vulguin
pretendre que els seus negocis o les seves terres siguin
compensats pels negocis o les terres que tenien en aquell
moment a l'illa de Cuba, és irrisori, sobretot si tenim en
compte de quin estat procedeixen, seria com si l'Estat
espanyol demanés compensacions per la manera amb què es
va annexionar la Florida fa tan just 150 anys, i a més, hem
de dir també que Estats Units admet les regles de joc que se
li han marcat o que s'han marcat des de després de la guerra
del Vietnam, amb una situació similar, on també hi havia
propietats i negocis de persones nord-americanes en aquella
terra, i ara Estats Units admet la nova reglamentació, les
noves lleis, que hi pugui haver al Vietnam i no ho fa de la
mateixa manera a l'illa de Cuba.

Entenem que, per ser justos, Estats Units hauria
d'admetre que si admet les regles de joc a un país on també
hi tenia béns, també ho ha d'admetre a l'illa de Cuba.

Per tot açò, des del PSM, donarem suport a aquesta
proposició no de llei, sabent ben cert que comptarà amb la
unanimitat de la Cambra, perquè avui matí, quan anava a
l'aeroport, per venir cap aquí, he escoltat un informatiu que
deia que el president de l'Estat espanyol, a la propera cimera
iberoamericana, s'allotjarà en un dels hotels de la cadena
Sol-Meliá, que és precisament la que ha fet possible que
avui hi hagi aquesta proposició no de llei, perquè és una de
les empreses amenaçades per la Llei Helms-Burton.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Té la paraula la portaveu del
Grup Popular, Sra. Bennàssar, per intervenir i fixar
posicions.
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LA SRA. BENNASAR I TOUS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
permetin-me, no sols per cortesia parlamentària, sinó també per
cortesia personal, que les meves primeres paraules en aquesta
meva primera intervenció en el Ple d'aquest parlament, siguin
per oferir una salutació personal a tots els membres del Govern,
a les persones que fan feina en aquesta institució i als mitjans de
comunicació.

Després d'aquestes paraules, quasi les mateixes que va
pronunciar l'actual conseller d'Hisenda quan va presentar, fa tres
anys i mig la mateixa proposició no de llei, relativa al rebuig
contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton, passaré a presentar
la proposició del Grup Parlamentari Popular. No faré una anàlisi
jurídica, no som jurista, sinó una reflexió global dels
esdeveniments al llarg d'aquests tres anys.

Des del moment de la seva aparició, jo ho vaig viure com a
diputada al Parlament Europeu, l'esmentada llei provocà una
forta reacció, tant de la Unió Europea, com del Govern
espanyol, per l'agressió que significava, tant per als interessos
i les inversions legítimes dels empresaris europeus, espanyols
i balears a l'illa de Cuba, com per la llibertat i el benestar de la
població civil cubana que ve patint des de l'any 1962. Aquesta
llei és plena de contradiccions, violacions del dret internacional,
no només en allò referent a la sobirania i a l'extraterritorialitat,
sinó que ataca ben profundament la normativa del comerç
mundial.  El Canadà i catorze països més de la zona varen
firmar el rebuig d'aquesta llei. Dins la Unió Europea, tant la
comissió com el consell de ministres, i sobretot el Parlament
Europeu, es varen pronunciar en contra molt fortament, ja el 6
de setembre del 1996, el comissari Sir Leon Britain, va demanar
a l'Organització Mundial del Comerç consultar amb els Estats
Units per tal de fixar mesures per defensar els interessos de la
Unió Europea i neutralitzar els efectes extraterritorials de la llei;
i el 28 d'octubre del 1996, el consell de ministres europeus va
aprovar la proposta de la comissió d'un reglament comunitari
que ofereix protecció contra els efectes de l'aplicació
extraterritorial de determinades lleis. Devers deu preguntes del
Parlament a la comissió i dues fortes resolucions han estat el
seguiment que a nivell europeu s'ha fet de la Llei Helms.-
Burton, denunciant la persistència d'incerteses sobre la
incidència de l'unilateralisme extraterritorial dels estats Units.

Bé, resumint, el Parlament Europeu, profundament
preocupat per la intromissió dels Estats Units en les activitats
comercials fora del seu territori, instà, el setembre de 1997, a la
Comissió a, en primer lloc, tenir-lo àmpliament i
permanentment informat de les negociacions i conjuntures per
les quals va travessar, les circumstàncies de cada moment; que
transmetés al Congrés dels Estats Units el desig o l'advertència
que s'evités l'intent d'imposar un ordenament jurídic que afectàs
a tercers països, i que la Comissió s'asseguràs que cap
expropiació pogués tenir efectes retroactius; tot això en el marc
de l'acord que existeix entre l'Administració americana i
l'Administració comunitària europea.

Referent a la posició del Govern d'Espanya, si donam una
ullada als mitjans de comunicació d'aquests dies, veurem les
declaracions fetes a Formentor tan per part del president
José María Aznar com pel ministre d'Afers Exteriors Abel
Matutes, que ens consta que de forma bilateral ha fet moltes
pressions amb la secretària d'Estat dels Estats Units
Madeleine Albright, així com també del comissari Pedro
Solbes. La situació és molt clara: de ferm suport a les
empreses espanyoles i de no acceptació de la Llei Helms-
Burton. Constatam que el Govern d'Espanya té tot el suport
de la Unió Europea i que un sol cas, com podria ser el de
Sol-Melià, obligaria a denunciar l'acord vigent i vàlid entre
l'Administració americana i la comunitària i a ser causa de
ruptura. 

El president José María Aznar, com ja s'ha dit abans, ha
afirmat que s'allotjarà a un hotel Melià durant la seva visita
a l'Havana els propers dies 15 i 16 de novembre. També el
president de la Comissió Europea, Prodi, té previst
entrevistar-se amb el president Clinton el proper 27 de
novembre, i a la seva agenda està el cas de l'expedient obert
a Sol-Melià, Club Med i LTU. El motiu global de
l'entrevista és la pròxima reunió de l'Organització Mundial
del Comerç que es farà a Seatle el 30 de novembre del 1999.

Una altra notícia important, crec, és la visita oficial a
Cuba del governador d'Illinois que acaba amb 40 anys de
bloqueig, malgrat la pressió dels sectors anticastristes dels
Estats Units.

I per acabar, i després de constatar les diferents accions
que al llarg d'aquests tres anys i mig s'estan desenvolupant
tant per part de la Unió Europea com per part del Govern
espanyol, el Grup Parlamentari Popular donarà suport a
aquesta proposició no de llei, emperò recordam que el
fracàs de la revolució d'en Fidel Castro va esser i és un abús
contra els drets humans de la població civil cubana i també
contra els drets socials, polítics i econòmics d'aquesta
mateixa població, i que els legítims drets de propietaris i de
ciutadans cubans, de qualque manera hauran de ser
compensats en el futur, de qualque forma, i entre ells, per
exemple, per donar un exemple, només, hi ha la Casa de
Santa Clara que era propietat de la Diputació de Balears. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Portaveu. Sr. Diéguez, per què em demana
la paraula?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Simplemente, Sr. Presidente, para agradecer la posición
de todos los grupos que han intervenido. Solamente un
minuto.

EL SR. PRESIDENT:
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No... L'article 165 del Reglament preveu, tal com hem parlat
amb els distints grups, que si hi ha contradiccions hi pot haver
una intervenció per contradiccions; en cas contrari, una vegada
que estam d'acord sembla que hauríem de passar a la votació.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la
proposició no de llei 2864, relativa a la Llei Helms-Burton, es
volen posar drets, per favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions?

Per unanimitat queda aprovada la proposició no de llei
relativa a la Llei Helms-Burton.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2901/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de l'Oficina
d'ajuda a les víctimes del delicte d'Inca i Manacor.

Passam a la següent proposició no de llei, 2901, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació de l'Oficina
d'ajuda a les víctimes del delicte a Inca i a Manacor. Té la
paraula la Sra. Estaràs, en aquest cas portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats, voldria
fer aquesta intervenció, important per a tots els ciutadans de les
Illes i especialment per a mi, que vaig ser i vaig tenir la sort
d'inaugurar la tercera oficina d'Espanya de les oficines a les
víctimes del delicte, en aquell moment com a funcionària i que,
a més, vaig tenir la sort d'especialitzar-me en aquesta matèria de
victimologia. Vull lamentar que el conseller de l'àrea, el Sr.
Antoni Garcías, ara que hi ha un tema jo crec que de
transcendència per a la seva conselleria, no es trobi en aquesta
cambra. En qualsevol cas, passaré a debatre el que és aquest
projecte.

El Govern de les Illes Balears va ser pioner a tot Espanya
amb la tercera creació de l'Oficina d'ajuda a les víctimes del
delicte. Saben que la primera va ser la de València, la segona va
ser la de Catalunya i la tercera va ser la de les Illes Balears, un
7 de desembre de l'any 1989. A continuació era una experiència
incipient i així ho reconeixen tots els juristes i tots els
victimòlegs, eren iniciatives que sorgien dels governs
autonòmics i, fins i tot, d'iniciatives locals, com la de
l'Ajuntament de Barcelona, i que tenien la missió de cobrir una
llacuna legal que hi havia en el nostre panorama. La funció
principal d'aquestes oficines és i era la d'informar, orientar,
assessorar i assistir les persones que hagin estat en qualque
moment víctimes d'un fet delictiu. 

És important que la víctima, quan es posa en contacte amb
els serveis policials i judicials, no sofreixi el que s'ha vengut a

entendre com la segona victimització. La víctima sofreix el
delicte, té una sèrie de problemes psicològics, socials i
jurídics, però quan es posa en contacte amb els serveis
judicials i policials pot sofrir la segona victimització.
Aquestes oficines, per tant, prevenen aquesta segona
victimització, informen a la víctima dels recursos jurídics
que estan al seu abast perquè no perdi cap dret per estar
desinformada, assessoren, acompanyen, assisteixen i,
d'alguna manera, afronten el que podria ser el joc
psicològic.

Aquesta primera oficina es va ubicar, com saben, a la
plaça de les Drassanes, a la seu del que era en aquell
moment la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, i
va començar amb una sèrie de convenis i contactes que es
varen fer amb totes les entitats empresarials, amb Caeb,
amb Pimem, amb Asima, amb l'Insalud, amb els hospitals
privats, amb la policia, amb els Jutjats, amb els serveis
socials, amb Delegació del Govern, amb el Col•legi de
Missers, amb les forces de seguretat de l'Estat, amb Fiscalia,
etc., etc., de tal manera que anassin coordinats amb el que
era aquesta missió de donar assistència a les víctimes dels
fets delictius. 

