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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d'avui, com sempre, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4552/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris de l'acomiadament de set treballadors fixos amb
contracte laboral.

La primera, la 4552, relativa a criteris d'acomiadament de set
treballadors fixos amb contracte laboral que formula l'Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Popular. Té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja vàrem tenir ocasió de
debatre en una compareixença en comissió, els acomiadaments
a l'empresa Fires i Congressos vénen justificats per la necessitat
d'adaptar l'empresa a uns criteris de major racionalitat, eficàcia,
eficiència i contenció de la despesa pública. Analitzada la
situació existent fins al moment d'entrada del nou equip dins
Fires i Congressos, es va considerar que la plantilla estava
caracteritzada per un excés de personal directiu, amb uns sous
elevats que no s'ajustaven, amb bona mesura, a les necessitats
reals de l'empresa ni a la dedicació que aquests havien de tenir
en alguns casos. Finalment, també vull remarcar que aquest
canvi ha suposat una important reducció en matèria de despeses
de personal per a Fires i Congressos de Balears, que és una
empresa que precisament no té una situació econòmica massa
favorable. Aquesta reducció de despeses ha redundat en un major
benefici per a l'economia d'aquesta empresa pública i en una
millor gestió dels recursos de tots els ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, vol
intervenir?

Prec a les senyores i als senyors diputats, els record, millor
dit, l'acord de la Mesa relatiu que els mòbils dins aquesta sala de
plenaris estaven vedats.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, sr. President. Sr. Vicepresident, Sr. Sampol,
vostè fa referència a uns criteris que realment són mals
d'entendre i molt mals de creure, racionalitat, eficàcia, excés
de personal, en definitiva una reestructuració de plantilla
que és el que vostè va dir a la compareixença i que avui diu
una vegada més, i que això suposa uns estalvis en la despesa
de capítol 1. Miri, jo crec ben bé que els criteris són uns
altres, que vostè els sap però no els pot dir, que són uns
criteris inconfessables per part seva, perquè si el consell
d'administració es va constituir dins el mes d'agost, a mitjan
agost, si a mitjans agost va ser quan varen prendre vostès
aquesta decisió, si va ser quan va prendre possessió del seu
càrrec el Sr. Crespí, el nou gerent director de Fires i
Congressos, crec, que amb quinze dies que varen passar des
que es va constituir el consell d'administració a dia 3 de
setembre, dia en què es va acomiadar aquest personal,
aquestes set persones, crec que molt poc temps hi ha per fer
una reestructuració de plantilla, perquè, precisament, el mes
d'agost és quan el personal està pràcticament tot de
vacances, i que dia 3, quan s'incorporen aquestes persones,
és quan se les acomiada.

Miri, cregui'm, en quinze dies, sense parlar ni tan sols
amb els treballadors, sense saber quina feina feien aquestes
persones, i sobretot les persones acomiadades, cregui'm que
el que vostè diu és molt mal de creure, perquè, a més diu per
una racionalitat, una eficàcia i un excés de personal, si
n'acomiadan set i en contracten quatre més, com és que aquí
hi ha una reducció de personal per eficàcia i per estalviar
despeses en capítol 1?

Jo crec, Sr. Crespí, que aquí hi ha hagut, i ho afirm, i es
veurà perquè en continuarem parlant d'aquest tema -perdó,
Sr. Sampol-, jo afirm que aquí el que hi ha hagut ha estat
persecució, hi ha hagut revenja i també partidisme, i ho
mantenc. Hi ha hagut partidisme per la seva part, perquè
acomiaden unes persones i després en contracten unes
altres, com pot ser un regidor del PSM de l'Ajuntament de
Santa Eugènia, curiosament d'aquí on el director de Fires i
Congressos, el Sr. Crespí, n'és el batle.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicepresident, té la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo aquí ja duc nou anys de
diputat i cregui'm que no som dels diputats que han fet poca
feina, la situació de Fires i Congressos la conec, i no només
quant a la seva situació financera, sinó quant al
sobredimensionament d'aquesta plantilla, de la plantilla de Fires
i Congressos, on precisament hi ha hagut el desembocament de
moltes persones que ja em dirà vostè si no va actuar amb criteris
partidistes el president del consell d'administració de Fires i
Congressos quan va entrar la gran majoria de personal, sense un
concurs. I no només això, sinó posar-los fixos.

Jo puc admetre que dins la plantilla d'una empresa pública hi
pugui haver un cap de premsa, algun personal de confiança que
hauria de cessar en el moment que cessa el personal directiu o en
el moment que finalitza el seu mandat el president d'aquesta
empresa pública perquè es produeixen unes eleccions. Cregui'm
que deixar personal de confiança fix no és una bona pràctica. Jo
el que li puc assegurar és que les persones que han entrat, que no
són quatre, sinó tres, no tendran un contracte fix quan hi hagi un
canvi de direcció en aquesta plantilla, sinó que cessaran en el
mateix moment que cessi l'actual director gerent de Fires i
Congressos de Balears.

En tot cas, la reflexió és aquesta, si hi va haver persecució
política perquè eren d'un partit polític, que jo no ho sé, no em
consta, no els he demanat el carnet, no seria que entraren dins
l'empresa sense fer cap examen perquè eren d'un partit polític?,
no era partidisme també això, Sr. Oliver?

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.2) Pregunta RGE núm. 4490/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a correcció d'errors al document del Pacte per un govern
d'esquerres.

Passam a la segona pregunta, 4490, relativa a correcció
d'errors al document del Pacte per a un govern d'esquerres, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Esta pregunta va dirigida al
presidente del Gobierno, así se presentó y así se admitió, y
observamos que curiosamente ha aprovechado el presidente para
salir fuera y no estar presente y no contestar a esta pregunta. Por
tanto, esta pregunta la damos por formulada en los términos en
que está y esperamos que el presidente del Gobierno que estará
atento en la Sala de Pasos Perdidos, entre para contestarla.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, supòs que deu entendre que qualsevol membre del
Govern pot respondre en nom d'aquest i, per tant, jo crec
que podria obviar comentaris que no sé quina finalitat
persegueixen, però si mira el lloc que té el Sr. Matas, també
és absent d'aquest parlament.

Jo només li diré una cosa per aclarir-li aquesta qüestió.
Hi ha un error material, a l'acord que es va signar, i allí on
diu "article 38" hauria de dir "article 37.3 del títol III, de
policies de les comunitats autònomes". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jaén Palacios, vol intervenir?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Aunque el presidente
del Gobierno ahora se incorpora a la pregunta que ya hemos
formulado y ya no puede intervenir, espero que pueda leer
en el Diari de Sessions la pregunta que hemos hecho y la
respuesta que se nos ha dado.

En primer lugar, yo creo importante que el Sr. Conseller
nos haya explicado la rectificación, la rectificación, que es
importante. Ustedes publicaron un pacto, que es conocido
y que es un poco la biblia del Gobierno en el sentido de que
determina actuaciones del ejecutivo y que, afortunadamente,
reconocen que hay un error, hay más errores, hay más
preguntas que hemos presentado, porque hay más errores,
me dice el conseller que no con la cabeza, y yo le digo que
sí, no en su área, en otras áreas, y, por tanto, resulta que el
37.3 posibilita solamente funciones de vigilancia y
protección. Eso es lo que nosotros denominamos en su
momento una guardia vaticana, y no una policía
autonómica, y, por tanto, nos dan la razón, que aunque sea
tarde, bien vale la pena.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Interior, vol
intervenir?
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EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta eloqüència
cervantina, li reconec des de l'humiltat que evidentment hi pot
haver errors de tipus material, però crec que el concepte polític
és ben clar i ben definit. Una altra cosa és que quan es
produeixen errors en la mateixa pregunta que vostè formula i
d'altres que són de tipus polític. Això és més preocupant i és, per
exemple, vostès, quan fan la pregunta, sobre un error, sembla
absurd que estiguin parlant que va dirigit a un pacte d'esquerres
quan es manifesta d'una forma clara l'acord programàtic del
Govern per a les Illes Balears, i aquesta seria una forma correcta
de fer la pregunta, i el qui vol donar exemple sobre errors, ha de
practicar no cometent errors. Però vostès no fan un error perquè
sí, ho fan perquè es pensen que la gent no sap el contingut clar i
polític que té aquest govern, que és un govern progressista,
nacionalista i ecologista. Per tant, vostès, quan es dirigeixin a
aquest govern que és l'únic que pot qualificar el nom polític que
el té, li demanaria que utilitzi els adjectius que es mereix, perquè
si jo hagués de qualificar la vostra formació i després de veure
quins membres hi ha, moltes vegades, no en tengui cap dubte,
m'he de refrenar per no dir el qualificatiu que jo tenc d'alguns de
vostès.

Però, parlant d'errors polítics, i després d'haver llegit aquests
dies a tots els mitjans de comunicació i també a alguns diaris a
nivell d'Estat, crec que vostès haurien de reconèixer els errors
polítics que van cometre a les darreres eleccions, amb els vots de
Formentera, i donar una explicació al poble de Formentera en
primer lloc i al poble de les Illes Balears, perquè aquests són
errors importants que cal analitzar, i no els errors materials que
es puguin arribar a formular a un moment.

Moltes gràcies, i esper que aprenguin a rectificar.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4553/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a consideracions del Govern sobre la possibilitat de poder
disposar, per part d'una sola persona, dels diners d'una empresa
pública.

Passam a la tercera pregunta, 4553 -els prec silenci-, relativa
a consideracions del Govern sobre la possibilitat de poder
disposar per part d'una sola persona dels diners d'una empresa
pública, que formula l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, senyors del
Govern, el Partit Popular hem tengut coneixement i hem pogut
comprovar que l'empresa pública Fires i Congressos ha fet
pagaments amb talons firmats únicament i exclusivament amb la
firma del seu director, Sr. Mateu Crespí. D'aquí, idò, la nostra
preocupació i la nostra curiositat, de saber si això el Govern
troba que és normal i que si aquesta serà una pràctica habitual.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Prèviament, Sr. Oliver, li pregaria
que per economia d'escala, en fer una pregunta, si vol,
naturalment està ben formulada, però, si vol, la concreti un
poquet més, perquè hem hagut de fer una feina de consultar
tots els gerents d'empreses públiques amb quina situació
estava el tema de les firmes. Clar, si vostè ja m'hagués dit
que era de Fires i Congressos, ens haguéssim estalviat hores
de feina d'una persona que ha hagut de fer aquestes gestions
i dels mateixos gerents, però vaja, vostè farà el que vulgui,
jo només li faig aquesta reflexió. Ara, em sorprèn el que em
diu, i ho comprovaré, atès que l'acord del consell
d'administració en sessió celebrada dia 22 de setembre, a les
oficines de Fires i Congressos, acordà que als tres comptes
corrents oberts a nom de Fires i Congressos de Balears amb
l'entitat Caixa de Balears Sa Nostra, Caixa d'Estalvis i
Pensions de Catalunya, La Caixa, hauran de registrar-se
com a firmes autoritzades les del secretari de la societat, Sr.
Sebastià Reixac, del director general, Sr. Mateu Crespí i del
director del Departament d'Administració, Sr. Bartomeu
Palou, essent necessari per disposar del fons dipositat en
elles, dues de les tres firmes autoritzades i de manera
indistinta. No sé si s'ha produït cap error, l'acord del consell
d'administració és aquest, per part meva l'únic que puc dir
és que ho comprovaré, i que m'estranya que l'entitat
financera pagui, si el compte és obert correctament.