Després d'aquesta primera experiència, l'any 95,
concretament dia 23 de maig, el Govern balear i
l'Ajuntament de Palma es varen posar d'acord per firmar un
conveni de col•laboració del que seria la segona oficina
d'ajuda a les víctimes del delicte, aquesta vegada ubicada
dins les dependències de la Policia Local. Era important
aquest conveni, i explicaré la seva transcendència. En
primer lloc, perquè era difícil a vegades, per a la víctima,
arribar a aquest tipus de serveis i si s'ubicaven aquestes
oficines dins les dependències policials hi havia una ajuda
immediata que es podia donar des de les mateixes
dependències; aconseguíem evitar esperes o interrupcions,
o fins i tot canvis d'instructor a l'atestat en una fase de
denúncia, es feien les entrevistes en aquelles mateixes
dependències, a un despatx separat: és molt important que
es doni una atenció especialitzada; es dóna també, per tant,
un tracte professional personalitzar i, sobretot, es dóna a les
víctimes informació dels recursos que tenen al seu abast, al
mateix temps que es facilita la comunicació a les víctimes
en relació amb el seu entorn, i si la víctima és estrangera idò
fins i tot es facilita el contacte amb el seu tour operator o
amb el seu agent consular, de tal manera que es personalitza
aquesta relació policia-víctima, amb la qual cosa es reforça
la seguretat de la víctima. Això també era important perquè
es donava una passa més en el que era la formació dels
agents policials. És molt important sensibilitzar els cossos
policials sobre el tema de victimologia, per això s'impartien
molts de cursos en el Centre de formació de Policies Locals,
perquè tenguessin sensibilitat sobre aquests temes. 

He llegit en els diaris recentment que el Sr. Conseller de
Presidència, absent tot i que el debat és molt important,
volia crear -si no record malament- una oficina de... un
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centro de personas maltratadas por la Justicia. Si m'accepta el
consell el Sr. Conseller de Presidència absent, no posi aquest
nom, és un nom terrible, no és un bon nom. Si mira un poquet
la legislació crec que és molt més adequat dir persones..., un
centre de prevenció de la segona victimització, no hem de parlar
de maltractaments de la Justícia perquè sembla que entram en
aspectes pejoratius i sembla que la Justícia, en lloc de fer la
seva funció, maltracta. Això en qüestions tècniques s'anomena
segunda victimización, això és el que venia fent aquesta oficina
en el marc penal. Si ell em permet la suggerència, ell ha venut
un producte que ja s'estava fent, simplement li ha posat un nom
i un nom un poquet groller, i ell el que hauria de fer, des del
meu punt de vista, és dir un centre de prevenció de la segona
victimització, i mai en cap cas un centre que es digui Centro de
personas maltratadas por la Justicia. Crec que convendran amb
mi -supòs que no ho poden dir- que és molt més adequat, una
persona que té coneixements de victimologia, aquest segon nom
i no el primer, que sembla que evidencia que estan en una
república bananera.

Bé, en qualsevol cas continuaré amb el fil de la meva
intervenció. He de dir que posteriorment, després d'aquesta
segona oficina tan important a la Policia Local, dia 26 de maig,
un any després de l'any 97, el Govern balear es va posar d'acord
i firmà un conveni amb el Ministeri de Justícia i el Consell
General del Poder Judicial per poder posar en marxa el que seria
la tercera oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, aquesta
vegada a la seu del Jutjat del Penal i d'Instrucció, i això era una
passa molt important perquè aconseguíem, precisament, aquesta
relació personalitzada ja amb els jutges, aquesta ajuda
immediata i urgent de què hem parlat abans, i amb la qual cosa,
també d'alguna manera, el fet d'estar dins l'entorn judicial i que
estigués allà mateix l'oficina, donaria sens dubte una major i
millor atenció a les víctimes del delicte, al mateix temps que
aconseguíem l'efecte de millorar l'Administració de Justícia. Per
això dic que aquesta oficina que ell diu que crearà i que no sé
molt bé el sentit, està emmarcada dins aquest programa que ja
va iniciar el Govern anterior i que, repetesc, el nom correcte és
el de prevenció de la segona victimització.

El següent repte era estendre aquestes oficines a l'illa de
Menorca i a l'illa d'Eivissa, i per això, juntament amb la
Comissió de la Dona, es varen crear uns centres a Menorca i a
Eivissa, que en el cas de Menorca i Eivissa tenien doble funció:
prevenir fets delictius però també donar cobertura al que eren
informacions dels drets de la dona. Evidentment en un futur,
perquè això és un procés, a Menorca i a Eivissa s'hauran de
desglossar aquesta oficina pròpiament dita de víctimes del
delicte amb l'oficina d'informació dels drets de la dona. 

Com saben, i per això presentam aquesta proposició, el
següent pas és anar descentralitzant, anar especialitzant els
serveis i, en contacte amb els Jutjats, se'ns ocorre una iniciativa
que crec que és important, i és crear una oficina d'ajuda a les
víctimes del delicte per a la comarca d'Inca, una altra per a la
comarca de Manacor, i que podrien ser molt instal•lades, amb
un conveni també el Ministeri de Justícia, a les mateixes
dependències dels Jutjats d'Inca i de Manacor. Dic això perquè
segons les darreres estadístiques de les oficines, s'han rebut
moltes consultes d'aquestes comarques: de Santa Maria, de
Pollença, d'Alaró, de Caimari, de Can Picafort, de Campanet,
d'Algaida, de Montuïri, de Maria de la Salut, de Capdepera, etc.,
fins i tot reben consultes de Zamora, de Madrid i d'altres
comunitats autònomes.

Els serveis que ofereixen aquestes oficines, jo crec que els
saben. En primer lloc, informació i orientació jurídica als
efectes de prevenir aquesta segona victimització; s'informa la
víctima de la via adequada a seguir i dels drets que l'assisteixen;

se la informa del procediment, se la informa de les mesures
de protecció sobretot en un cas de maltractaments, es fa un
seguiment de la seva denúncia, es fa un seguiment de tot el
procediment penal i hi ha un acompanyament, si la víctima
així ho demana, en els diferents tràmits policials i judicials,
com un reconeixement en roda o altres tipus de
procediments. 

També he llegit als mitjans de comunicació que el Sr.
Conseller de Presidència, absent, vol crear una finestreta
judicial per informar la població de com està un
procediment en el qual un ciutadà se senti immers. Idò, Sr.
Conseller de Presidència absent, si empra les oficines
d'ajuda a les víctimes del delicte i vostè llegeix les darreres
memòries, vostè veurà que l'Oficina l'ajuda a les víctimes
del delicte dóna informació puntual de tot el seguiment de
les denúncies que es presenten. Ho fa d'una manera molt
estricta en l'àmbit penal, però ho fa també en els àmbits
laboral, social, civil i altres tipus de dret, amb la qual cosa
vostè també aquí ha duit un nom guapo, "Finestreta
judicial", però aquest servei està instal•lat ja a les
dependències de la Conselleria. I un suggeriment, donat que
tampoc no els sobren molts de doblers, és que empri aquests
mateixos recursos.

He de dir també que aquestes oficines donen assistència
social. Després d'un delicte convendran amb jo que en
moltes ocasions es produeix un xoc psicològic i social per
a la víctima, de tal manera que la víctima necessita restablir
la situació social i conèixer els recursos existents. Per això
s'informa i faciliten a la víctima tots aquests recursos.

He de dir, per finalitzar, que també es dóna assistència
psicològica: som pioners a tot Espanya en aquesta
assistència, i es desenvolupa, aquesta assistència
psicològica, amb una doble fase: una fase d'intervenció en
crisi, que és quan la víctima és víctima d'un fet delictiu,
valgui la redundància; pensem en una dona que ha sofert
maltractaments, hi ha una primera intervenció en crisi que
és immediata i urgent per pal•liar els efectes d'aquesta
victimització i, posteriorment, hi ha una segona atenció
psicològica, que és després d'haver passat el xoc, que també
es va amb un conveni amb el Col•legi de Psicòlegs a base
de cinc assistències gratuïtes. Dir que és importantíssima
aquesta assistència psicològica, i el conseller de
Presidència, absent, dia 28 de setembre, quan va intervenir
en comissió per a explicar els programes, va dir que
canviaria aquest programa; és nou a tot Espanya, s'està
copiant aquest model a tot Espanya, no sé exactament en
què es canviarà, però sí ressaltar que...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sra. Estarás.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
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...que aquesta intervenció -sí, president, vaig acabant- que
aquesta intervenció en crisi és una de les més importants i un
model per a tot Europa.

Diré també, finalment, que demanaria el suport de la
Cambra perquè aquest projecte en què varen ser pioneres les
Illes Balears i que és absolutament necessari per poder omplir
aquesta llacuna d'assistència urgent, immediata, jurídica, social,
psicològica i assistencial a les víctimes del delicte, sigui una
realitat a la comarca d'Inca i de Manacor que, si bé es venia fent
a través del servei centralitzat, donaran sens dubte un major
grau d'especialització. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Por los grupos, para fijar la posición
por 10 minutos... Por el Grupo Socialista tiene la palabra la Sra.
Sofía Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de iniciar esta intervención
quiero comunicar a la Sra. Estarás que el conseller de
Presidencia se encuentra ausente por causa de enfermedad, y
decirle que de buen grado le haremos llegar sus deseos de
pronta recuperación.

En lo que respecta a la proposición no de ley, desde el
Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de la
necesidad de potenciar i generalizar la atención psicológica y
social a las víctimas del delito de todo tipo, canalizando sus
primeras necesidades y atendiendo las más perentorias. En ese
sentido compartimos la opinión del Grupo Parlamentario del
Partido Popular al respecto que el actual Govern debe mejorar
la red de oficinas de asistencia que puso en marcha en anterior
Govern. Pero todo eso no porque la Sra. Diputada haya
presentado esta excelente iniciativa, que no pretendemos que no
lo sea, sino porque así viene regulado en la Ley 35/1995, de 11
de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, la cual, en su artículo 16,
establece que el Ministerio de Justicia e Interior procederá a la
implantación de este tipo de oficinas en todas aquellas sedes de
juzgados y tribunales en las que las necesidades lo exijan. Así
también establece en su apartado segundo que el Ministerio de
Justicia e Interior podrá establecer convenios para la
encomienda de gestión con las comunidades autónomas y con
las corporaciones locales. Es decir, compartimos plenamente
con la Sra. Diputada y con la letra y con el espíritu de la ley, la
necesidad de la asistencia a las víctimas, y más allá no sólo en
los Juzgados de Inca y Manacor, sino también en todas aquellas
dependencias policiales a las cuales pueda acudir un ciudadano
víctima de un delito violento a interponer una denuncia.

Sin embargo ahí se acaban nuestras coincidencias, Sra.
Estarás. Nosotros creemos que las pautas, el tempo y la

necesidad de creación de este tipo de oficinas deben venir
marcados, necesariamente, por los jueces y fiscales de cada
uno de los juzgados. Ellos serán los que nos dirán si en un
determinado juzgado, dado el número y las características
de los delitos, es necesaria la implantación de una oficina de
víctimas con un equipo completo con plena dedicación
como existe en grandes ciudades como Valencia y
Barcelona, ya citadas por la Sra. Estarás, o si es suficiente
con una presencia semanal o si, por ejemplo, bastaría con la
presencia de un psicólogo completando el equipo de las
clínicas forenses, etc. Y todo ello creemos que debe hacerse
en un marco de diálogo y colaboración con el Poder
Judicial, y ese marco debe crearse a través de la firma de un
convenio que, por cierto, Sra. Estarás, no existía, y que nos
consta que se firmará con el Poder Judicial a lo largo de la
presente legislatura.

Por todas esas razones el voto del Grupo Parlamentario
Socialista será contrario a la proposición no de ley
presentada por el Partido Popular.

A continuación, y si no me falla el poder de observación,
la Sra. Estarás volverá a esta tribuna y dirá en un tono bien
distinto al utilizado en su primera intervención, que el
representante, el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista le ha dicho que la iniciativa era buena, que era
una excelente iniciativa, pero que ha votado en contra
porque la presentaba la Sra. Estarás o porque la presentaba
el Partido Popular. Sin embargo se equivoca. Se equivoca,
y si me perdona que lo personalice, usted sabe que se
equivoca. Si nos remitimos a la literalidad de la exposición
de motivos de su proposición no de ley, dice: "Atendiendo
a que el 2 de julio de 1997 se inauguró la Oficina de
víctimas del delito con sede en los Juzgados de Instrucción
y de lo Penal, en Vía Alemania, y posteriormente las de
Ibiza y Formentera, -etc., etc.- el Grupo Parlamentario
presenta la siguiente proposición". Supongo que con una
estudiada ambigüedad que luego, posteriormente, ha
aclarado en parte en esta tribuna, pretende que se desprenda
la existencia de una oficina similar a la de Palma en
Menorca y en Ibiza y Formentera, pero eso no es cierto; lo
que existe en Menorca y en Ibiza son dos oficinas, ninguna
de ellas en sede judicial, por cierto, de información,
asesoramiento y tratamiento psicosocial de la mujer creadas
en el marco del Plan de igualdad de oportunidades y
dependientes ambas de las respectivas consellerías de
Benestar Social. Ha dicho usted, ha aclarado que se atienden
ambos aspectos, que son oficinas de la mujer y que son
oficinas de víctimas del delito. 

Pues no, no es así, no es así. Tanto no es así que
exactamente hace dos meses que, en lo que respecta a la
oficina de la mujer de Ibiza, hace exactamente dos meses
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que se han enterado que son también oficina de víctimas del
delito, y se han enterado porque esta diputada, que es a la vez
consellera de Benestar Social en el Consell Insular de Ibiza y
Formentera, al tomar posesión de su cargo solicitó el proyecto
técnico de la Oficina de la mujer, que tantas veces habíamos
oído desde Ibiza a la Sra. Estarás hablar de la oficina de
víctimas de delito, como no la habíamos encontrado todavía en
la sede de los Juzgados de Ibiza, y la sede de los Juzgados la
conozco bien y me la he pateado en bastantes ocasiones, se me
ocurrió que lo único que podía ser era lo que finalmente ocurrió:
la Oficina de la mujer ha funcionado únicamente como oficina
de la mujer, que no tenía constancia ni el propio personal... Sí,
en la memoria técnica es donde figura que es oficina de
víctimas, en una coletilla al final de la memoria técnica. Le
invito a solicitar a la Oficina de la mujer de Ibiza y Formentera
los datos de asistencia. ¿Cómo van a funcionar como oficina de
víctimas si ni siquiera el personal de la propia oficina lo sabía?

¿A dónde pretendo ir a parar con todo esto, Sra. Estarás?
Pues sencillamente a que el Partido Popular, antes, cuando
gobernaba, entendía que poblaciones como la de Menorca y la
de las Pitiusas no tenían el suficiente volumen de víctimas de
delitos violentos como para justificar la creación de una oficina
de víctimas como tal, sí para ponerle a una oficina el nombre,
pero no para ponerla en funcionamiento ni que funcionara como
oficina de víctimas. Pero ahora, cuando el Partido Popular está
en la oposición, resulta que considera de urgente necesidad que
Inca y Manacor dispongan de la suya propia en el plazo de seis
meses. Eso es pura demagogia, Sra. Estarás. Evidentemente
usted está en su derecho de ejercitar esta tarea opositora como
considere más oportuno, pero no porque venga a esta tribuna y
lo haga de manera entusiasta y acalorada va a cambiar la
realidad: en Ibiza y Formentera y en Menorca no existen
oficinas de víctimas del delito. 

Por lo tanto, vamos a trabajar desde los nuevos equipos de
gobierno en ese sentido. Por supuesto habrá que revisar todas
las situaciones porque nosotros sí queremos que las víctimas de
delitos violentos tengan la debida asistencia, pero no sólo en
Inca o en Manacor, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, y por
eso creemos que debe iniciarse un diálogo estable con el Poder
Judicial que nos permita conocer exactamente las necesidades
reales en cada caso y adaptar los recursos ya existentes o
establecerlos de nueva creación, y cuando digo establecerlos de
nueva creación, Sra. Estarás, no me refiero a una creación
virtual. En este caso votamos en contra de su proposición no de
ley no por una cuestión de plazo, sino por una cuestión de
método.

Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Portaveu. Hi ha qualque intervenció o
passam a la votació? Vol intervenir?, se sent contradita? Té
la paraula la Sra. Estaràs, cinc minuts per contradiccions.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Entorn a aquest torn de
contrarèplica em sent contradita perquè aquesta iniciativa es
presenta aquí per un motiu molt clar: va ser Balears pionera;
és igual qui ho va fer o qui no ho va fer, em sent
responsable perquè conec molt el tema de victimologia i
tenc l'obligació, d'allò que estic convençuda i que cregui que
sigui bo per als ciutadans, a dur-ho en aquesta cambra.
Vàrem ser pioners i l'any 89 vàrem posar la tercera
d'Espanya. Al cap de quatre anys vàrem obrir la de la
Policia Local. Al cap d'un any més vàrem obrir la dels
Jutjats. 

Vostè no sap què diu, vostè..., jo li repetesc que aquí
Menorca i Eivissa tenen una oficina, i jo li he dit a la meva
intervenció que era una oficina que tenia dues funcions:
una, d'assistència a la dona, per això té un conveni amb la
Comissió Interdepartamental de la Dona, i una altra és
oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, i li recoman, Sra.
Diputada, portaveu en aquest moment del Grup Socialista,
que miri aquest conveni que té firmat amb l'Oficina d'ajuda
a les víctimes del delicte, i aquí i ha una..., en fi, jo també li
deixaré aquest document si és que a vostè el Sr. Garcías,
absent, no li ha donat, idò que aquí hi ha l'estadística de
l'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte de Menorca, i diu
aquesta estadística: "Tipos de consultas: malos tratos físicos
y psíquicos, malos tratos psíquicos, contra la libertad sexual,
información y asesoramiento sobre separaciones y divorcios,
asesoramiento jurídico, psicológico, fuentes de remisión..." i,
que jo sàpiga tot això són delictes. O això no són delictes,
Sra. Diputada?, què són si no són delictes? És una oficina
d'assistència a les víctimes del delicte. 

Però és que aquestes oficines, i si llegeix també aquesta
memòria ho veurà, en un 77% són emprades bàsicament per
dones que tenen recursos socials mitjos-baixos, i per això
feim coincidir en una primera etapa a Menorca i a Eivissa,
aquests dos serveis, i per això les oficines de Menorca i
d'Eivissa conveniaven amb aquests dos departaments: amb
el departament d'AVD i amb el departament de la dona,
amb la qual cosa no em vengui aquí ara amb excuses de mal
pagador. Vostè ha de venir aquí a aquesta tribuna, pujar i
dir: "No ens dóna la gana fer l'oficina d'Inca i de Manacor",
no passa res, no la facin, no hi ha cap problema; tanmateix
l'arribaran a fer, el temps s'imposa i el sentit comú s'imposa,
l'arribaran a fer.

En fi, hem de lamentar profundament que en una cosa
tan important, capdavanters a tot Espanya, avui no
s'assumeixi aquest compromís. A més és molt barat,
pressupostàriament, perquè vostès convenien amb el Jutjat
i es tracta de posar una persona a Inca i una persona a
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Manacor, una persona, connectada amb Serveis Socials, un
jurista, és a dir, s'han de fer les coses poc a poc, amb bones,
amb fases, sis mesos basta, el temps, també si m'haguessin dit
un any no hagués tengut res a dir. No faig aquesta proposta,
com vostè diu, per posar el dit dins l'ull, sinó que la faig per
construir país i perquè l'oposició ha de construir país. 

I vostè, a més, és increïble: puja a aquesta tribuna i avança,
amb un poder adivinador, el que jo li he de dir, i vostè diu..., ja
m'ha dit el que jo diré, m'ha dit "se equivoca en lo que me dirá
porque..."; no, no, si jo li dic que és un projecte bo per a les Illes
Balears, vàrem ser capdavanters a tot Espanya, aquí el Govern
balear va fer una excel•lent labor, tan excel•lent que l'informe
de l'any 98 del Defensor del Poble, que recoman a la Sra.
Diputada portaveu que se'l llegeixi, donava l'enhorabona al
Govern balear per aquesta labor, li donava l'enhorabona
precisament pel funcionament tan positiu que havien tengut
aquestes cinc oficines d'ajuda a les víctimes del delicte, i
l'informe del Defensor del Poble feia referència també a la de
Menorca i a la d'Eivissa que vostè rebutja.

També li he de dir que quan vostè em parla de la Llei 35/95
que va treure l'Estat, l'Estat la va treure, Sra. Diputada, sis anys
després que el Govern balear implantàs les seves iniciatives, i
també dir-li que des d'aquesta oficina tramitam totes aquelles
indemnitzacions que l'Estat ha de pagar a partir d'aquesta llei de
desembre del 95 a aquelles persones que hagin estat víctimes de
delictes amb violència o de delictes contra la llibertat sexual.

Avui, per desgràcia, està de moda el tema de la violència
contra les dones. Aquestes oficines omplen un buit
importantíssim, amb ajudes urgents i immediates,
especialitzades sobre aquest servei.

Fan un favor magre en no posar en marxa aquestes oficines,
i estic segura que les hi posaran, per això reiter que no les hi
posen, perquè ha vengut de part d'aquesta diputada.

Continuaré fent propostes constructives per al país, perquè
la meva idea d'oposició no és, cada dia, ficar-los el dit dins l'ull,
com feien vostès, sobre trobar coses que siguin... 

No, també hi ha una part molt constructiva, que és construir
país, que és intentar que aquest servei s'especialitzi, que es vagi
fent de manera positiva i que es doni millor cobertura a les
víctimes del delicte. Ho vàrem començar; maldament sigui des
de l'oposició o des de la societat civil, ho continuarem.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

Exhaurit el torn de contradiccions, passam a la votació.

Vots a favor de la Proposició no de llei 2901/99,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
de les oficines d'ajuda a les víctimes del delicte a Inca i a
Manacor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, hi ha hagut 27 vots a favor de la
proposició no de llei i 30 vots en contra. En conseqüència,
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2590/99, relativa a Llei de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l'ordre de dia, i darrer, que és
el debat de presa en consideració de la Proposició de llei
2590/99, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la Llei de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Estaràs per quinze minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Duim avui a debat de presa en consideració la Llei de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb l'esperança que sigui aprovada, aquesta presa en
consideració i que després aquesta cambra pugui seure tots
els grups parlamentaris per fer-hi les esmenes que estimin
més adients.