En tot cas, li vull dir que el criteri de totes les empreses
públiques, perquè ens hem molestat a fer el seguiment és
que, com a mínim, dues persones hagin de firmar per poder
disposar de fons independentment del pressupost de
l'empresa pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Jo li puc fer arribar una fotocòpia
d'un d'aquests talons, Sr. Sampol, i bé, a mi em
tranquil•litza que em comuniqui que aquesta decisió la
varen prendre el setembre, jo crec que coses com aquesta no
haurien de passar, en benefici d'aquesta transparència,
d'aquest control de la despesa pública que vostès tantes
vegades han esmentat, bé, jo passava pena que això no ens
trobàssim una vegada més que diuen una cosa i fan l'altra,
m'alegra, li ho repetesc, que hagin pres aquestes mesures.

Però, curiosament, això és una també de les presses,
perquè aquest taló que, a més, s'ha cobrat, és un dels talons
que ha cobrant un d'aquest personal que vostès acomiadaren
que, per tant, va venir amb una sola firma. Jo li demanaria
que comprovi a veure si n'hi ha més de talons que vagin
firmats amb una sola firma, precisament per al seu control,
del qual vostè sempre ha fet gala i ho ha esmentat ara fa un
moment.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, naturalment que hi hagi
dues firmes és una garantia de més control, jo el que li puc
assegurar és que a pesar que hi hagi hagut aquesta petita, no sé
si considerar-la irregularitat, haurem de veure el taló de quant és,
en tot cas, des del dia 22 de setembre es necessiten dues firmes
per autoritzar qualsevol pagament de Fires i Congressos. El que
li puc autoritzar és que dins Fires i Congressos i dins les altres
empreses públiques no es trobarà amb les gravíssimes
irregularitats que ja hem trobat dins qualque empresa pública, a
les quals hi havia dues i tres firmes, però que no foren suficients.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.4) Pregunta RGE núm. 4555/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a opinió sobre la participació d'equips de bàsquet de les
Illes Balears a la lliga LEB.

I.7) Pregunta RGE núm. 4560/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a criteris per a la concessió de subvencions a associacions i clubs
de gent gran.

Passam a la quarta pregunta, 4555, Sr. Conseller de
Presidència, em demana la paraula?

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. Demanaríem que s'ajornàs aquesta
pregunta i també la pregunta 4560/99, atès que el conseller de
Treball i Benestar Social no és present.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acceptam l'ajornament, tal com és previst.

I.5) Pregunta RGE núm. 4487/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestions fetes per part del conseller d'Obres
Públiques i Transports perquè Iberia cobreixi els primer
vol Menorca-Palma amb reactors de capacitat suficient per
a 120/150 places.

Passarem a la cinquena pregunta, 4487, relativa a
gestions fetes per part del conseller d'Obres Públiques i
Transports perquè Iberia cobreixi el primer vol Menorca-
Palma, amb reactor de capacitat suficient per a 120/150
persones, que formula l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, sr. President. Jo demanaria, vostè sap que dia
22 de novembre la companyia Air Nostrum, d'Iberia, va
modificar la programació de vols entre Menorca i Palma i
també d'Eivissa a Palma, i a l'inrevés, però el canvi més
significatiu va ser que la companyia va avançar de les 8.40
a les 8.05 el vol, però no en va afegir cap més, sinó que
l'únic que va fer va ser substituir-lo. En canvi, a Eivissa hi
ha un vol que surt a les 8.30 i un altre a les 8.40. Els focker,
és un focker F50, de 48 places, totalment i absolutament
insuficient que deixa saturat el primer vol del matí.

Per tant, jo deman al conseller quines gestions ha fet el
conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears, per tal que Iberia cobreixi el
primer vol Menorca-Palma, amb reactors de capacitat
suficient per a 120/150 places.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té
la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat. En relació amb aquest tema,
estam d'acord en la insuficiència del servei, hem expressat
les nostres queixes a la companyia, feim un seguiment i
fonamentalment dia 18 de novembre, encara falta un mes,
vam fer una reunió a Madrid amb un director general
d'Aviació Civil, a qui vàrem expressar les nostres
preocupacions, i la veritat és que el vam trobar molt
receptiu, el que passa és que em va demanar un pèl de temps
per poder gestionar aquest tema, i jo li he donat aquest
marge, encara no ha passat un més, però de totes maneres
hem seguit i hem mantingut converses, via telefònica també,
però que vertaderament consideram insuficient i treballam
perquè aquest tema se solventi.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres el que li demanam és que
realment és un problema greu, problema que tots els que partim
a primera hora per qüestions professionals i per qüestions
mèdiques és agreujant i angoixant, perquè ningú no sap si hi
haurà o no plaça a primera hora, i nosaltres el que li demanam és
que s'entrevisti amb el president d'Iberia, amb el president d'Air
Nostrum, amb qui faci falta, i si vol que nosaltres l'ajudem,
encantats, perquè realment és un problema extraordinàriament
greu. I, com més prest se solucioni, nosaltres més prest,
evidentment, li agrairíem, perquè el que no volem és que, com
aquell homenet que anava a comprar els bitllets l'altre dia, em
deia "abans jugàvem a primera, i ara jugam a tercera divisió".

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques, té la
paraula.

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

Estic completament d'acord, i a més a més, jo supòs que
vostès varen aprofitar la darrera visita del ministre d'Indústria,
que és responsable del (...), que supòs que, a part de cantar
nadales i coses d'aquestes, també li degueren expressar els
nostres problemes, de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 4491/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe relatiu a l'avantprojecte de consells insulars.

Passam a la pregunta següent, la sisena, 4491, relativa a
informe sobre l'avantprojecte de consells insulars que formula
l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Podria dir
que aquesta pregunta queda formulada amb els seus propis
termes, però aprofitaré, molt breument, el torn per fer el
plantejament i la motivació d'aquesta pregunta. Quan un és
aficionat a les hemeroteques i a repassar les intervencions dels
responsables polítics, i responsables polítics tant ho dic a aquells
que governen com quan estan a l'oposició, tendeix a creure
realment les paraules que es diuen dins una cambra i la
solemnitat amb què es pronuncien. Jo vull reafirmar, d'entrada,
que estam, el nostre grup, totalment d'acord que la Llei de
consells insulars, la futura llei que ha de regular els consells
insulars, hauria de ser una llei consensuada tan àmpliament com
fos possible, des del Parlament i al Parlament.

Però la sorpresa ha estat que aquesta voluntat expressada
pel Molt Hble. President, en el seu discurs d'investidura,
punt al qual coincidesc, almenys jo totalment, que va ser
expressada també en el seu brindis al debat de la comunitat,
s'ha vist alterada d'una manera total i absoluta, s'ha vist
alterada des d'una iniciativa presa, amb tota la seva llibertat,
iniciativa presa des d'un consell insular, en presentar un text
articulat, i automàticament el Govern de la comunitat
autònoma, en tost de cridar les diferents forces polítiques i
els representants legítims dels altres consells insulars, açò
ho dic en relació amb l'hemeroteca, de pressa i corrents
demana, sol•licita un informe. Després es diu que no, que no
es va sol•licitar, jo el tenc a les meves mans, li poden dir
informe, li poden dir parer jurídic, però el cert i segur és que
l'encapçalament diu "sol•licita del director general de
Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa, el
meu parer sobre l'esborrany de l'avantprojecte de llei de
consells insulars", quan sempre s'havia dit que aquest
projecte hauria d'estar realitzat des del Parlament i pels
membres de totes les forces polítiques per aconseguir el
màxim consens.

La pregunta és claríssima, aquest informe que va ser
redactat i emès, ha tingut relació o no ha tingut relació
després per al projecte de vostès han presentat a l'opinió
pública i que afortunadament no han aprovat encara en
Consell de Govern?, jo els he de dir que no, els he de dir
que no, si haguessin fet cas d'aquest informe no haguessin
tret aquest avantprojecte o aquest esborrany d'avantprojecte
de llei de consells insulars, perquè el que vostès han fet no
ha estat altra cosa que agafar el projecte de llei que va
remetre, vull dir, l'equip de govern del consell, no el consell
insular, l'equip de govern del consell, l'han copiat quasi al
80%, però després, quan un ha anat a cercar els documents,
se n'ha temut que no és estrany que l'hagin copiat quasi en
un 80%, no han fet res més que donar trasllat a uns
documents signats per tots els que conformen el pacte de
govern.

Jo, Sr. President, cregui'm, estic molt preocupat, però dit
açò, també li he de dir amb tota la seriositat del món i amb
tota la sinceritat davant aquest tema, que estam davant una
llei que o surt per consens en aquest parlament o serà una
mala llei, per bo que sigui el seu articulat. I vostè, vostè, té
la responsabilitat de liderar aquest projecte, de liderar
aquest consell i no accepti convertir-se en el germà menor
d'una iniciativa d'un partit, encara que hagi signat vostè un
pacte, la responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres, està
en joc la comunitat autònoma, i vostè, com a màxim
responsable, ha de liderar aquest consens, ha de liderar
aquest projecte, ha de convocar totes les forces polítiques,
aquí, a la Cambra, perquè es faci des de la Cambra, no anar
corrents a demanar informes, anant a remolc de les
iniciatives que vénen d'altres formacions polítiques o
d'altres institucions.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Enrenou a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:

Abans de donar paraula, vull recordar als senyors diputats que
som al torn de preguntes, no de peces oratòries. Hem consumit
quatre minuts de temps, d'un temps de cinc minuts, si presenten
una interpel•lació, podem fer una pregunta més llarga, però som
al torn de preguntes, i el Sr. Huguet ho sap perfectament. 

Per part del Govern, Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

Sí, perdó, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No, perquè quedi una cosa clara, de la mateixa manera que
dic una cosa, també he de tenir la humilitat de reconèixer que, en
aquest cas, tota la raó és de la seva part, i també la interpretació.
Per tant, jo no faré ús del segon torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Huguet. Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, la veritat és que vostè ha estat president
d'aquesta cambra i jo quan l'escolt amb molt d'interès i veig les
seves preguntes, veig que vol crear escola en la forma i la
manera com s'han de fer les preguntes, perquè canvia, crec, i
mescla una pregunta amb una altra, crec que n'hi ha una altra
sobre l'opinió i l'informe, i vostè ho mescla tot per intentar fer un
discurs, perquè jo ja no sé què em demanava, amb tot el que ha
dit.