Si revisam un poquet l'itinerari històric d'aquesta llei,
veurem que aquesta llei va entrar en el Parlament el 26 de
març de l'any 98, com a projecte de llei de l'anterior Govern,
i va ser publicada en el Butlletí Oficial del Parlament dia 17
d'abril del 98. Va estar un any dins aquesta cambra, poc més
o manco, un any i mig, i després va decaure perquè no va
ser a temps a tramitar-se en aquesta cambra, tot i que va
estar un any i mig en tot el que serien els assumptes a
tractar.

Tot i que aquesta llei va ser publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament, el Grup Popular, un cop va passar a
ser grup parlamentari a l'oposició, va entendre que aquest
text podia fer-se'l seu, havia estat publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament, per diversos motius; en primer lloc,
perquè defensam, des de l'oposició, allò mateix que
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defensam quan estam en el Govern, això és una cosa important
moltes vegades, no es defensa el mateix, i ho hem vist en les
darreres sessions, quan un està en el Govern o quan està a
l'oposició.

Presentam el mateix text, el defensam ara i el defensarem
avui, però també, en segon lloc, amb l'ànim de col•laborar i
coparticipar, per part de l'oposició, a millorar l'acció de govern,
màxim quan veim que el conseller responsable de la redacció
del projecte, el Sr. Garcies, absent, necessita, en molts casos,
ajuda jurídica per poder treure endavant els seus projectes.
Aquest és l'ànim, ànim de col•laborar i coparticipar en el que
seria la millora de l'acció de govern.

Voldria fer una reflexió abans d'entrar en matèria sobre el
discurs d'investifdura del Sr. Antich. El Molt Hble. Sr. President
del Govern va dir en el seu discurs: "Jo vull que siguin
escoltades totes les veus, les que es produiran dins aquest
hemicicle i les que vendran de fora. El nou Govern proposarà
des del primer dia un consens reformador, dirigit, sense
excepció, als grups de la majoria i als grups de l'oposició. Vull
fomentar -deia- l'amor al diàleg i al consens", idò jo emplaç
aquest Govern, aquests grups parlamentaris, que sigui ver
aquest consens reformador, que sigui ver que són escoltades les
veus de l'oposició i que sigui ver aquest amor al diàleg  al
consens.

Presentam aquest projecte de llei, l'aprovació en
consideració del qual ens agradaria. Tendrem temps després, en
fase de ponència, de fer les esmenes parcials que es considerin
oportunes, tant per part d'uns com per part dels altres, però no
tirin a baix aquest projecte, atès que el propi conseller de
Presidència, absent, va reconèixer en la seva compareixença de
dia 28 de setembre que la llei de patrimoni de l'any 90, la que
actualment està en vigor, era una llei obsoleta, va dir, era una
llei que precisava ser canviada, per la qual cosa, era necessari
escometre una modificació d'aquest projecte de llei.

Avui el Grup Popular, amb data d'entrada en aquest
Parlament dia 7 d'octubre, hi duu aquesta proposició de llei,
reconeixent, per part del conseller, que era obsoleta, millora
substancialment el text, segurament que el que separa el Govern
i els grups de la cambra del Grup Popular són petites coses que
es poden arreglar via esmena parcial. Per tant, sí que demanaria
que es prengués en consideració aquest text i que després
puguem seguir aquelles indicacions que deia el Molt Hble. Sr.
President, el Sr. Antich, d'amor al diàleg, de consens i de
consens reformador.

Entrarem en matèria.

He de dir, en primer lloc, que el text comença amb una
exposició de motius.

Anunciï que parla de l'article 55.2 de l'Estatut d'Autonomia,
hi ha un error material, és el 59.2, atès que, amb la reforma de
l'Estatut d'Autonomia, l'article 55, que parlava de patrimoni de

la comunitat autònoma, ha passat a ser l'article 59. Per tant,
quan el conseller de Presidència envia i certifica com a
secretari del Consell de Govern la disconformitat amb el
projecte de llei al•legant que no està d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia, és, simplement, que s'ha de canviar el 55.2 pel
59. 2, això no significa estar en contra de cap estatut, sinó
que es tracta d'un error material.

He de dir també que, després de l'exposició de motius,
on s'explica el perquè d'aquesta modificació. Tenim una llei,
com he dit, de l'any 90; presentam una proposició de llei
que modificarà aquesta. I aquesta exposició de motius
reconeix que l'experiència acumulada els darrers anys ens
ha fet veure i ens ha dut a la conclusió que aquesta llei de
l'any 90 necessitava d'una modernització, bàsicament per
tres motius:

El primer, perquè no es feia referència en aquesta llei als
béns informàtics i d'interès tecnològic a l'Inventari de béns
i drets de la comunitat autònoma, concretament a l'article
setè. Pensin que la llei es va fer l'any 90, quan encara no hi
havia tot aquest bum informàtic, i l'article set recull
expressament, a l'Inventari de béns i drets de la comunitat
autònoma, aquesta referència als béns informàtics, que, com
deia, són absolutament importants.

Tampoc no hi ha referències a la llei antiga, i sí que ho
recull la nova, referències a figures noves, com és el leasing,
com l'ajornament del pagament, com el mitjà d'adquisició,
concretament, ho recull l'article 34 de la nova llei.

També, pel que fa a l'adquisició de béns immobles o
drets reals, s'hi afegeix que l'adquisició, com saben, es podrà
fer per leasing o per qualsevol sistema de pagament ajornat,
quan les circumstàncies ho aconsellin o per raons
d'economia i d'oportunitat, amb informe favorable, com és
normal, del director general de Patrimoni.

També hi ha un tercer aspecte de modernització
d'aquesta llei, que és que s'actualitzen una sèrie de
quantitats que havien quedat desfasades. En el projecte de
l'any 90, per poder procedir al que seria una venda d'un
immoble o d'un dret real, concretament a l'article 38, s'hi diu
que e president podrà vendre fins 50 milions; de 50 a 100
milions, el Consell de Govern, i a partir de 100 milions, una
llei del Parlament. S'actualitzen aquestes quantitats en la
mateixa línia que fan els distints parlaments autonòmics,
fins 350 milions, el Consell de Govern, i a partir de 350
milions, es procedirà a través d'una llei del Parlament.

He de dir que la llei del 90 és una llei molt
presidencialista, pràcticament totes les responsabilitats
recauen sobre la figura del president, i si miram la legislació
comparada, miram legislació de Catalunya, de Castella-La
Manxa, d'Extremadura, hi ha un altre tipus de filosofia, molt
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més encertada, una filosofia en què aquestes competències
recauen, bàsicament,en el Consell de Govern, de tal manera que
sigui una competència compartida, i en el que seria el Consell
d'Economia, en aquest cas, Conselleria de Presidència, que és
qui té la responsabilitat.

A unes jornades que hi va haver, el cap de l'Assessoria
Jurídica de la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi va fer
una sèrie de comentaris a aquesta llei i a la reforma, i arriba a
la conclusió, el cap de l'Assessoria Jurídica del Govern, que és
una bona iniciativa canviar aquesta responsabilitat del president
cap al Consell de Govern o cap al conseller de Presidència, que
és el conseller que en té la competència.

A la resta de dret comparat, com dic, recau en el conseller
d'Economia. Fins i tot diu el Sr. Pere Aguiló Monjo, cap de
l'Assessoria Jurídica, que és bastant inoperant el fet que recaigui
tot en el president.

Després, si de cas, els llegiré la cita exacta del Sr. Aguiló
Monjo, però, bàsicament, és aquest le sentit del tema.

Hi ha una segona intenció a l'hora de modificar aquesta llei,
que és, per tant, aquesta reasignació de competències de la
Presidència cap al Consell de Govern, de la Presidència cap al
conseller de Presidència, que és el titular de la competència, i
de la Presidència cap al director general de Patrimoni. En
posaré uns exemples, un poquet per damunt.

Per exemple, per acordar la venda de béns immobles i de
drets reals, quan aquests no excedeixin de 350 milions, abans ho
feia el president directament; amb aquesta llei, no ho farà el
president directament, sinó que ho farà el conseller de
Presidència. Podríem continuar amb d'altres. Per acordar
l'adjudicació directa de l'explotació de béns patrimonials, abans
ho feia el president, unilateralment, i ara, el conseller de
Presidència. I cregui'm que té bastant de sentit, perquè,
normalment, el que fan els presidents amb aquestes lleis tan
presidencialistes, és fer una ordre de delegació cap al conseller
d'Economia o de Presidència, qui en tengui la competència, per
la qual cosa és bastant lògic que la llei li doni directament
aquesta competència, al conseller respectiu, i no al president.

També hi ha un traspàs de competències, una transferència
de competències, des de Presidència cap al Consell de Govern
i cap a la Conselleria de Presidència, com hem dit. Per exemple,
a l'hora de prescindir del tràmit de concurs i autoritzar
l'adquisició directa, ho ha de decidir el Consell de Govern,
abans ho decidia unilateralment el president; o, per exemple, a
l'hora de concertar un arrendament d'un bé immoble de manera
directa, ara només ho pot fer el Consell de Govern, i abans
només ho podia fer el president. Així podríem continuar.

També hi ha transferències del president cap al director
general de Patrimoni i cap a d'altres conselleries. Per exemple,
l'administració del patrimoni de la comunitat autònoma, abans
l'exercia el president, i ara, amb aquesta regulació, l'exerceix el
director general de Patrimoni. Igualment, amb l' adscripció de

l'inventari, amb un procés d'invsetigació, de dir si un bé és
o no de la comunitat, idò, l'autoritat superior recau ara en el
director general de Patrimoni i no en el conseller de
Presidència.

Això és molt més àgil, és un sistema molt més àgil, és un
sistema molt més eficaç, i l'experiència acumulada en els
darrers anys ha esdevingut que seria, el sistema, molt més
ràpid.

També diré que una tercera motivació o característica
d'aquesta llei és que es regulen determinades figures, són
figures noves que tendeixen a cobrir determinades llacunes.
Concretament, quan es parla a la llei del 90 del que seria la
regulació de cessions gratuïts de béns immobles, no s'hi
distingeix, en aquestes cessions, si la cessió pot ser d'ús o de
propietat, cosa que, evidentment, era important; aquest nou
text recull la diferència entre cesión en uso  y cesión en
propiedad, concretament als articles 41 i 42. Igualment, pel
que fa al lloguer de béns mobles, que era una figura que no
s'hi recollia, només s'hi parlava de l'adquisició de béns
mobles, però no de la possibilitat que es poguessin llogar.
Hi ha una regulació nova del que serien les permutes,
cessions gratuïtes de béns mobles, amb distinció també d'ús
i propietat, etc.

És a dir, que recollim una modernització de la llei,
omplim llacunes que abans no hi eren. Fem un
transvasament de competències del president, que era una
llei absolutament presidencialista, cap al conseller de
Presidència, Consell de Govern i director general de
Patrimoni. I finalment, la nostra intenció ha estat també
perfeccionar la llei, concretament es tracta que hi havia
articles, com el que fa referència al dret que assisteix els
propietaris de terrenys confrontants, amb el que seria la
regulació de l'adquisició directa de béns immobles per part
d'aquests propietaris confrontants, perquè abans no es
parlava amb precisió d'aquests drets dels propietaris
confrontants, i ara, amb la nova regulació, queda molt
estipulat quins seran els drets d'aquests propietaris
confrontants.