El que em demanava era simplement si el director general de
Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa va
encarregar un informe sobre l'avantprojecte de la llei de consells
insulars, no, no s'ha encarregat mai un informe sobre
l'abantprojecte de consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet. Aquesta presidència (...) per salvar el
parlamentarisme que pugui funcionar correctament, si vol usar
el seu segon torn, li donaria el segon torn, igual que al ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies per la seva generositat, no l'usaré més que per
fer lectura d'un document oficial: "Em sol•licita el director
general de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa el meu parer sobre l'esborrany de l'avantprojecte
de llei de consells insulars, un comentari d'urgència, i que
formuli les observacions i els suggeriments que consideri
adients, opinió que intentaré donar sintèticament distingint
entre el que podríem anomenar plantejament general de
l'esborrany i l'articulat concret d'aquest". Signat, Palma, 2 de
novembre 1999, Bartomeu Colom i Pastor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. sr.- Huguet, vostè, el que m'hauria de mostrar és el
paper on el Govern de les Illes Balears demana que aquest
senyor faci aquest informe. No té, no hi ha cap constància,
no hi ha cap constància ni una, i a més queda clar que
tampoc ell no diu en cap cas que farà un informe, no hi ha
cap constància ni una que el Govern sol•licitàs cap informe.
Perquè jo ho vaig manifestar moltes vegades l'únic que va
poder existir va ser converses telefòniques perquè volíem,
volíem, com ara volem, com ara volem que vostès també
opinin sobre l'avantprojecte que és el del Govern,
l'avantprojecte que és del Govern, que ja ha presentat el
Govern i que tenen vostès i volen saber la seva opinió i
vostès la manifesten cada dia, volíem conèixer l'opinió
d'aquest eminent catedràtic. I això no era demanar cap
informe, per tant, no en vàrem demanar cap, l'únic informe
que hem demanat, que sí que l'hem demanat sobre
l'avantprojecte que existeix en aquest moment i que vostès
coneixen, que vostès tenen i que està elaborat per la
Conselleria de Presidència, l'únic informe que s'ha demanat
és als Serveis Jurídics del Govern de les Illes Balears, i per
cert, dir-los que els Serveis Jurídics de la comunitat
autònoma, diuen que és constitucional i que és estatutari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 4556/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a document secret en el pacte signat pels grups que
donen suport al Govern.

Passam a la pregunta 8, 4556, relativa a document secret en
el pacte signat pels grups que donen suport al Govern, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Donada l'exposició pública amb
tota la parafernàlia que açò va suposar la setmana passada no,
l'altra, que es va exposar aquí, aquí, en la Sala de Passos Perduts,
es va exposar damunt d'una taula, on un il•lustre membre
d'aquest govern va tenir a bé donar aquests documents que no
sortien per Internet, però que sí estaven elaborats i estaven
firmats, efectivament, aquesta pregunta en aquest moment decau,
no hi ha pacte secret, estan firmats els 17.000 milions de
pessetes, els 5.000 milions de pessetes, quines són les
transferències, les estructures dels consells insulars, quants de
directors generals hi ha d'haver en el Consell Insular de
Mallorca, quins han de ser els directors generals, quins han de
ser els directors generals a cada conselleria, sense nom i llinatges
sinó el títol de les conselleries, quins han de ser els consellers,
com a títol també, en els consells insulars...

"Per tant, per tant, què ens demana?". Pronunciament a una
cosa fermada o no fermada. Insistesc: Sr. President, agafi el toro
per les banyes. Lideri, lideri aquest projecte i amb açò ens hi
trobarà, amb voluntat constructiva i amb voluntat de tots junts
treure una llei i una estructura de la nostra comunitat que serveixi
per a sempre, no per a un moment circumstancial.

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. Gràcies, senyores i senyors diputats.
Sr. Huguet, bé, veig que vostè diu que la pregunta decau i per
tant no importa que li contesti, però sí que li vull parlar una mica
d'allò dels consells insulars. 

Miri, vostès tenen una proposta; jo vaig cridar al cap de
l'oposició, al president del seu grup parlamentari, i li vaig donar
una proposta de llei de consells insulars. A mi, allò que
m'agradaria és que, fugint de frases fetes i de demagògies i
d'històries, vostès ens donassin l'opinió -l'estudiïn el temps que
l'hagin d'estudiar- sobre aquest projecte de llei, ens diguin que en
pensen, d'aquest projecte o d'aquest avantprojecte de llei. 

Nosaltres el que hem fet ha estat, efectivament, elaborar,
d'acord amb propostes anteriors, d'acord amb temes precedents,
d'acord amb el que vostè vulgui, ha estat agafar el bou per les

banyes d'un tema que vostès durant 16 anys no varen ser
capaç d'agafar-lo. Nosaltres l'hem agafat i el que hem fet ha
estat fer una proposta i passar-la a tots els consells insulars
i a tots els grups parlamentaris sense haver-la duita a
Consell de Govern perquè tothom hi digui el que trobi. Si
vostè creu que es pot fer millor m'expliqui com s'hauria
d'haver fet.

Està ben clar que per passar una proposta als grups
parlamentaris i per passar una proposta als consells insulars
ha d'existir aquesta proposta i qualcú l'ha de fer, a aquesta
proposta. Això ha estat el que ha fet el Govern de les Illes
Balears i ha escoltat a qui ha volgut escoltar; el que és cert
és que a l'hora del debat s'ha plantejat a tothom, i que en
aquests moments s'ha fet una convidada perquè es pogués
consensuar aquesta qüestió. Per tant jo els demanaria més
seriositat en un tema tan important, i els demanaria que
s'esforçassin per estudiar bé la llei i per no sortir-me només
amb paraules o amb frases fetes, que em donassin els
raonaments de perquè vostès creuen que això és rompre
l'estructura de la Comunitat o altres frases com les que he
sentit. 

Jo el que voldria és que parlassin de la qüestió, i aquesta
va ser la convidada que jo vaig fer al Sr. Matas, aquesta va
ser la convidada que jo vaig fer al Sr. Matas; per tant,
aquesta és la posició del Govern, una posició oberta, de
diàleg i amb ganes que, efectivament, un tema tan important
s'acordi pel màxim consens.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies al Molt
Hble. President d'aquesta comunitat autònoma. Em
tranquil•litza i li agraesc molt sincerament que hagi sortit
vostè a contestar, li agraesc. En aquest moment només li
puc fer un prec: posi aquestes paraules i ho dugui per
endavant, no digui que no feim feina. 

Miri, aquí hi ha tot un document que se'm va encarregar,
de reflexions al voltant dels consells insulars, de les
competències a transferir, a delegar, i de l'avantprojecte de
llei que va fer el Consell Insular de Mallorca, elaborat i fet.
Aquí en tenc un altre que són principis generals que baix el
nostre partit han d'inspirar principis informadors del model
de comunitat autònoma que vol plantejar i que planteja el
Partit Popular. Un altre principi és la ponència política
aprovada en el darrer congrés. Aquestes seran les nostres
aportacions, Sr. Antich, no ho dubti, aquestes seran les
nostres aportacions. 

Jo el que li deman és que vostè en aquest moment té la
gran oportunitat de liderar aquest procés, de desfermar-se de
certs compromisos per intentar tenir un consens el més
ampli possible en aquesta cambra, sense presses, sense tenir
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data de caducitat; és que vostè té una lletra firmada amb data de
caducitat: "o hi ha consens dins el mes de març o si no treurem
la nostra llei", i jo el que li vull dir és que és tan important -i té
tota la raó- que no pot permetre que ara, a finals de desembre,
que no podrem discutir res, amb un gener per enmig, en un mes
i mig consensuem la llei més important i que tots qualificam.

Però li diré una altra cosa: el govern del Partit Popular, o molt
o poc, amb suficiència o amb insuficiència, ha liderat 12 lleis de
transferències de competències als consells insulars; poques, poc
desenvolupament, d'acord, però n'ha fetes 12, amb un govern del
Partit Popular es va liderar en aquesta cambra i des d'aquesta
cambra, des d'aquesta cambra, una ponència que va redactar la
Llei de consells insulars, votada per àmplia majoria de tots els
parlamentaris, i hi ha llei de consells insulars, que ha estat el que
s'ha estructurat. Vostè podrà dir que no s'ha complit el sistema de
finançació definitiu, que no s'ha fet la revisió..., d'acord, però
aquesta llei no ha sofert modificacions.

Sr. Antich, jo el felicit pel seu compromís de cercar el
consens, però el cerqui dins aquesta cambra, amb la participació
de tots i sense terminis preestablerts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Huguet, efectivament, vostès feren transferències als consells
insulars sense acord, sense acord, ni polític ni institucional.
Vostè ara em demana que hi hagi sense acord ni polític ni
institucional. Per tant, no em vulgui donar lliçons de segons quin
tipus de temes. Allò que vostès prediquen convendria que ho
practicassin, cosa que no fan.

És vera, que s'han fet transferències als consells insulars. Ens
estam plantejant una altra cosa, ens estam plantejant quin paper
han de jugar aquests consells insulars sense perjudici de les
transferències. Les transferències és un altre tema, estam parlant
de quina estructura, de quina agilitat, de com han de funcionar
aquests consells insulars i haurem de parlar de quina finançació
definitiva han de tenir aquests consells insulars, cosa de la qual
vostès durant 16 anys no han volgut parlar, no han volgut
desenvolupar l'Estatut d'Autonomia. Per tant, estam parlant de
dues coses diferents, Sr. Huguet, de dues coses diferents.

I no em parli de lletres, ni de compromisos, ni d'històries,
perquè jo ja n'estic cansat. Vostès, per tal de governar, haguessin
estat capaços de vendre l'ànima al dimoni, de vendre l'ànima al
dimoni. Vostès si no governen en aquesta comunitat autònoma
no és perquè tot el que varen oferir, no és perquè vostès

diguessin no a allò que se'ls demanava, no és perquè vostès
diguessin no a res del que se'ls demanava, és perquè aquells
que havien de pactar amb vostès ja els coneixien, i com que
els coneixia no volia pactar de cap de les maneres amb
vostès. Per això no pactaren vostès. 

Perquè jo els vull recordar..., vostès parlen de 17.000
milions, vostès parlen de llei de consells insulars, vostès
parlen de tota una sèrie de documents firmats. Miri, Sr.
Huguet, la Llei de consells insulars hi va haver un document
que se va aportar per part d'Unió Mallorquina que s'ha
estudiat, que s'ha anat treballant amb les forces
progressistes, que encara és un document obert i que, per
tant, les institucions hi podran dir coses i els grups
parlamentaris també, però que efectivament hi havia un
acord d'intencions en el fet de desenvolupar aquests consells
insulars, i nosaltres no tenim cap problema per reconèixer-
ho, cap problema, hem predicat això durant moltes
legislatures. Quant als 17.000 milions de transferències de
competències, jo no sé si seran 17, si seran 15, si seran 14
o si seran 23, seran els que siguin; allò que és cert és que hi
ha una voluntat d'aquest govern de transferir les
competències que diu el pacte, i que aquestes transferències
seran ben finançades.

Jo li vull recordar que en el moment en què estàvem
discutint el pacte, Unió Mallorquina, si a mi no m'ha
enganat i estic convençut que no, el que se'ns deia és que
totes aquestes coses i més s'havien demanat al Partit
Popular, i el Partit Popular no només havia ofert això, no
només havia ofert això. Els vull recordar que vostès, a més,
havien ofert 100.000 milions de pessetes, 100.000 milions
de pessetes, és a dir, no estam parlant ni de 15, ni de 13, ni
de 22, ni de 16, estam parlant de 100.000 milions de
pessetes que el Govern de l'Estat havia d'aplicar en aquesta
comunitat autònoma. Com se suposa això només ho sabien
els d'aquí, perquè els de Madrid feren molta via a dir que
ells, de tot això, no en sabien res absolutament. 

Per tant, no em venguin a parlar de doblers i no em
venguin a parlar de compromisos rars. Aquest govern en tot
moment, abans de fer el pacte i després de fer el pacte, o les
forces progressistes que componen aquest govern han parlat
molt clarament de quins eren els compromisos i de quines
eren les intencions, i donar un paper, un vertader paper als
consells insulars sempre va ser la intenció de totes les forces
progressistes que han firmat el pacte i també, sense cap
dubte, ho serà d'aquest govern. I jo cercaré el màxim
consens, amb la Llei de consells insulars; ara, no deixaré
que per motius partidistes els consells insulars no tenguin
majoria d'edat. Vostès, o fan feina per arribar a aquest
consens, o efectivament no dubtin que els consells insulars
tendran la majoria d'edat que els correspon.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Confiem que no hi
hagi més preguntes, diguem, decaigudes, perquè en les
decaigudes empram tots el triple de temps que amb les
altres.

I.9) Pregunta RGE núm. 4557/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a denominació oficial del Govern.

Passem a la pregunta número 9, 4557, relativa a
denominació oficial del Govern, que formula l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
pregunta és molt clara: Quina és la denominació oficial del
Govern que presideix el Molt Hble. Sr. Antich? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
aquesta pregunta em va crear una gran estranyesa, i més venint
de la persona que ve, que crec que és professor de dret i ha de
tenir coneixement de les normes. Vostè sap que és "Govern de
les Illes Balears".

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no fa falta
esser el que vostè ha dit per conèixer la veritat, la realitat que és
la que vostè ha dit, no la que vostè utilitza en els seus papers
oficials. La que vostè ha dit és la realitat, "Govern de les Illes
Balears", i vostè utilitza paper oficial i mitjans oficials d'aquest
govern per fer-se propaganda del seu pacte de progrés i fa
comunicats de premsa no parlant del Govern de les Illes Balears,
que no és el que un humil professor d'universitat sap que és, sinó
qualsevol ciutadà, sinó que el que vostè utilitza emprant la
denominació de govern de pacte de progrés. 

Jo esper que el president d'aquesta comunitat, que es diu un
home corrent, que se sent incapaç de confondre allò oficial d'allò
partidista, corregeixi aquestes actuacions que un pic més estic
convençut que provenen del brazo tonto de la ley. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
la veritat és que de cada vegada és més difícil entendre l'oposició
que fan vostès, és pràcticament impossible perquè no té
orientació ni fi, és a dir, crec que la fan sobre allò que cada matí
s'aixequen i allò que se'ls ocorre i llegeixen a la premsa. 

I per què li dic això? Home, li dic això perquè vostè sap
que és l'Estatut d'Autonomia que ho regula, la reforma de
l'Estatut d'Autonomia en el capítol 3, l'article 32, vostè ho
sap, i vostè sap que l'Estatut d'Autonomia feia estona que
havia entrat en vigor i vostès varen governar bastants de
mesos i vostès continuaven dient "Govern balear", vostès
continuaven utilitzant "Govern balear" perquè els papers, la
documentació, els papers que pot vostè trobar i que
s'estaven utilitzant són papers que em trobat a les
conselleries que, a més, consideram que seria una despesa
elevada tirar-los a la paperera i es pot utilitzar, i n'estam
utilitzant i estam utilitzant carpetes perquè volem i el nostre
parer és que no hem de malgastar els doblers públics. Per
tant, no tenim perquè tirar tot això a la paperera i estam
utilitzant i podem utilitzar aquest paper, però oficialment,
vostè ho sap, i vostès el varen estar utilitzant més de mig
any, "Govern" per tot i, a més, a les campanyes publicitàries
i per tot quan sabien que l'Estatut d'Autonomia parlava i ja
era "Govern de les Illes Balears". 

Per tant, Sr. Flaquer, al final sempre em demana el
mateix. On van amb aquestes preguntes i què pretenen?,
perquè si al final el que pretenen és assignar-me un nom, a
mi, i intentar voler utilitzar i fer broma sobre la meva
persona, no es preocupi que jo em consider bastant sòlid i
no em preocupa el més mínim el que vostès puguin dir i
puguin fer sobre la meva persona. Sí que em preocupa que
no plantegin amb seriositat el que és governar unes Illes
Balears i el que és fer una comunitat autònoma millor que
la que ens han deixat vostès. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.10) Pregunta RGE núm. 4488/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a competències a transferir
a l'Ajuntament de Formentera.

Passam a la pregunta número 10, 4488, relativa a
competències a transferir a l'Ajuntament de Formentera, que
formula l'Hble. Diputada Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut,
del Grup Parlamentari Popular i que té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
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Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, que supòs que em
contestarà el Sr. Garcias, té un poquet d'història. El dia 28 de
setembre, aquesta diputada, que creu fer una oposició
constructiva i que pensa tot el contrari del Sr. Garcias, el Sr.
Garcias fuig del que és el debat de govern i quan intenta parlar
diu dois, va demanar el dia 28 de setembre quines competències
de les transferides i de les que se transferiran al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera assumirà l'Ajuntament de Formentera,
perquè em preocupava saber quin nivell competencial tendria
l'illa de Formentera, com quin nivell competencial tendrien altres
ajuntament. 

El Sr. Garcias, que és el responsable de les relacions amb el
Parlament, va contestar a aquest humil diputada: "Totes les que
creguin oportunes les dues institucions". Així podria dir mils de
preguntes que jo li he fet i que em contesta dient dois, sí o no, i
per això em veig obligada a fer aquesta pregunta oral avui a
plenari que diu: "I quines són les competències que creuen
oportunes les dues institucions transferir a l'Ajuntament de
Formentera?". 

Li pregaria, Sr. Garcias, que m'ho concretàs perquè ho duen
en el seu programa electoral, que no fes això que fa cada vegada
que li deman una pregunta per escrit, vostè la defuig. No entenc
molt bé qui li prepara les respostes perquè vostè és successor de
la meva conselleria i hi havia gent molt preparada per preparar
respostes parlamentàries. Contesta amb monosíl•labs. O només
em queda una conclusió: les fa vostè mateix i mereix el
qualificatiu de brazo tonto de la ley.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Rosa Estaràs, clar, fer oposició significa el tarannà que
vostès en aquest moment estan manifestant, és a dir, dir que el
conseller de Presidència diu dois és com vostès reforcen la
democràcia, així és com vostès reforcen les institucions. Aquest
és el seu tarannà, aquest és el seu tarannà i el demostren
clarament, perquè l'únic que fan és això, i li podria dir a això el
mateix que ha seguit, i no li he dit mai, que si li contest amb dois
és perquè deu demanar dois. Això és el que és lògic, i no li he dit
mai, que demana dois. Jo el que faig és contestar-li el que em
demana. Que a vostè no li agrada?, bé, és el seu problema, però
no ho qualifiqui d'una manera o de l'altra perquè l'únic que
demostra és que vostè té poc tarannà de persona demòcrata per
estar a l'oposició. Només devia tenir tarannà per estar en el
govern però per estar a l'oposició en té molt poc.

En referència a allò que em demana, vostè sap, vostè si tenia
tants d'experts i tantes persones per contestar les preguntes vostè
deu conèixer com es regula això, com seran i com han de ser les
transferències del Govern de les Illes Balears i com han d'anar.
Les transferències del Govern de les Illes Balears no es fan a
l'Ajuntament de Formentera, vostè ho sap; les transferències del
Govern de les Illes Balears es faran al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera i com diuen les lleis, a sol•licitud d'aquest
ajuntament de Formentera, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera transferirà el que creguin convenient les dues
institucions. Per tant, contestar això no és contestar-li cap doi.

Moltes gràcies, Sra. Rosa Estaràs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. La Sra. Estaràs té
la paraula si vol intervenir.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Garcias ha afirmat que
demanar al responsable del Govern, al conseller de
Presidència, concretament, és un càrrec important, quines
competències de les transferides i de els que es transferiran
al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, assumirà
l'Ajuntament de Formentera, és un doi. Em sembla que
vostè..., vostè ha dit que jo demanava dois. Jo vaig demanar
el dia 28 d'octubre, amb la qual cosa vostè diu que demanar
i tenir interès en saber què es transferirà a l'Ajuntament de
Formentera és un doi. Sr. Garcias, demostra una altra
vegada que el doiut és vostè.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Sr. President, Sra. Diputada, senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que costa molt parlar deu paraules
seguides amb vostès. És molt difícil, perquè qui ha utilitzat
la paraula doi ha estat vostè, i jo crec, crec, crec que som
aquí i si vostè fa una pregunta supòs que fa una rèplica per
veure si el que he dit jo a la seva resposta és correcte o no
és correcte. Vostè sap que el que he dit jo a la seva resposta
és correcte; per tant, escolti, digui: "Val, d'acord, el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera amb l'Ajuntament de
Formentera ho acordaran, ho faran". 

Doni respostes lògiques, doni respostes lògiques i no
vulgui dir que jo he dit que vostè..., que jo he dit que
aquesta pregunta sigui un doi, jo l'únic que li he dit és que
si vostè diu que se li contesten dois deu ser que vostè fa
preguntes que són dois, però mai que aquesta ho pugui ser
o una altra. Jo li tenc molt de respecte i mai no li diré que en
fa, mai no li diré que en fa, el que passa és que vostè en té
poc, de respecte per les institucions, perquè vostè fins ara
crec que l'única defensa que podria haver fet per les normes
que tenim i que ens donam i amb què es regulam és des del
poder d'una institució i mai des de l'oposició.