Per una altra banda, i aquest aspecte em pareix
importantíssim, per primera vegada, en aquesta llei es recull
l'obligació legal de notificar les adquisicions, lloguers,
venda de béns mobles així com les concessions que es feien
per part de les conselleries, de tal manera que s'obliga, a
través d'aquesta llei, que qualsevol lloguer, autorització,
concessió, compra de qualsevol conselleria hagi de
notificar-se, per obligació legal, a la Direcció General de
Patrimoni, cosa que facilita molt la tasca de la direcció
general.

També, per al que seria la Direcció General de
Tecnologies d'Informació i Comunicació, ara un
departament nou, però que té obligació, sempre que faci una
compra d'un sistema informàtic, de notificar-la a la Direcció
General de Patrimoni, amb la qual cosa es facilita, tal com
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diu la llei, aquest inventari de béns i serveis i aquesta
centralització.

He de dir també que dividim, si miram un poquet els títols,
en seccions el títol tercer, i ho fem d'una manera molt més
intel•ligible, és a dir, dividim en seccions el capítol primer del
títol tercer, pel que fa a adquisició, conservació, venda, permuta
i cessió gratuïta de béns immobles.

Res més, és una llei que consta de 77 articles, una disposició
transitòria, una disposició derogatòria final, una exposició de
motius i cinc títols, i en els cinc títols, el primer, un poquet, un
marc general del que són els béns de la comunitat autònoma; el
títol segon, en relació amb el que és el patrimoni i les normes
generals, el que hem dit abans, adquisició de béns, adjudicació,
explotació, etc.; el tercer títol, les normes especials per a
determinats béns i drets del que seria el patrimoni de la
comunitat, hi ha una exposició quant als béns immobles, una
quant als béns mobles, bienes semovientes, etc.; el títol quart és
l'explicació del que és el domini públic, afectació, desafectació,
mutació de (...) demaniales, etc.; i el darrer títol és el de
responsabilitats i sancions que poden esdevenir per
l'incompliment d'aquesta llei.

He de dir que és una tasca absolutament constructiva però
que, en el període de ponència, si aquesta llei és avui presa en
consideració, s'hi podrà perfeccionar i estudiar les esmenes que
hi presentin els distints grups. Si realment és cert, com va dir el
conseller de Presidència, avui absent, que és en l'ànim del
Govern presentar un projecte de llei de patrimoni, els propòs
que acceptin en consideració aquesta proposició de llei, que
després ens asseguem i que discutim les esmenes per millorar
aquest text, tant per part d'uns grups com per part dels altres,
però no deixin desaprofitar l'ocasió, guanyarem temps i
complirem allò que va dir el Molt Hble. Sr. President del
Govern, ara absent, de consens reformador, de diàleg, d'amor al
consens, de diàleg, de donar-hi un nou caire i un canvi que
vostès volen potenciar; si és així, demostrin-ho, aprovin avui, en
aquest debat de presa en consideració, aquesta llei i ens
asseurem ben aviat per estudiar les esmenes per part dels grups
que la puguin millorar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

Procedeix ara llegir el criteri del Govern respecte d'aquesta
llei. Té la paraula el secretari segon de la Mesa per llegir-lo.

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí, Sr. President.

"Antoni Garcies i Coll, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears certific que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió d'1 d'octubre de 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

Acord sobre la presa en consideració de la Proposició de
llei del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: Havent examinat la proposta presentada pel
conseller de Presidència, el Consell de Govern adopta el
següent acord:

1. D'acord amb el que estableix l'article 126 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Consell de
Govern manifesta la seva disconformitat amb la presa en
consideració de la Proposició de llei relativa a la Llei de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
expedient número 5/99, plec 0001, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, ja que no s'adequa a l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, no té en compte les noves
necessitats ni esmena les deficiències detectades en la
legislació actual sobre patrimoni.

2. Donar compte del contingut d'aquest acord al
Parlament de les Illes Balears, i perquè consti i tengui els
efectes que corresponguin, expedesc aquest certificar amb
el vistiplau del Molt Honorable Sr. President, que sign i
segell a Palma, dia 5 d'octubre de 1999".

Signat el secretari del Consell de Govern amb el
vistiplau del president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Segon.

Grups que hi vulguin intervenir? Té la paraula el
representant del Grup Mixt, el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Des del Grup Mixt, Els Verds, no podem donar suport a
aquesta presa en consideració d'aquesta proposició de llei
per molts de motius que intentaré enumerar.

El primer de tots és la precipitació, la nostra sorpresa és
veure que estam fora de cobertura legal des de finals de
l'any 90. Vostès van fer una llei l'any 90. Segons sembla,
vostès van posar el termini que no passaria l'any sense que
hi hagués un reglament i ens trobam nou anys després fora
de cobertura. Resulta que tanta pressa tenen ara i han tengut
nou anys per fer aquest reglament, i no l'han fet. Però aquest
és un tema menor.

En qualsevol cas, anant al fons de la qüestió, el que
primer ens interessa és veure que vostès no noten que, com
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a institucions de la comunitat autònoma, hi ha els consells
insulars també, això ens preocupa molt.

Ens preocupa molt que es confongui la comunitat autònoma
només amb el Govern de les Illes Balears, i això va en contra
del nostre propi estatut. Creim que, de moment, que cada
vegada que fem legislació sobre institucions de la comunitat
autònoma, i fent honor a l'article 36 de l'Estatut, convendria
recordar que hi ha els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i
Formentera i de Mallorca.

Per tant, el primer motiu creim que és prou gros. No podem
donar suport a un projecte de llei que ignora que aquesta
comunitat té discontinuïtat territorial, té institucions
descentralitzades.

El segon punt és que limita la participació ciutadana, perquè
vostès, quan parlen d'activitat investigadora sobre què és
patrimoni públic, parlen de ciutadans sols, un per un, i parlen
del Govern de les Illes Balears, però, és clar, hi ha moltes
institucions culturals, associatives, ONG, que poden estar
interessades a defensar el patrimoni públic, i nosaltres no hem
vist cap referència aquí sobre aquesta matèria. En aquest sentit,
creim que és una llei regressiva.

En tercer lloc, facilita d'una manera excessiva la venda de
patrimoni públic, sense donar garanties al Parlament que el
poble de les Illes Balears, els ciutadans i ciutadanes de les
nostres illes poden perdre patrimoni a través d'un mecanisme
extremadament simple, vinculat a un informe de la Direcció
General de Patrimoni del Govern i de la Conselleria de
Presidència. Nosaltres creim que, quan parlam de patrimoni
públic en una comunitat autònoma on n'hi ha tan poc, no és bo
que sigui tan senzill vendre patrimoni de tothom.

En quart lloc, ens preocupa que, precisament, amb aquesta
manca de cura per tenir patrimoni públic, vostè no regulin cap
tipus d'incentius, per exemple, fiscals, per ampliar aquest
patrimoni i que no es vegi massa clar com volen encoratjar
donacions de patrimoni, per incrementar el patrimoni públic,
per part de particulars, empreses, fundacions, etc. I això no ho
podem deixar de banda a la presa en consideració d'un projecte
de llei d'aquesta naturalesa.

En un altre sentit, també ens preocupa que no obligui, aquest
projecte de llei, a crear un inventari patrimonial general de les
institucions insulars i també de Govern balear, però també que,
d'alguna manera, promogui que les entitats locals,
mancomunitats i ajuntaments, estiguin vinculades a aquest
inventari, perquè hem vist desaparèixer aquests anys moltíssim
de sòl públic, derivat, per exemple, d'operacions urbanístiques,
que eren de propietat públic, i que s'han, literalment, evaporat,
per exemple, venent el sòl públic, perdó, canviant-lo per una
simple liquidació de diners, amb una transacció de diners entre
institucions públiques i companyies privades.

És una cosa per a nosaltres molt important. Com és possible
que aquesta economia tan pròspera que tenim, supòs que
gràcies a setze anys de PP, que vostès ens ho repeteixen
sempre, hagi provocat tenir tan poc patrimoni públic en
aquestes illes i que els principals receptors del teòric
patrimoni públic que n'havien de rebre, que eren els
ajuntaments, en lloc, es vegin obligats a fer-ne res, i
precisament hi ha molts pocs ajuntaments que tenguin el seu
patrimoni inventariat. Una llei d'aquesta naturalesa hauria
de fer una referència a això, òbviament, incloent-hi també
el patrimoni dels consells i del propi Govern balear.

Això fa que en el seu projecte de llei no es parli per res
de donar publicitat al patrimoni de tothom ni la divulgació
periòdica del qual.

Per altra banda, hi ha un altre motiu fonamental que ens
allunya de poder votar a favor d'aquesta presa en
consideració, i és que, i amb això em sorprèn el Sr. Flaquer,
qui, per exemple, últimament s'ha tornat una persona molt
ecologista, en fa devers vuit dies, i no és patrimoni natural
el patrimoni paisatgístic, anomenat al nostre estatut; les
finques públiques d'interès general, per a la seva preservació
ambiental; tot això hauria de formar part del catàleg, de
l'inventari de les institucions d'aquesta comunitat autònoma
i entitats locals, per ella també vinculades, no?

Llavors, si parlam d'ecologisme, Sr. Flaquer, per
exemple, haurem de parlar com inventariar totes aquestes
finques, tot aquest patrimoni, i també començar a pensar
que estam perdent patrimoni quan se'ns crema alguna cosa
o quan la venem o quan hi especulam d'alguna manera, i
això ha de passar per una llei de patrimoni.

I per últim també li voldria dir que ens preocupa molt
aquesta excepció per als convenis urbanístics que pot fer la
comunitat autònoma, entesa amb un sentit ultrarestringut,
només Govern de les Illes Balears, amb les altres
administracions, per exemple l'Estat o les corporacions
locals.  Ara resulta que els convenis urbanístics "nostres",
això de nostres ja exclou els consells, resulta que no estan
vinculats a aquesta llei, i ja em dirà; sempre, feta la llei, feta
la trampa. Els grans increments potencials de patrimoni
públic lligat a operacions urbanístiques sempre en queden
fora, el resultat final és que els nostres ciutadans i
ciutadanes no saben què és de tothom i no saben tampoc el
potencial que hauria de tenir això, i llavors volem fer
instituts, però, per exemple, no tenim sòl públic, i volem
tenir biblioteques públiques, etc.
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Per últim, per resumir-ho un poc, diria que Els Verds
donaríem suport a una llei de patrimoni del segle XXI, del
tercer mil•leni, però mai no volem donar suport a una llei del
segle XIX i que només està lligada al que és l'entorn cultural
més específic del Partit Popular, que és la transacció de terrenys
i un patrimoni públic que és entès només com alguna cosa que
es pot arrenda o es pot vendre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Seré breu en la intervenció.

El Sr. Buades ha fet referència a qüestions de fons del
contingut del projecte de llei, jo faré referència a qüestions de
forma, perquè, ja ho ha dit la Sra. Rosa Estaràs en la defensa.