Des de l'oposició també es defensen i s'han de defensar
les institucions. La manera de defensar-les és respectar-les
i jo no som una institució, jo no som una institució, però fer
preguntes i contestar preguntes mai no són dois. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.11) Pregunta RGE núm. 4489/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diferència entre un
informe i demanar l'opinió per escrit.
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Passam a la pregunta número 11, 4489, relativa a diferència
entre un informe i demanar una opinió per escrit, que formula
l'Hble. Diputada Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Garcias vostè s'ha convertit en una
autèntica institució en aquest govern d'esquerres o pacte de
progrés. Aquesta pregunta ve molt enllaçada amb la que li feia
el Sr. Huguet. La pregunta diu textualment: "Quina diferència
existeix per al Sr. Garcias -i li suplic que és que no la sé, vostè
ha introduït un concepte nou- entre encarregar un informe jurídic
per part d'un govern, d'un director, d'un conseller, d'un president,
i demanar en nom del Govern una opinió jurídica per escrit?".
Quina diferència hi ha?

Vàrem llegir en el Diario de Mallorca el dijous dia 18 de
novembre que na Maria Antònia Munar va dir: "Munar dice que
el Govern es poco inteligente al pedir informes en su contra, dijo
Munar refiriéndose a que cuando preguntó al conseller de
Presidencia Antonio Garcias si existía un informe en este sentido la
respuesta fue negativa. Dijo Garcias: 'No se ha encargado ningún
informe, sino que se ha solicitado la opinión de varios juristas,
entre ellos Colom, sin que esto signifique que compartan su opinión.
El catedrático Bartolomé Colom sólo dio su opinión sobre la Ley de
consells'".

La meva pregunta és molt clara: vostè és conseller, de vostè
depèn un director que és el Sr. Valentí Valenciano, és igual si ho
demana vostè o ho demana el director, ho demanen en nom d'un
govern. Quina diferència hi ha entre demanar un informe i quina
diferència hi ha entre demanar una opinió jurídica per escrit. Sr.
Garcias, ens ho expliqui perquè la veritat és que no ho entenem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Rosa Estaràs, miri, jo li puc dur el diccionari, el que diu que
és informe i el que és opinió, però tanmateix no la convenceré
perquè està ben explicat i vostè mateixa ho pot mirar, el que és
un informe i el que és una opinió, però crec que abans, abans, ja
contestant al Sr. Huguet perquè avui feim un monogràfic sobre
aquest tema, contestant al Sr. Huguet, encara sort que ja hem
presentat l'avantprojecte i vostès el tenen perquè si no hagués
estat un debat d'incompliment per part del Govern i no sé quantes
coses, aquesta bateria de preguntes que avui estan dirigides a la
Conselleria de Presidència, però el que sí li vull dir molt clar és
que, un informe, hauríem de fer una petició sistematitzada i ens

haurien de contestar amb un informe sistematitzat i, a més,
hauria d'haver sortit de la nostra conselleria i demanat per la
nostra conselleria per escrit i, a més, pagat, si es demanava
un informe. 

Nosaltres, que sapiguem i ho sabem cert, no hem pagat
cap informe i l'únic que vàrem fer va ser demanar una
opinió com n'hem demanades d'altres; algú ens l'ha enviat
per escrit i altres han parlat amb els jurídics de la
Conselleria sense emetre-ho per escrit, però l'únic que hem
demanat és el que pensaven sobre un document que se'ns va
fer arribar des del Consell Insular de Mallorca, i sobre això,
sobre tot aquest treball, hem elaborat una llei de consells
que ara tenen vostès i que vostès hi poden dir la seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sra. Estaràs té la
paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Idò la veritat és que la Sra. Munar
es va quedar molt sorpresa quan va sentir al Sr. Valentí
Valenciano reconèixer que havia demanat l'opinió al
catedràtic Bartomeu Colom. Vostè, Sr. Garcias, a través del
seu director general va demanar un informe, un informe
conté una opinió i una opinió es reflecteix en un informe. Li
pot donar les voltes que siguin, es pot demanar per escrit, es
pot demanar oralment; aquest senyor li va contestar
oralment. Li pot fer gratis perquè és amic seu o no li pot fer
gratis, aquí hi ha un informe que emet una opinió, o bé una
opinió que es reflecteix a través d'un informe. Simplement
que, com que vostè mentia i estava a punt de créixer-li el
nas..., sí, estava a punt de créixer-li el nas i la Sra. Munar el
va aplegar, va sortir amb aquesta carambola. 

Però jo li contestaré amb unes paraules que va emprar
una periodista, no diré qui, i que resumeixen un poquet el
seu sentit i que precisament es varen publicar aquest dia 18
d'octubre: "Le comentó sin tener en cuenta las distinciones que
Garcias y Valenciano hacen entre pedir un informe oficial o
una opinión, a partir de las cuales concluyen que no le
mintieron, ya que según ellos no existe un informe como tal. A
estos socialistas no se sabe qué les pasa, que siempre acaban
enterándose por la prensa de lo que ellos mismos hacen
cuando se trata de asuntos delicados. Deben ser
reminiscencias del Sr. González".

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Rosa Estaràs, tot
redunda en el mateix. Ara ha hagut de llegir tot un conjunt
de resposta que tenia preparada. Clar, si vostè no vol
admetre ni admet la diferència i ara resulta que si nosaltres
no el pagam és perquè és amic... Miri, vostè ha estat
consellera, vostè sap com s'encarreguen les coses i com van,
i com han d'anar, vostè ho ha de saber i, per tant, vostè sap
que és molt diferent que si nosaltres encarregam un informe,
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l'haurem de pagar, i a més si l'encarregam l'encarregarem per
escrit. Ara, si a diferents reunions en què també varen participar
altres juristes, que també han participat altres juristes, a diferents
reunions que han participat altres juristes tots aquests juristes han
manifestat la seva opinió i el Sr. Colom va donar la seva opinió
per escrit. 

Això -escolti, Sra. Rosa Estaràs- el que vostè ha de dir és on
ho hem encarregat nosaltres, com li hem demanat aquest
informe, com li hem demanat aquest... No me mostri el paper
perquè és el paper de la resposta del Sr. Colom, que es va dignar
a posar-nos-ho per escrit, nosaltres no li havíem demanat. Per
tant no em faci..., nosaltres no li havíem demanat aquest..., no li
havíem demanat. Home!, a vostès també els hem demanat una
opinió. No els hem demanat una opinió?, i fa una estona estàvem
en el debat? Clar, els demanam opinió, els demanam opinió, no
passa res, no importa que me mostri tant aquest paper, el pot
amagar, el pot amagar que el conec, el pot amagar.

Això l'únic que fa, Sra. Rosa Estaràs, l'únic que fa, Sra. Rosa
Estaràs, es demostrar la seva desorientació, perquè en lloc de
voler contestar i dir el que els sembla la Llei de consells insulars,
en lloc de contestar i dir com ho volen vostès, quin model volen
de comunitat autònoma, l'únic que saben fer és fer filibusterisme,
perquè això només és filibusterisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.12) Pregunta RGE núm. 4492/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desplaçament dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears
a Inca.

Passam a la pregunta número 12 i darrera avui, -gràcies a
Déu- 4492, relativa a desplaçament d'alts càrrecs del Govern de
les Illes Balears a Inca, que formula l'Hble. Diputat Jaume Font
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. I res de gràcies a Déu, és gràcies a la
facultat que tenim per aquesta cambra de formular les preguntes
que a aquest nombrós grup de l'oposició pertoquen a cada ple, Sr.
President. Per altra part, jo crec que després d'un fracàs estrepitós
d'aquest govern de contestar a una sèrie de preguntes que tenien
un tema important que era de fons, aquest humil diputat en vol
intentar una que sigui de formes, eh?, que és aquesta darrera.

Vostès es desplaçaren el darrer Dijous Bo en tren a Inca però
tornaren en cotxe per l'autopista. Ens ho expliquin, això, que crec
que estarà bé. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament, nosaltres ens desplaçàrem, igual que el batle
de Palma, en tren, i tornàrem en cotxe igual que el batle de
Palma i un altre regidor de Ciutat, i jo crec que va ser un
encert perquè va ser un gest d'aquest govern per demostrar
que està a favor del transport públic i per demostrar que està
a favor de donar un impuls important a tot allò relacionat
amb el tren. Jo diria més: també ens haguéssim pogut
desplaçar en tren perquè en molts d'anys de Dijous Bo era
la primera vegada que no hi havia ni vaga, ni anunci de vaga
de la gent que fa feina en el tren i, per tant, també ho
haguéssim pogut fer per celebrar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Molt Hble. President, miri, jo el que li puc dir que
aquest que li parla va anar en tren i va tornar en tren, aquest
dia, vaig venir a Palma i tal i qual. Vostès..., sí, sí, sí, i sense
gens de publicitat. Vostès cercaren una foto, aquest dia,
cercaren una foto i després el que varen fer, baix el meu
punt de vista, i li diré perquè crec que cercaven una foto:
cercaven una foto perquè si realment l'esperit hagués estat
d'emprar el transport públic haguessin tornat amb el
transport públic. Així de clar, i crec que el Govern, en
aquest sentit, l'únic que va voler és cercar una foto.

Jo, Sr. President, el que li vull dir és que, del seu govern,
n'hi va haver que varen dir que hi anirien en bicicleta, tot el
temps, o amb l'autobús. Ara tots van en cotxe oficial, cosa
que em sembla bé, i crec que seria bo per a la societat -i ja
sé que potser a aquesta rèplica em contestarà per aquella
posada en marxa del tren per anar a veure, a l'"Empalme",
a on arribaven les vies del tren la passada legislatura, jo li
faig saber una cosa: que per a aquells que som de municipis
on arribarà el tren vàrem estar ben contents de veure que un
govern havia estat capaç de posar en marxa la tornada del
tren cap a sa Pobla. Vostè tendrà la sort, vostè tendrà la gran
sort de poder-la inaugurar i jo el felicitaré, sense cap dubte,
però no dubti que l'èxit inicial ve d'enrere.