Aquest projecte de llei era un projecte originalment del
Govern de les Illes Balears, presentat en aquest Parlament el
maig de l'any 98, publicat també. Els grups polítics llavors a
l'oposició varen fer una feina presentant-hi esmenes, no van
indemnitzats, lògicament, per açò; van fer una feina en
presentar-hi esmenes, en llegir el projecte de llei del Govern, en
estudiar-lo, i el projecte de llei no es va tramitar i va decaure,
quan va acabar el darrer període parlamentari.

Per què no es va tramitar en un any i mig? Altres projectes
es van tramitar amb més rapidesa, d'altres que hi havien entrat
posteriorment. El Grup Popular era majoritari en el Parlament,
hauria pogut impulsar la tramitació d'aquest projecte en concret
i no ho va fer, i ells sabran per què, ells sabran per què.

Sra. Estaràs ha dit que pensen igual en el Govern que en
l'oposició. Jo he de mal pensar, i he de pensar que el Grup
Popular no el va tramitar perquè no li interessava que, aquest
projecte de llei, condicionàs l'acció del Govern o del president
en aquells moment, ho puc mal pensar, i m'ho mal pens.
Llavors, ara, com que no pensen igual, com que són oposició,
el volen presentar com a projecte del Grup Popular. Jo no tenc
cap gelosia que es facin amb un text publicat com a text propi,
de fet, era un text presentat en aquell moment pel Govern del
Partit Popular, i ja se sap, van venir les eleccions i van perdre,
què hi farem!, van perdre les eleccions i ara són oposició al
Govern actual.

Ha dit que presentarà un projecte de llei de patrimoni propi,
des del Govern, em sembla molt bé, llavors, aquesta
participació que s'ofereix el Partit Popular la tindrà, com la vam
tenir nosaltres fa dos anys, i hi podrà presentar esmenes, i les
esmenes es discutiran en la ponència, després en comissió i en
ple, i açò serà, i açò és la vida, Sra. Estaràs, açò és la vida i res
més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella, portaveu del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista. Té la paraula el portaveu del
Grup PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President.

Crec, senyores diputades i senyors diputats, que el canvi
de color polític, realment, ens durà, com a mínim durant
aquesta transició, a unes situacions parlamentàries curioses,
una de les quals és que no hi hagi just una inèrcia en el
Govern, sinó que també n'hi hagi en aquest Parlament, cosa
que nosaltres, en aquest cas, no acabam d'entendre, perquè
no veim l'interès polític d'aquesta iniciativa que justifiqui
l'honor de ser la primera proposició de llei que presenta el
Partit Popular d'ençà està a l'oposició.

No creim que les puntuals esmenes a la llei vigent, de
molt petit abast, que es presenten, esmenes de caràcter
parcial, absolutament, donin lloc a haver de repetir una
discussió que hi va haver en aquesta cambra fa un any i que
hàgim de repetir tots els arguments, perquè, dins l'iter que
ha contat la Sra. Estaràs, ha eludit un tràmit que hi ha hagut
ja, que és una esmena a la totalitat, ja fa la seva discutida,
on tots els grups d'aquesta cambra vàrem dir que no volíem
tramitar aquesta llei, i el Partit Popular va dir: idò, la
tramitarem. I bé, s'hi varen presentar les esmenes.

Vostès no s'han llegit les esmenes o no s'han entretengut
a posar-n'hi ni una, per un esperit de consens. Ara ens diu
que s'asseuran a veure, a partir de ponència, per mirar entre
tots..., però és que ho hagués pogut fer abans de fotocopiar-
la o abans d'incorporar-la, perquè hi ha hagut algunes
modificacions, hauria estat bé el detall de recollir alguna de
les aportacions, jo no dic que totes, alguna, un detall, que
havien fet els distints grups.

Jo crec que és important escoltar totes les veus en
aquesta cambra, però no importa escoltar cada dia dir les
mateixes paraules. Una vegada exhaurit un debat, crec que,
sobretot si és molt important, s'ha de repetir tantes vegades
com calgui, però, a vegades, per ventura, ens podem
estalviar-lo, per un punt d'eficàcia parlamentària.

Crec que avui el canvi més significatiu del debat és que
hi ha hagut un canvi de govern i que, per tant, és normal que
es repeteixin els mateixos vots que hi va haver aquell dia,
amb la lleugera diferència del canvi de majories, un canvi
subtil però que supòs que a ningú no escapa.
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Ja s'ha comentat, però també ho comentàvem, que ens
estranya que un govern que no ha tengut interès durant nou anys
a aprovar aquell reglament, per a la redacció del qual tenia sis
mesos, segons la llei de l'any 90, ara tenguin interès especial no
ja en tramitar aquella llei, sinó en dur-la fins i tot des de
l'oposició perquè la tramitem amb un tema tan -diguem-ne-
domèstic com és el patrimoni de la Comunitat Autònoma. 

Però jo no vull continuar per aquest camí. Crec que és
important que anem als motius de fons que, al final, és del que
es tracta, de perquè ens oposarem a la presa en consideració
d'aquesta llei. Vull dir d'entrada que celebram la inclusió dels
béns informàtics; va ser una esmena del PSM de l'any 1988 que
va ser rebutjada en aquell moment a la discussió de la llei de
l'any 90, que va fer que aquesta llei ja nasqués obsoleta; no
vàrem entendre llavors perquè no es va incorporar i ara
celebram que s'incorpori, el que comprendrà que el leasing i
aquest punt no donin l'abast, o no ens convencin de donar suport
a aquesta llei, perquè la resta bàsicament va, com vostè molt bé
a dit, a donar molt més protagonisme al Govern en detriment
del Parlament, sabent, com és natural, que un dels reductes
clàssics del parlamentarisme està en els immobles i en el
control de l'inventari de la Comunitat, com ho eren els
impostos, els pressupostos..., i els béns són el reducte clàssic del
parlamentarisme, de les assemblees, fins i tot abans de l'arribada
de les democràcies, és a dir, les assemblees populars. Per tant,
creim que això s'ha de respectar. 

Passar de 100 milions de pessetes, que és la llei que en
aquest moment ha d'aprovar el Parlament per poder vendre, a
350 ho trobam un augment per ventura excessiu, ho hauríem de
parlar, ho trobam excessiu. De cap manera consideram que sigui
raonable excloure'n absolutament tots els convenis urbanístics;
no sabem ben bé perquè, o sí ho sabem i ens estimam més no
expressar-ho; en qualsevol cas no en veim la justificació ni
l'acabam d'entendre. 

En la mateixa línia la proposició també pretén confirmar una
deslegalització que es va produir la darrera legislatura des de la
Llei d'acompanyament dels pressupostos de l'any 1996, que
perquè el Govern perdi la majoria d'entitats de les quals forma
part o perdi la condició de soci majoritari no necessita ja un
suport legal; abans sí. Nosaltres creim que és bo que aquest
suport es mantengui perquè una decisió com és perdre, deixar
de ser majoritari o no a una societat, creim que és una decisió
que ha de veure aquest parlament. 

Realment una de les obsessions de la llei que ens proposen
és donar moltes atribucions al director general de Patrimoni. A
nosaltres ens hagués agradat veure també que, com a mínim,
detallaven, com a mínim actualitzaven aquest títol: sàpiga que
ara es diu Direcció General de Patrimoni i Entitats Jurídiques,
així com també haguessin pogut canviar l'article de l'Estatut,
cosa que evidentment no donava peu, però l'article esmentat,
com vostè sap, fa referència a les demarcacions judicials, no té
res a veure amb l'inventari; ho haurien d'haver actualitzat a la
nova redacció de l'Estatut, en qualsevol cas, una anècdota, però
una anècdota com aquesta altra que ens dóna la impressió que
han treballat poc aquesta proposició no de llei, sinó que
senzillament l'han traginada d'allà on la tenien. Creim que això
s'ha de treballar una miqueta millor.

Crec que podríem estar bastant d'acord que hi ha
determinades coses que no s'han de dur directament des de
Presidència, però tampoc no creim que això hagi de ser una
cotilla, hagi de ser una decisió que prengui la pròpia llei: ja
hi ha maneres, com vostè mateixa deia, que sigui a través de
delegacions, que sigui el mateix govern que ho faci. En
qualsevol cas els he d'aplaudir la coherència de mantenir la
mateixa proposta que tenien en el govern que a l'oposició.
Jo confii en la mateixa coherència per part dels que avui
estam en el Govern de votar en contra, també, d'aquesta
proposició, perquè pensam que aquest parlament ha de tenir
més poder del que vostès li volien mantenir.

Per tant, tampoc no podem admetre que s'incrementin en
aquesta línia els supòsits en els quals no caldrà licitació
pública i la lliure concurrència. Aquests supòsits creim que
han de ser sempre limitadíssims i no ampliar-se com fa
aquesta llei. Fins i tot deia el Sr. Gilet l'any 88, quan
justificava que n'hi hauria d'haver, deia: "Sí, jo també trob
que haurien de passar per un consell consultiu, però, clar,
vostès comprendran que enviar-ho al Consell d'Estat seria
massa llarg; per tant no posarem cap control". Aquella
excusa era bona el 88, però el 99 no hi ha aquesta excusa:
existeix un consell consultiu, gràcies a Déu, a les Illes
Balears, i avui s'hagués pogut introduir amb aquesta
proposició de llei i no es fa. Nosaltres creim que també és
un problema. De fet desapareixen tots els supòsits de
licitació pública obligatòria per atorgar els drets d'utilització
privativa del domini públic; no veig quin interès tenen en
què no hi hagi licitacions a l'hora de donar el domini públic.
Una que hi havia ha desaparegut obligatòria, obligatòria,
naturalment.

S'elimina el dret de retracte en els casos de venda directa
i, en canvi, s'instaura un genèric dret de tempteig i retracte
en dues línies de la llei que no entenem, que no les
consideram garants i que a una institució d'aquestes
característiques s'hi ha d'anar amb molt de seny. Ni tan sols
s'esmenta a l'exposició de motius, i creim que aquest dues
línies que diuen que hi ha un dret de tempteig i de retracte
general per part de la Comunitat creim que valdria la pena
regular-les amb un poc més de detall. 

No es posen límits a les sessions temporals ni a la
condició resolutòria quan es cedeixen gratuïtament els
terrenys, i al nostre parer totes les càrregues, totes, fins i tot
dels béns públics, totes les càrregues han de tenir un límit
temporal. Per seguretat en el trànsit i en tots els sentits, fins
i tot maldament aquests límit sigui molt elevat, no pot ser
l'infinit, l'eternitat dins el trànsit ha de quedar completament
interdita, o aquest és el nostre parer i, per tant, creim que
s'havia d'haver incorporat, com demanàvem a les nostres
esmenes. 
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Al nostre parer també, no es regula acuradament l'inventari
de béns, dels quals s'exclouen els béns dels organismes
autònoms i d'altres institucions adscrites al Govern de les Illes
Balears. Nosaltres no estaríem per mesclar-hi els d'altres
administracions de les Illes Balears, però sí aquests i, en
qualsevol cas, tampoc no ens sembla bé que el director general
sigui el que administri o el que tengui la gestió del patrimoni
d'aquest parlament: creim que el Parlament de les Illes Balears
ha de tenir autonomia en el seu patrimoni. Aquesta llei no hi
entra, torna a deixar aquest tema en mans del Govern, i no ja del
Govern, sinó que (...) a una direcció general. Creim que no és
adequat, no és oportú, que el patrimoni d'aquest parlament ha de
tenir una altra formulació.