I per acabar només dir-li una cosa: jo el que crec és que
vostès van en tren per la foto, però vostè l'altre dia ens deia
que vostè no necessitava fotos i deia que el president nostre
havia de menester fotos quan li lliurava el document del
tema del Consell Insular. Això és una prova, l'anada en tren
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a Inca i tornada per l'autopista, o per la carretera d'enmig, no sé
quina, que qui realment necessita fotos són vostès. Moltíssimes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostè treu
el paraigua abans de ploure, i fa bé. Fa bé perquè efectivament,
jo n'hi parlaré, de l'anada en tren. És que ara tiram els ponts. Ara
tiram els ponts perquè vostès es poguessin fer una foto per
arribar a un lloc que no dur enlloc. Aqueixa foto sí que ens en va
costar, de doblers, i no tres bitllets d'un tren. I vostè, vostè, és
capaç de sortir aquí i parlar de fotos, amb els precedents i els
antecedents que tenen vostès de fotos? Efectivament, vostè em
parla que va venir el Sr. President Matas a dir que quan el
cridàrem només cercàvem una foto; i jo, la veritat és que em va
saber greu, perquè altres vegades hem estat al revés,l i jo he anat
a veure el president Matas, i mai, mai, dins el mateix Consolat,
m'he atrevit a dir que quan em cridava el president era per fer-se
una foto o era per perdre el temps. Jo hi he anat, he dit que estava
ben content del canvi de tarannà, i que realment funcionassin
aquests tipus de fórmules, i una vegada hem discutit totes les

qüestions, i hi va haver molt poca predisposició per part del
Partit Popular en discutir aquestes 
qüestions, llavors sí que hem parlat que efectivament tal
vegada la cridada només era una foto. Però dins el mateix
Consolat, tres minuts després, mai no m'hi he atrevit, i pens
que el que s'hi atreveix no està a l'altura de les
circumstàncies. 

I en relació al que vostè em diu del tren, jo només li he
de dir una cosa: esper poder anar també a tren a la fira de sa
Pobla, i esper dins aquesta legislatura, i m'agradaria molt,
poder anar també en tren a la fira de Manacor. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern, i vull matisar que el
meu "gràcies a Déu" ha estat no perquè el torn de preguntes
hagi estat molt incisiu, sinó perquè el debat general durant
aquest torn de preguntes, a judici d'aquesta presidència,
salvant honroses excepcions, ha estat bastant complicat, per
no utilitzar altres expressions.

II.1) Interpel•lació RGE núm. 3280/99, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
de les Illes Balears en relació a la desestacionalització
turística.

Passam a la interpel•lació 3280, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació a la desestacionalització turística.
Per defensar la interpel•lació presentada, té la paraula el Sr.
Flaquer durant 10 minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
sentit i la finalitat d'aquesta interpel•lació és parlar sens
dubte d'un dels problemes més importants del nostre sector
turístic. És ver que n'hi ha d'altres, és ver que no només la
desestacionalització, o l'estacionalitat turística és l'únic
problema, hi ha altres problemes, com és la millora de la
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qualitat, la contenció del creixement merament quantitatiu, i un
llarg etcètera. Però crec que sense cap dubte aquest, el que
plantejam avui, és un dels més importants. I a més ho és d'una
manera paradoxal, perquè, de manera molt especial a l'illa de
Mallorca, si giram la vista enrere, podem comprovar com als
inicis del turisme aquesta illa, d'una manera molt especial l'illa
de Mallorca, era coneguda com un destí d'hivern, un destí per
fugir de cruesa de l'hivern del nord d'Europa. En qualsevol cas,
el cert és que ha transcorregut el temps, a dia d'avui la
concentració del turisme en els mesos d'estiu provoca greus
problemes estructurals, que bàsicament podem sintetitzar en tres
punts:

En primer lloc, la precarietat laboral, el fet que els llocs de
feina siguin precaris des del punt de vista temporal, que hi hagi
taxes d'atur més elevades dins els mesos de temporada baixa.

En segon lloc, el fet mai desitjable que durant un bon grapat
de mesos a l'any les empreses turístiques, no només les
d'allotjament, estan tancades, no només com dic els hotels, sinó
també comerços, bars, restaurants, etcètera.

I en tercer lloc, per què no dir-ho també?, perquè la
desestacionalització permet fugir un poc d'aquella sensació
d'aclaparament ambiental que patim durant els mesos d'estiu.

En qualsevol cas, vull reconèixer des del principi que la lluita
contra aquesta estacionalitat que produeix aquests problemes
abans esmentats, no és -i això ho vull deixar clar des del primer
moment, Sr. Conseller- responsabilitat única i exclusiva de
l'administració pública. Per això quedi clar que el sentit d'aquesta
interpel•lació no és ni serà fer cap retret al nou Govern, sinó tot
al contrari, intentar conèixer quina és la seva actitud davant
aquesta problemàtica, i conèixer també quins seran els camins
que pensa seguir el nou Govern en aquest sentit.

Vagi per endavant, com li deia abans, que són molts els
sectors implicats en aquesta responsabilitat, la responsabilitat
que el turisme, poc a poc, perquè hem de reconèixer que es tracta
d'una lluita lenta i complicada, perdi la seva concentració única
i exclusiva en els mesos d'estiu. Hi estan, o hi han d'estar
implicats també, a més de l'Administració pública autonòmica,
l'Administració estatal, hotelers, tour operadors, companyies
aèries, comerços, municipis turístics, i -per què no dir-ho?- la
societat en general ha de participar d'aquesta difícil lluita.

En conseqüència el sentit d'aquesta interpel•lació és obrir un
debat dins aquesta cambra, obrir un debat dins aquest parlament
perquè el Govern pugui aportar la seva visió del problema i els
grups parlamentaris, en aquest cas el nostre com a grup
interpel•lant, presentar les seves iniciatives en forma de moció.

Però abans d'entrar al que realment preocupa a aquest grup en
relació a la desestacionalització, sí que voldria parlar del punt de
partida. És ver que la situació és difícil, que s'ha de fer feina,
però durant la darrera legislatura s'han fet coses molt importants.
L'anterior president de la comunitat, el president Matas, en el seu
debat d'investidura, va fer un especial esment a la lluita contra
l'estacionalitat; i jo citaria o esmentaria dues feines, sota el meu
punt de vista essencials: primer, l'obertura i la creació d'un ampli
debat social en aquesta matèria, que va derivar en l'aprovació del
famós Pla de desestacionalització turística, que vull també
destacar que no és fruit d'un govern, en aquell cas del Partit
Popular, sinó fruit del diàleg i del consens de la societat en
general. Precisament a aquest consens, a aquella feina anterior,

apel•lam avui des del Partit Popular perquè aquesta feina,
aquesta tasca, fruit, com deia, del debat i del diàleg, tengui
continuïtat, amb independència de quin sigui el color polític
del Govern de torn. Hi ha hagut una feina intensa prèvia de
reunions amb tour operadors, companyies aèries, sector
turístic, que mai de les maneres es pot tudar ni menysprear.

En segon lloc, es va fer un pla d'embelliment, com una
segona fase de pla d'embelliment, on es parlava
especialment de crear infraestructures turístiques que fossin
capaces de captar turisme de temporada baixa o mitja,
fugint d'aquelles infraestructures que només redundaven en
la captació del turisme dels mesos d'estiu. Prova evident
d'aquest segon pla d'embelliment que pretenia precisament
lluitar contra aquesta estacionalitat, són moltes de les obres
inaugurades recentment a determinades zones turístiques de
les Illes Balears, on s'han posat a l'abast del sector turístic
infraestructures culturals, esportives, recreatives, perquè es
pogués generar activitat turística durant els mesos d'hivern.
I de fet crec que hem de reconèixer que, si bé la lluita és
complicada i difícil, i sense que el Partit Popular baix cap
concepte es vulgui fer responsable d'aquest èxit, perquè ja
dic que aquest és un èxit i un mèrit de la societat en general,
sí podem dir que en els darrers anys s'ha millorat de manera
ostensible la situació en relació a la que teníem ara fa 10
anys. Crec que si miram les xifres i les dades d'ocupació
durant els mesos de novembre a maig, ens donarem compte
com hi ha hagut un increment considerable, mai suficient,
però sí considerable, d'aquestes xifres, i això, Sr. Conseller,
senyors membres del Govern, és el que avui ens preocupa
i els que ens du aquí, que aquesta feina, insistesc, no d'un
govern d'un color polític, sinó de la societat en el seu
conjunt, que aquesta feina i que aquesta evolució positiva
continuï i que no es vegi trencada com a conseqüència
d'aquest canvi de Govern.

I què és, en definitiva el que ens preocupa? Ens preocupa
primer que assumeixin amb seriositat, amb rigor i amb
fermesa el Pla de desestacionalització aprovat la passada
legislatura, que l'assumeixin perquè entenem que és una
feina de consens, com deia, i de diàleg, i que en cap cas
s'hauria de fer malbé, i que la segueixin endavant, i aquest
serà precisament, i ja li anuncii, un dels punts importants de
la nostra moció: que el Govern reculli aquest pla, se'l faci
seu perquè, insistesc, no té color polític, i el tiri endavant.

En segon lloc em preocupa de manera notable l'escassa
atenció, l'escassa sensibilitat pressupostària d'aquest Govern
en relació al turisme, i més concretament en relació a la
promoció turística. Enguany, els pressuposts de l'any 2000
seran els primers pressuposts dels darrers anys on la partida
de promoció turística no augmenta, no s'incrementa.
Difícilment es pot lluitar contra l'estacionalitat turística si
no gaudim dels recursos públics necessaris per dur a terme
aquelles actuacions que es puguin derivar d'aquell pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura.
I no només ens preocupa que el Govern tengui aquesta
escassa sensibilitat pressupostària en matèria turística, sinó
encara més greu és que una esmena feta amb el millor sentit
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pel Partit Popular als pressuposts, fos ventilada ahir en comissió,
ni tan sols sense donar la mínima explicació, quan el que
demanàvem era senzillament incrementar una mica partides de
promoció turística, destinar-les al Pla de desestacionalització, i
no hi va haver en cap moment la voluntat del Govern per dur
endavant aquesta actuació, l'aprovació d'aquesta esmena.

Ens preocupa també que aquell pla d'embelliment que
comentàvem, allà on es pretenia bàsicament posar a l'abast de les
zones turístiques aquelles infraestructures capaces d'atreure el
turisme de temporada mitja i baixa no es continuï, i en
conseqüència ens agradaria conèixer l'opinió del Govern en
relació si aquestes actuacions continuaran endavant o no
continuaran endavant. Ens preocupa, ho hem dit moltes vegades
i no ens cansarem de dir-ho, quina és la postura del pacte
d'esquerres, quina és la postura del Govern en relació al golf, no
a l'illa de Mallorca, però sí concretament i especialment a l'illa
d'Eivissa. Sabem que les dificultats de l'estacionalitat són encara
més greus a les illes menors, a Menorca i a Eivissa Formentera.
El fet que avui en dia Eivissa tengui paralitzada per una decisió
exclusivament personal del pacte d'esquerres la possibilitat
d'instaurar infraestructures de golf capaces d'estirar aquest
turisme de temporada mitja i baixa, entenem que és un
lamentable error que en res contribueix a aquesta lluita difícil
que li deia abans contra l'estacionalitat. Aquestes iniciatives que
parteixen del Consell Insular, de moratòria, creim que són
equivocades, creim que són errònies i que en res ajuden a aquesta
lluita contra l'estacionalitat, com també ens preocupa el fet que
el canvi de Govern hagi suposat, sota el nostre punt de vista, -i
si no, ho podem discutir, i estaré encantat de discutir-ho- un
retrocés, pel que ens fa la sensació, almanco en el que veim
aparèixer en els mitjans de comunicació, un retrocés quant a la
política de promoció de grans esdeveniments esportius. El
Govern anterior va fer un esforç important perquè aquestes illes
tenguessin la possibilitat de tenir esdeveniments esportius de
gran nivell que permetessin, sobretot dins la temporada mitja i
baixa, fer promoció de les nostres illes i dur visitants i turistes
cap a aquestes illes.

Ens preocupa també que, per les úniques informacions que
podem tenir, que són les dels mitjans de comunicació, no
coneguem quin és l'estat de les negociacions amb tour operadors,
companyies aèries, fonamentals en aquesta tasca de lluita contra
l'estacionalitat. Ens preocupa, en definitiva, el fet que tota
aquella feina que es va encetar durant aquests darrers anys avui
pugui quedar en sac buit, avui pugui tornar enrere. En qualsevol
cas li repetesc, Sr. Conseller, que aquest no és més que l'esforç
d'un humil diputat per contribuir a una cosa que està per damunt,
li torn a repetir, dels colors polítics, que està per damunt dels
interessos partidistes, perquè hi està en joc l'evolució econòmica,
el progrés, el benestar i la riquesa d'aquestes illes. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer. Tiene la palabra el conseller de Turismo,
Sr. Alomar.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Jo també des de la meva
humilitat com a conseller i com a persona que està
interessada en el turisme, li vull acceptar aquest debat obert
que vostè em proposa, que jo crec que és important, sobre
una qüestió fonamental, no només per al turisme d'aquestes
illes, sinó per a les Illes en general i per a tota l'economia.

Vostè ha fet una anàlisi de l'estacionalitat. M'agradaria
completar-lo una mica més, estic d'acord en el que deia,
però m'agradaria completar-lo una mica més, en el sentit
que l'estacionalitat és un element congènit al
desenvolupament turístic d'aquesta illa, perquè per la
situació econòmica i per la demanda d'aquell moment, els
anys 60, quan es comença a generar aquest turisme de
masses cap aquí, fonamentalment el gust i el costum de
centre Europa era anar cap a la platja, i per tant demanaven
turisme de platja. Aquest fet, que a més el turisme de platja
era un turisme de poca complexitat, no era car de posar en
valor, i per tant el producte era relativament barat en
comparació amb els productes que en aquest moment estan
a dins el mercat.

Nosaltres aquí, per la nostra posició privilegiada a dins
el Mediterrani, per la nostra posició econòmica, de ser un
país en vies de desenvolupament vàrem tenir la possibilitat
d'acceptar aquest repte que ens plantejaven els països de
centre Europa per poder cobrir la demanda de vacacions. I
aquesta demanda, com deia, anava dirigida fonamentalment,
o únicament i exclusiva a temporada d'estiu, i a sol i platja.
Això va crear un element congènit dins el desenvolupament
turístic, element que, com vostè molt bé deia, té
conseqüències a dins altres sectors o dins altres activitats de
la vida econòmica del país. Conseqüències, desequilibri
amb els altres sectors, la mà d'obra d'agricultura i d'indústria
se'n va a fer feina al sector serveis, ens quedam desertitzats
de la mà d'obra d'aquests sectors, és a dir que el feim amb
aquesta activitat és a més crear un desequilibri no només en
l'estacionalitat, sinó un desequilibri en favor del sector
serveis, que és un altre element que també s'ha de sumar i
tenir en compte a l'hora d'analitzar el turisme. Estacionalitat
i desequilibri en favor del sector de serveis són dues coses
que van absolutament afegides, i que s'haurien de tenir en
compte les dues. 

Això implica una sèrie de costums, una sèrie d'elements
negatius, com són les formes de contractació laboral, la falta
de professionalitat o capacitat, de no tenir fixos, de poder
fer plans de formació adequats; és a dir la falta
d'investigació o d'un esforç en planificació, atès que era una
indústria que només es donava en una època determinada de
l'any, i que era una indústria que mai per als distints governs
de l'Estat, mai no varen pensar que pogués ser de futur, sinó
que es pensaven que era conjuntural. Són molts els
ministres d'aquella època que deien que dels doblers del
turisme el que s'havia de fer era industrialitzar, i que per tant
al turisme no s'havien de dedicar grans coses. No es va
planificar, i així ens va anar.

És a dir que jo crec que aquests són elements essencials,
però hi ha un element que defineix molt més l'estacionalitat,
segons jo, que és el que en certa manera dins els llibres de
text la simbolitza, que és la sobredimensió de les
infraestructures per temporada, i en conseqüència la
infrautilització d'infraestructures i serveis a temporada
baixa. I per tant, el que defineix l'estacionalitat és la punta
de l'estacionalitat, la punta de dalt, l'estacionalitat està en la
diferència entre la punta de dalt i el punt de baix: temporada
baixa-temporada alta, aquesta diferència. I aquesta
diferència és la que crea problemes de contractació d'uns
determinats, fixos discontinus; aquesta diferència és la que
crea infraestructures per damunt de les necessitats mitges,
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aquesta diferència és la que crea que el manteniment o la falta
d'utilització d'infraestructures d'una forma racional.

Per tant, quan nosaltres parlam de desestacionalitzar, no
parlam únicament i exclusiva de pujar clients en temporada
baixa, sinó que estam parlant fonamentalment d'un altre
concepte, que és acostar el punt alt i el punt baix, i jo crec que
aquí és on hauríem d'entrar al debat, i des d'aquesta òptica és d'on
hauríem de veure la qüestió. Ahir teníem una reunió a la Màniga,
una instal•lació magnífica que varen fer a l'anterior legislatura,
per la qual els don l'enhorabona, i esper que nosaltres, vull dir
l'activitat turística, tenguem capacitat d'aprofitar-la, perquè
realment és una bona instal•lació; vàrem tenir una reunió allà, a
la Màniga, en què el tema era ajuntaments i activitat turística,
que per cert, he de dir que no hi havia cap ajuntament del Partit
Popular, però vaja, això és una circumstància que no és tema de
discussió en aquests moments. I allà els representants de Tui i de
Thomson varen dir molt clarament: "nosaltres, què faran vostès
per desestacionalitzar? Primera, no contractar més llits a l'estiu.
Nosaltres, no contractar més llits a l'estiu, nosaltres únicament
contractarem llits a l'hivern" Era una altra manera de dir que la
desestacionalització s'ha d'observar en la diferència entre un punt
alt i un punt baix, no només pel creixement del punt baix.

Jo no vull entrar en polèmica si es va fer bé o no es va fer bé,
perquè jo crec que tots feim esforços, i jo crec que aquest debat,
i els debats que tendrem vostè i jo durant aquesta legislatura,
voldria que fossin per bé d'aquesta comunitat, i per tant per
aportar idees i per ajudar-nos a tots a anar endavant. Però jo
discrep una mica de les xifres o de la precisió que vostè m'ha
donat, perquè he estat mirant xifres, les que he pogut. És molt
difícil a vegades trobar xifres, perquè no hi ha bones
estadístiques en aquesta comunitat, i per tant ja li dic que és molt
difícil, però les xifres em diuen el contrari: jo mir a l'any 95, que
és quan es va posar en marxa, començava aquesta darrera
legislatura, -el Pla D, o de desestacionalització, si mal no record
era el 97- mir el 95, i la temporada alta del 95 representava un
81,6% del total de la temporada quant a pernoctes. Feim una
activitat de desestacionalització, i en anam al 98, que són les
darreres dades que tenc, perquè les d'enguany no hi són encara
completes, com és lògic, i resulta que davant el 81,6% del 95,
resulta que la temporada alta del 98 és del 82,7%, és a dir que ha
crescut un punt. En pernoctes la diferència se'ns ha fet un punt
més grossa. Les pernoctes de temporada baixa han passat del 95
18,8% a 17,4%, per tant han baixat un 1,4 punts en temporada
baixa.

Cercam un altre element -ja li dic, les estadístiques són
difícils de trobar-, i amb l'obsessió aquesta meva d'anar a veure
on és la punta, i la diferència entre el punt alt i el punt baix, l'any
95 podem dir que el mes que arriba més gent són 1.350.000, i el

punt alt de la temporada baixa són 600.000, l'any 95;
diferència, 750.000 visitants. El punt alt de l'any 98 són
1.580.000, i la temporada baixa 680.000; diferència,
900.000. És a dir, hi ha un augment de la diferència en
aquests anys  de 150.000 turistes. Per tant entre el punt alt
i el punt baix anam augmentant.

Resulta que a l'any 98, de 815.000 turistes que hem
crescut, l'any que s'inicia el Pla D, l'any anterior a l'inici del
Pla D, i resulta que el 76% creix en temporada alta, i un 24
en temporada baixa. El consum d'energia es manté, creix un
21% en temporada alta, i un 24 en temporada baixa. I
podríem anar cercant altres xifres si tenguéssim unes
estadístiques millors.

Per tant, jo crec que és un problema estructural, no és un
problema que puguem plantejar únicament i exclusiva des
del punt de vista de la Conselleria de Turisme. De la política
turística, que ha donat resultat quant a creixement, és a dir
ha estat efectiva, i el mercat ha estat calent en aquest sentit,
per tant el que ha creat no és una desestacionalització, sinó
un desenvolupisme.

Quant a les altres preguntes que vostè em feia, que ja
eren més concretes, jo el que li voldria dir és que quant al
Pla de desestacionalització que vostès han fet, ja li vaig
contestar una vegada a una comissió, segons les meves
informacions, una vegada que vostès varen aprovar el Pla de
desestacionalització, que si mal no record era a març del 97,
no sé si era exactament a aquesta data..., 24 de setembre del
97 concretament; a partir d'una vegada aprovat el Pla de
desestacionalització, a nosaltres -i ho he tornat a demanar a
la Conselleria- no ens consta que vostès hagin fet cap reunió
del Pla de desestacionalització, no ens consta. Si m'equivoc,
reconeixeré la meva equivocació, però no em constar; ho he
tornat a mirar, però no em consta. En relació al Pla de
desestacionalització, nosaltres hem fet tres reunions a l'illa
de Menorca, i està previst que es facin a Mallorca i a
Eivissa...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Conseller.