De totes maneres ja deien també l'any passat que tot aquest
seguit d'esmenes podrien ser objecte d'esmenes parcials. Ha
canviat una miqueta el panorama com per haver de fer tot això
a través d'esmenes parcials, però així i tot ho haguéssim pogut
admetre i tramitar-ho, però ja li dèiem llavors que hi havia un
problema d'estructura de la Llei de l'any 1990 que nosaltres no
compartíem, i no podíem solucionar l'estructuració de la llei a
base d'esmenes parcials. Hi ha dins la llei..., es parteix de la llei
base del 1964, la llei de l'Estat, que és una bona llei, però s'hi
entren mixtures, s'hi incorporen tota una sèrie d'elements que
provenen d'altres lleis, és evident, i que nosaltres creim que li
lleven coherència interna. En aquest sentit la trobam una llei
confusa; basta dir que la paraula patrimoni s'utilitza en diversos
sentits dins la mateixa llei. Així com a l'article primer, i jo
entenc que en el títol de la llei, es considera el patrimoni com el
conjunt dels béns de domini públic i els béns patrimonials, que
és l'excepció clàssica, en canvi a altres articles de la llei es
considera que el patrimoni només són els béns patrimonials, per
exemple l'article 63 -només en posaré un, n'hi ha diversos- quan
diu que si un bé de domini públic es desafecta passarà a formar
part del patrimoni de la Comunitat; un bé de domini públic ja
era del patrimoni de la Comunitat.

Precisament els béns patrimonials, curiosament, es diu quins
seran els béns patrimonials a un títol, el segon, quan en el títol
primer capítol primer es parla de conceptes i és allà on es
produeixen les definicions. Idò per trobar la definició o per
saber que tots els béns que no són de domini públic són
patrimonials, hem d'anar a l'article 19.

Però una de les principals confusions la trobam en una
coalició que és en molts de punts, i és el títol segon tercer,
sobretot el tercer, respecte del quart. Els títols segon i tercer
sembla que volen ser normes generals, i això és el seu títol, de
tots els béns, el títol segon, i el títol tercer es refereix a béns
especials: immobles, semovents, etc. Però resulta que no es
tracten les especificitats dels béns demanials, dels béns de
domini públic; això es tracta en el títol quart, però hi ha
antinòmies entre aquest títol quart i el títol tercer, sobretot el
tercer. Creim que això s'hauria arreglat tractant la mateixa
estructura que tenen el 95% de les lleis de patrimoni
autonòmiques, de les que nosaltres coneixem d'altres estats, del
Reglament de béns de les entitats locals, per exemple, pel que
fa als béns locals i que es diu, senzillament, un títol de normes
comunes, un de béns demanials i un de béns patrimonials. Crec
que això aclariria bastant l'estructura de la llei. Comprendrà que
ens consti molt arreglar això mitjançant esmenes parcials a
aquesta llei i que serà molt més bo de fer plantejar el debat
sobre un nou aclariment de l'estructura que vengui amb una
nova redacció.

Tampoc trobam clars els articles referits a les
inscripcions registrals i un cert etcètera dins el que seria
l'aplicació que ha donat aquests anys a aquesta llei de
patrimoni. En qualsevol cas jo crec que, havent expressat el
Govern de les Illes Balears que té interès en redactar un
projecte de llei, comprendrà o confii que comprengui que
preferim tenir aquest debat una vegada se'ns doni aquest nou
model de llei, confiam que més apropat a aquesta
sensibilitat del nostre grup i, en qualsevol cas, jo crec que
això sí que és important, hauríem de sentir les maneres per
escoltar tothom, sentit tothom, tenir una vocació de diàleg
i que totes aquelles esmenes parcials i de contingut que
s'expressin en aquesta cambra respecte d'aquell projecte de
llei, tenguem la capacitat d'arribar a un consens. Per part del
nostre grup ho intentarem, però realment crec que l'exemple
de com s'ha tramitat aquest projecte de llei primer,
proposició de llei després, no ha de servir-nos de model.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista, Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

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

Sra. Estaràs, és veritat que el conseller de Presidència
n'és absent i no ho sent, i si no ho sent és precisament
perquè n'és absent, però, no es preocupi, que ja li contarem.

El Partit Popular ens presenta avui una proposició de llei
per modernitzar i actualitzar la Llei 11/90, de patrimoni de
la nostra comunitat autònoma. Aquesta Llei 11/90, vigent en
l'actualitat, és una de les més joves de l'Estat; precisament,
sols hi ha quatre lleis que són posteriors a aquesta, la
d'Astúries, la de La Rioja, la de Múrcia i la d'Extremadura,
i a pesar de ser una de les lleis més recents, quant a
patrimoni, nou anys després ja necessita refer-se tota.
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És bo que una llei es faci amb molta cura, amb voluntat de
permanència, que perduri en el temps, perquè així dóna
seguretat jurídica i estabilitat, i, a més, és signe que es tracta
d'una bona llei.

No crec que sigui recomanable que als nou anys d'existència
d'una llei, aquesta ja necessiti de canvis substancials, diu poc a
favor del legislador de torn, i és que, Sra. Estaràs, legislar és
més difícil que afinar el fil de les neules.

A més, la disposició final 11/90 fixa un termini de sis mesos
al Govern de les Illes Balears per dictar el reglament per
desenvolupar-lo, instrument aquest que hagués servit,
indubtablement, per actualitzar molts de petits aspectes de la
llei,si s'hagués emprat.

Crec que nou anys per redactar i aprovar un reglament és un
termini més que prudencial per complir la disposició
esmentada, i vostès no ho han fet, i ara, a l'oposició, ens vénen
amb frisor.

I si no es fa el reglament que mana la llei, com és el cas,
expressa una manca de voluntat política per posar a l'abast de
l'Administració els instruments adients, les eines per tal de
perfilar, per tal de treballar amb eficàcia i eficiència la
conservació i bona administració dels béns demanials i dels
béns patrimonials.

És més, a l'exposició de motius de la proposició de llei que
ens presenta el Partit Popular es parla de l'experiència
acumulada aquests darrers anys, i jo em deman: a quina
experiència es referirà el Grup Popular?, no serà la que hem
patit els ciutadans d'aquestes illes durant tots aquests darrers
anys, amb casos tan poc exemplars com la compra de part de
l'edifici del carrer Foners, de Palma, per a seu de la Conselleria
d'Agricultura, que acabà sent investigada pels jutjats.

O la compra de la finca d'es Torretó, a Ciutadella, on,
després de l'adquisició, en la II Legislatura, a la legislatura de
Ricci, se'n recorda?, pel preu de 60 milions, 60 hectàrees de pur
pedregar i amb cases que s'esbuquen i que, fins ara, no s'hi ha
fet absolutament res de res, per cert que el Sr. Ricci en fou
l'intermediari, d'aquesta operació, com a mínim, fa pensar.

O l'experiència, si continuam amb experiències, com diu la
seva proposició de llei, acumulables, l'experiència, com dic, del
conveni subscrit amb l'Ajuntament de Palma per a la compra de
l'edifici de les Reparadores, i es pactà que si l'Ajuntament de
Palma comprava aquest edifici, que, per cert, s'adquirí per 85
milions, en compensació a l'esforç de l'ajuntament, que no sé
quin esforç, no el veig enlloc, la comunitat autònoma li abonaria
durant deu anys la quantitat total de 110 milions de pessetes, i
per afegitó, l'ajuntament cedia l'ús d'aquest edifici a la
comunitat autònoma, per la qual cosa, les reparacions i el
manteniment corrien a càrrec no de l'ajuntament, sinó de la
comunitat, i tot, per què? Perquè l'edifici de les Reparadores
romangui buit, bé, crec que buit, no, té raó, a la planta baixa,
crec que hi ha una associació de vídues, amb respecte a aquesta
associació, però jo crec que aquesta inversió de 110 milions de
pessetes no justifica que una associació, una sola associació,
estigui en aquest edifici, és una inversió considerable.

O la compra, també per continuar en aquesta línia, d'un
pis a Madrid l'any passat per a l'Hogar Balear, que va costar
74 milions, de preu de compra, i que actualment reporta a
les despeses d'aquesta comunitat  127.000 pessetes
mensuals de despeses de comunitat de propietaris, 127.000
pessetes mensuals.

Però tal vegada el cas més curiós, per qualificar-lo de
qualque manera, és l'única modificació patida per la Llei
11/90, estic parlant de la Llei 10/95, d'acompanyament dels
pressupostos, de mesures tributàries, administratives i de
patrimoni, en què es rebaixa, com ja s'ha dit, l'exigència de
control parlamentari, és a dir, la necessitat que sigui per llei,
amb la pèrdua de les condicions majoritàries amb societats
civils i mercantils, i facultar el Govern per aprovar-ho
mitjançant decret, deixant de banda l'interès del Govern per
controlar, defensar, conservar i reivindicar de manera eficaç
el nostre patrimoni. Però el més greu és que aquesta
modificació de la llei a la baixa, no la fan, vostès, amb
caràcter general, sinó per solucionar un cas concret, em
referesc al cas Agama.

O si parlam d'experiència acumulada, per què no referir-
nos als propietaris, satisfets propietaris de locals llogats pel
Govern a Capità Salom, sobretot si tenim en compte que la
majoria dels quals adquiriren els seus locals mitjançant un
préstec amb garantia hipotecaria, que amortitzen gràcies al
lloguer que els satisfà el Govern, un total de 6.660.000
pessetes mensuals, IVA apart. Aquí tenim la darrera
fórmula en patrimoni, ciutadans que fan un patrimoni propi
gràcies a la generositat del Govern.

Evidentment, hi ha molta experiència acumulada, Sra.
Estaràs,  a l'hora de refer aquesta llei, perquè, precisament,
no passin coses com les que hem viscudes tots aquests
darrers anys, però, sobretot, no és convenient frisar massa.
Hem de fer una llei que no necessiti replantejar-se d'aquí a
nou anys, ha de ser una llei més meditada, més debatuda,
més participada per tots i que s'avanci a les necessitats de
futur, no una llei feta a corre-cuita, el projecte de la qual,
per cert, és del Govern anterior, com ha dit, i no del Grup
Parlamentari Popular, i dic això perquè és important
distingir, perquè vostès encara ho confonen, això.

La proposició de llei presentada suposa una vertadera
apropiació indeguda, no és una còpia clònica del projecte de
llei presentat pel Govern, no, és una còpia de la darrera
elaboració feta dins l'equip de la Direcció General de
Patrimoni.
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Aquesta proposició de llei no és el projecte de llei presentat
a l'anterior mandat, a l'anterior legislatura, és, com he dit, un
esborrany elaborat dins la Direcció General de Patrimoni que
vostès ara ens presenten en forma de proposició. És un
esborrany en castellà, no sé per què el presenten en castellà, si
estava perfectament traduït al català quan es va publicar en el
butlletí d'aquesta cambra, i que tan sols incorpora les dues
esmenes presentades pel Partit Popular i ignora totalment les
nou esmenes presentades pel nostre grup i les vint-i-sis esmenes
presentades pel PSM-Entesa Nacionalista.

És, per tant, un projecte que s'estava elaborant dins la
Direcció General de Patrimoni i que vostès, com un de tants
casos, és una de les carpetes que han tret i que ens presenten
aquí en forma de proposició, i no és cert, com vostè ha dit a la
seva intervenció, que vostès defensin el mateix al Govern que
a l'oposició, un botó de mostra: acabam de votar la Llei Helms-
Burtom, i no crec que vostès han votat el mateix estant a
l'oposició que estant en el Govern.

El projecte de llei que el Govern està reelaborant, la
presentació del qual té previst fer en aquesta cambra, com ja va
anunciar en la roda de premsa dia 2 d'agost, és un text que, per
al debat, serà més adient, per ser més complert, més arrodonit
i que respon millor a les necessitats actuals i de futur. És un text
que no sols incorpora les esmenes que vostès varen ignorar, sinó
que també s'adequa a l'Estatut d'Autonomia, cosa que el seu no
fa, no sols la referència que vostè ha fet de l'article 59.2 i del
55.2, hi ha més temes a adequar a la nova reforma de l'Estatut.
També s'adequa a les ordres de Presidència, per les quals
s'estableixen noves estructures orgàniques, i aquest projecte que
el Govern ha anunciat que ens presentarà hauria de recollir, a
criteri del nostre grup, mecanisme de col•laboració amb altres
òrgans de l'Administració per permetre l'actualització constant
de l'Inventari general de béns i drets de les Illes Balears.

És més, la seva proposició, la que avui és objecte de debat,
exclou l'obligació d'inventariar els béns i drets d'organismes
autònoms, de fundacions i d'institucions de les Illes Balears.

No pos limitacions a la contractació directa d'arrendaments,
deixa la porta oberta per convertir en regla general el que hauria
de ser una excepció, o és que l'experiència de Capità Salom no
ha de servir per a res?, és que hem de continuar conculcant els
principis de publicitat i concurrència?

El projecte de llei que esperam del Govern ha d'establir amb
claredat els òrgans competents en la tramitació i resolució dels
procediments, ha d'establir també mecanismes de control, així
com de prevenció i gestió de riscs que afecten el patrimoni, ha
de regular necessàriament quines gestions sobre gestió i
administració de patrimoni han de ser sotmeses necessàriament
a informació d'aquesta cambra i ha d'exercir un major control de
les adquisicions i arrendaments de béns immobles, per exemple,
que no torni a succeir el que ha succeït a Capità Salom, que els
béns que siguin susceptibles d'arrendaments estiguin lliures de
càrregues i gravàmens o que la regla general no siguin la
contractació directa, sinó el concurs i la subhasta.

Per tot això, senyors del Grup Popular, Sra. Estaràs, la
seva proposició no garanteix tots aquests requisits i, per
això, hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Estaràs, té cinc minuts per a rèplica.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Lamentam profundament la falta de suport al debat de
presa en consideració d'aquesta proposició de llei.

Començaré pel final, contestant al portaveu del Grup
Socialista.

L'he vist molt enfadat, a vostè, molt enfadat que el Grup
Popular presenti una iniciativa.

Ens parla de reglament. Vàrem deixar fet el reglament
d'aquesta llei, perquè, pensi que aquesta llei es va començar
a elaborar l'any 97, va anar al Consell de Govern el març del
98 i va estar un any dins aquesta cambra, i vàrem deixar fet
el reglament d'aquesta futura llei que ja no veurà la llum,
però si miren en els arxius de la Direcció General de
Patrimoni, veuran que el reglament està fet.

He de dir també que vostè em parla de temes que no
tenen res a veure amb aquesta llei. Em parla del carrer
Foners, del Torretó, em parla del convent de les
Reparadores i, a més, fa una intervenció com si valoràs poc
la feina de l'associació de vídues.

El tema de les Reparadores, el conec molt perquè vaig
tenir ocasió d'estar al bell mig quan es decidia aquest tema.
L'Ajuntament de Palma va arribar a un conveni amb el
Govern balear, em sap greu que vostè no ho vegi
positivament, pel qual es feia un pla deu i es cedia el
convent de les Reparadores al Govern balear.

El Govern balear el va cedir en ús, per deu anys, a
l'associació de vídues. Vostè sap quantes vídues hi ha a
Balears? Ho sap, vostè? I s'empra per la Federació de
Vídues, a nivell de l'Estat, aquest convent de les
Reparadores, aquesta seu i les activitats que duen a terme
com a exemple. A mi em sap greu que vostè consideri que
això no va ser una bona inversió, i em sap greu que vostè
consideri que el fet que les vídues de Balears tenguin un
local, jo crec que li convendria anar-hi, demostra un poquet
la seva sensibilitat en aquest tema.
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Li diré també que, aquest convent de les Reparadores, es va
cedir, una altra part del local, a l'Acadèmia de Medicina. I
també estaria bé que la consellera de Sanitat, que ara n'és la
titular i qui ha fet la cessió, convidi el seu company un dia a
veure què fa l'Acadèmia de Medicina al convent de les
Reparadores, que parli amb la Sra. Margalida (...)o, presidenta
de les vídues de Balears i que la convidi a veure què fan.

No agafi totes les compres com si en tot hi hagués un
delicte, una mala gestió, una mala feina. En qualsevol cas, vostè
ha posat molts exemples i ha fet això que fan vostès tan bé de
calumnia, que algo queda, però sí que li diré que el que no hem
fet nosaltres mai és segrestar ningú equivocadament, em
referesc a Segundo Marey, em referesc a aquest cas, no ho hem
fet mai, i li podríem treure molts de casos que no és dir i
parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, l'hauria de cridar a la qüestió...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...per Segundo Marey i tot això. Cenyim-nos a la Llei de
patrimoni (...).

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Perfecte.

No ho hem fet mai, però vostès tiren globus-sondes,
realment, sense res cert. També hi va haver una sentència en el
cas de Foners, però anirem al tema de la qüestió.

Però, Sr. President, m'he vist obligada a contestar perquè el
portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol pràcticament no
ha entrat en el fons de la qüestió.

Jo també dic que vostè veu bubotes. Realment, no sé què em
diu d'Agama ni sé què m'ha dit dels locals de Capità Salom.
Vostè veu aquí una vinculació fantasmagòrica entre aquests
temes i la Llei de patrimoni. No és aquest l'ànim que va fer que
l'anterior Govern presentàs el Projecte de llei de patrimoni ni és
l'ànim que tenim avui, quan hi duim aquesta proposició de llei
de patrimoni.

L'ànim, ho he dit abans, era ser cotitulars del que era la
construcció de país, era modernitzar la llei en allò que creim
que es podia modernitzar, era perfeccionar la llei en allò que
crèiem que es podia perfeccionar i era, sobretot, criteris
d'eficàcia i criteris d'agilitat.

Aquesta llei traspassa, pràcticament, la major part de
competències, per la qual cosa té moltes més garanties, des
del president de la comunitat autònoma al Consell de
Govern, per tant, no és una reforma a la baixa, sinó a l'alta,
i en podem veure molts exemples. Quan es procedia a una
venda, ho podia fer el president, ara no pot procedir a cap
venda el president, s'ha de fer a través del Consell de
Govern, i jo crec que és una garantia que tretze senyors, en
aquest cas, darrera una taula, més un vicepresident més un
president ho decideixin i no un president unilateralment, jo
crec que dóna més garanties.

També, no només en el tema de vendes, sinó en el tema
de permutes o cessions de béns immobles.

També en el que seria adjudicació directa, la llei estipula
que és una cosa estrictament excepcional i que només es
podrà fer en base a les peculiaritats dels béns o a les
necessitats del servei a satisfer, però, en qualsevol cas, a la
llei del 90 ho decidia, fins i tot aquesta excepció, el
president, i en aquesta llei que duim aquí, ho decideix el
Consell de Govern.

Jo crec que dóna moltes més garanties, o almanco a mi,
com a ciutadana, em dóna més garanties que aquestes
decisions de venda, de conservació, d'administració del
patrimoni les faci un consell de govern i no un president, i
màxim amb la situació que vostès es troben, d'un govern
multicolor i d'un govern amb tants capitans. Val la pena que
tots els capitans, seguts a la taula, decideixen què és el que
s'ha de comprar, s'ha de vendre, s'ha de concedir, s'ha
d'autoritzar, i no un sol capità, que no sé fins quin punt és
unilateral i els representa, a tots.

Per una altra banda, diré també que les referències a la
Direcció General de Patrimoni vénen avalades per un motiu
d'agilitat, perquè, al final, el director general de Patrimoni
d'Entitats Jurídiques és el darrer responsable. Per tant,
agafant el model de l'Estat, que en aquest cas és Conselleria
d'Economia, té bastant de sentit que se li assignin
competències.

Llegiré només, si m'ho permeten, l'opinió del cap de
l'Assessoria Jurídica de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que diu:"La peculiaridad más avanzada de la
regulación patrimonial balear es organizativa y consistente en
la atribución de competencias generalizadas a la Presidencia
del Gobierno balear en vez de a la Conselleria de Economia o
de Presidencia, como ocurre en el Estado y en el resto de las
comunidades autónomas"; acaba dient que "se considera una
idinoeidad que la Presidencia pueda llevar a cabo la gestión
patrimonial", per això, el propi cap de l'Assessoria Jurídica
d'aquesta comunitat reconeix que és molt millor aquest
projecte de llei, en què es fa el transvasament de
competències, que no és idònia la figura del president per
dur endavant la gestió patrimonial i que considera molt
millor circumscrites, com així ho fan totes les comunitats
autònomes, les competències cap a la Conselleria de
Presidència.
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Diu, i amb això contest també al portaveu del PSOE, el Sr.
Aguiló Monjo, que aquest projecte de llei soluciona,
precisament, les deficiències; no fa referència als béns de
fundacions i organismes autònoms, perquè ja formen part del
patrimoni de la comunitat, però també li llegiré el que ell deia.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, vagi acabant, que s'ha excedit el 20% del
temps.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, Sr. President.

Simplement, ell diu, a més, el projecte de llei soluciona
deficiències en relació amb la regulació actual de l'Inventari
general de béns i drets de la comunitat autònoma, ja que
suprimeix les diferències entre béns d'organismes autònoms,
fundacions o institucions que formen part del concepte de la
comunitat autònoma, per la qual cosa, Sr. portaveu del Partit
Socialista, vostè no ha fet un debat en profunditat, a diferència
del portaveu del PSM, vostè no s'ha llegit el text, i realment
vostè ha pujat aquí a fer un tipus de discurs, però que no era el
que avui ens havia citat en aquesta cambra. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Hi ha intervencions en torn de
contrarèplica?

Passam a la votació de la presa o no en consideració de la
llei. Per tant, votarem si la llei es pren en consideració.

Vots a favor de la presa en consideració?

No, no, no, no. Em sap molt de greu, però estam votant.

Vots en contra de la presa en consideració?

Abstencions?

El resultat de la votació és: 25 vots a favor de la presa en
consideració, 28 vots en contra. En conseqüència no es pren en
consideració aquesta llei. S'aixeca la sessió.
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