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

Sí. Quant a canvi d'actitud, és a dir les relacions amb els
nostres tour operadors, entre d'altres creim que si realment
parlam i estam en la mateixa línia que deien Thomson i Tui,
que són dues institucions que tenen un cert pes i opinió
sobre el que és el mercat turístic, i ells diuen que no volen
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créixer en temporada alta, i no volen contractar més llit, Una de
les primeres mesures que hem pres ha estat llevar totes les
contraportades dels fulls de tour operadors, que feien publicitat
de l'estiu, i hem posat dins el full dues pàgines que fan publicitat
de l'hivern. Nosaltres hem estat parlant amb els tour operadors,
i com a exemple li diré que ja amb Tui s'ha arribat a un acord, i
allargam 5 setmanes la temporada baixa a partir d'enguany i l'any
que ve. Hem estat parlant amb les persones que treballen en
activitats esportives i cultural, i hem deixat de subvencionar les
activitats del mes d'agost. Aquests mateixos recursos se n'aniran
a activitats de temporada baixa.

Però abans d'acabar, no li vull deixar de contestar una altra
qüestió que em plantejava, que és la qüestió dels pressuposts.
Clar, els pressuposts vostè em diu que és una falta de sensibilitat
cap al turisme que no nosaltres no haguem augmentat el
pressupost de promoció. Jo diria que el nostre pressupost de
promoció queda bastant augmentat en relació amb els altres anys,
i sobretot en relació al que és la promoció de temporada baixa.
Primera, esper que l'any que ve ens puguem llevar 112 milions
dirigits al vaixell del rei, que no sé que té a veure amb la
desestacionalització; per tant aquest pressupost quedarà
augmentat en aquestes partides, no sé si l'any que ve o l'altre. El
Pla oci 60, que és una política social, i que em pareix que no
tenia per què pagar-se a través de promoció, són 100 i busques
de milions més. Hem posat a fer feina els nostres arquitectes
perquè facin els nostres estands a les fires, i ens llevam dels 72
milions que sempre han anat a la mateixa empresa, ens en llevam
bastants. No farem al mes d'agost els concursos de pàdel que es
feien al passeig Marítim, són doblers que podem dedicar a un
altre costat; i no he duit la llista d'activitats d'Ibatur, però li he
posat les que em recordava, i sumant una mica això, jo crec que
el pressupost que podem dedicar l'any que ve a la
desestacionalització és més enllà de 400 milions del que vostès
dedicaven l'any passat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Para fijar la posición, los grupos que
deseen intervenir. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Sr.
Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, crec que
per qüestió de temps, hem d'anar directament al gra, i el primer
que hem de dir és que aquest debat és un debat avorrit i que fa
quaranta anys, com a mínim, que apareix a la literatura turística,
des de finals dels anys cinquanta tothom parla de
desestacionalitzar i de dur turisme en temporada baixa, i al pas
que anem, és probable que ens morim tots i encara en continuïn
parlant, per tant, convendria tocar de peus a terra.

L'única cosa que també volia afegir és que estic totalment
d'acord amb el que diu el conseller de Turisme, que això afecta
molt més que a la Conselleria de Turisme i és vertaderament una
política de polítiques en el conjunt de la feina que ha de fer
qualsevol administració.

Per tant, nosaltres diríem, des d'Els Verds, que ens preocupa
molt l'apreciació que fa el Partit Popular de confondre
desestacionalitzar amb dur més gent en temporada baixa.
Efectivament, cada vegada en ve més, però el problema és que
en ve més, també, en temporada alta, i el resultat final és que

sempre anam sumant i sumant, i ho diu el Sr. Miquel
Alenyà, diu, a veure, quines són les grans víctimes d'aquest
creixement combinat del turisme d'estiu i del turisme
d'hivern, el medi ambient, amb tot el que ha dit el conseller
i els joves, perquè aquí no hi ha qui estudiï, als setze anys
se'n va tothom, pràcticament de l'escola, i tenim un munt
d'universitaris que llavors no troben feina, també, a sectors
qualificats perquè no hi ha un mercat qualificat de treball,
producte d'aquest model econòmic. I d'això hem de parlar,
això és desestacionalitzar i entrar al fons de la qüestió.

I això es fa també perquè s'ha analitzat molt poc què
passa, és dir, hem crescut un 7,3% el PIB, aquest darrer any,
es preveu un 5,5% per a aquest any 2000, al qual entram, i
clar, amb aquestes xifres és impossible desestacionalitzar
res. I el que es fa és simplement parlar de tecnocràcia, de fer
més turisme de jubilats, de (...) d'aquests que vénen de 15 a
25 anys a omplir Magalluf o Sant Antoni de Portmany a
Eivissa, i clar, així no anam enlloc, no? Aleshores, el punt
crucial per a nosaltres és dir, hi ha dues possibilitats quan
parlam d'aquestes històries, una, hem de fer créixer el
nombre de turistes global sumant nous segments de turistes
al sector del golf, nàutic, convertir la natura amb un macro
parc temàtic, etc., i tot això amb una bona part de
finançament especulativa?, perquè clar, també hi ha unes
xifres d'exportació de capitals a paradisos fiscals que es diu
que, aquest darrer anys, que se sàpiga, hem exportat 5.000
milions de rendiment turístic i constructor, a paradisos
fiscals, per exemple a Panamà, o sabem que tenim el rècord
d'Espanya d'economia submergida, segons les caixes
d'estalvis d'Espanya a la confederació. Aquest és un model
possible, que és el que s'ha fet fins ara, perquè amb setze
anys de govern anterior, com ha dit el conseller balear, no
hi ha ni un 1% de diferència de desestacionalització o no.

O bé hi ha un segon model, i és pensar que globalment
hem d'anar reduint tendencialment el nombre total
d'arribades i d'estades, després d'analitzar la sostenibilitat
d'aigua, de residus, d'energia i de paisatge que tenim, i
repartir això al llarg de l'any, a favor de qui?, per un costat,
com dic, del medi ambient, i en segon lloc, que les
condicions laborals de la població, la seva estabilitat i els
serveis educatius i culturals siguin millors, tot això fent més
transparent el nostre model econòmic.

I, per acabar, des del punt de vista d'Els Verds, el que
s'ha de fer és entrar en un debat social profund, que impliqui
molt més que el sector turístic tradicional, creim que s'ha
d'eliminar aquesta ditxosa paraula que dic jo sempre, que
desestacionalitzar costa molt de dir, i hem de començar a
parlar d'una reforma social i ecològica del model turístic,
una reforma que doni sentit a l'ecotaxa, per això també
serveis una ecotaxa, per desincentivar aquests creixements
globals, que canviï els estàndards diríem de valoració del
producte turístic, aquestes estrelles que tenen els hotels que
ja representen poc, han de ser substituïdes per altres
emblemes que ens diguin coses sobre la qualitat del servei
i sobre la sostenibilitat ambiental, i reduint la promoció
pública en allò que sigui ecològicament sostenible i
socialment acceptable. I, per exemple, estaria molt bé
començar a explorar la possibilitat de poder comercialitzar
des de l'administració, com es fa a Àustria o es fa a Irlanda,
productes turístics petits i sostenibles en el mercat d'hivern
i tardor.
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Per un altre costat, creim que és important impulsar aquest
segment de mercat que mai no es diu perquè no permet inaugurar
grans coses ni té gran consum, però sí que du un turista
responsable, com és el sector del turisme marí, la natura terrestre
i el paisatge, temes com senderisme, ornitologia, excursionisme,
fotografia, de cultura, inclosa gastronomia, esports tous en zones
turístiques per rehabilitar, hi ha moltes coses a fer i a dir.

I, acabant com dic, parlar de desestacionalització és parlar, en
el fons, de quin tipus de turisme ens convé, nosaltres diríem que
ens convé aquell turisme que no compromet recursos ambientals
a llarg termini, que millora els estàndards socials i culturals i
educatius, i que garanteix una rendibilitat econòmica aquí,
perquè la població local tengui uns salaris millors que la mitjana,
i no només un PIB millor que la mitjana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista,
tiene la palabra el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Del debat amb el portaveu del Grup
Popular i el conseller de Turisme, hi ha hagut algunes qüestions
que han exposat les dues, aquestes persones, amb què
possiblement hi estam d'acord. Quan es parla que no només s'ha
d'implicar l'administració autonòmica, sinó que també s'ha
d'implicar tot el sector hoteler, els empresaris de l'oferta
complementària i d'altres administracions i els propis majoristes
de viatges, i que no es pot fer només amb mesures unilaterals
preses des de l'administració autonòmica, preses des de la
Conselleria de Turisme.

Però hi ha hagut altres qüestions amb què no podem d'acord,
nosaltres no creim que la solució a la desestacionalització
turística sigui als camps de golf o als grans esdeveniments
esportius, sinó que s'ha de fer una feina i un treball molt més
global, com ha dit el conseller, no ha de ser aconseguir que tota
la gent o que el mateix nombre de gent que ens ve a l'estiu, ens
vengui a l'hivern, perquè a l'estiu patim una sensació d'ofegament
molt important que nosaltres creim que no seria bo que l'alè que
feim els ciutadans d'aquestes illes a l'hivern, en veure
desaparèixer la quantitat de visitants que vénen a l'estiu, es
reproduís, aquest nombre de visitants, els mesos de temporada
baixa. Nosaltres creim que s'han d'incrementar els visitants, però
en cap cas arribar a les quotes d'ocupació a què s'arriba els mesos
d'estiu.

El conseller ha apuntat una sèrie de problemes que nosaltres
creim que és important tenir en compte. Per una banda, les
infraestructures turístiques, moltes d'elles no estan preparades
per rebre visitants els mesos d'estiu, per altra banda, el tipus de
contractació que té la mà d'obra i el personal que treballa a
l'hostaleria els mesos d'estiu, que moltes vegades prové d'altres
activitats econòmiques i, per tant, es necessita, hi ha una manca
de professionalització. 

De totes maneres, esperam veure la moció subsegüent a
aquesta interpel•lació, que ben segur presentarà el Partit Popular,
però vagi per endavant que si les propostes que s'hi contenen són

de consumir més territori a les Illes Balears, és evident que
des del PSM-Entesa Nacionalista no hi estarem d'acord.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentari
Socialista, tiene la palabra el Sr. Marí Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
veritat i aquí s'ha dit, tant per part del Sr. Conseller com per
part d'altres portaveus que m'han precedit, que el problema
de l'estacionalitat turística és un tema cabdal a la nostra
comunitat i que tots els esforços que duguem a terme en
aquest sentit seran pocs i insuficients. És veritat també que
el tema de l'estacionalitat turística no és només un problema
econòmic, sinó que també té uns efectes socials molt
concrets i que tantes vegades hem assenyalat des del Grup
Parlamentari Socialista. Problemes com el desarrelament
del lloc de feina, problemes familiars diversos, problemes
d'alcoholisme, alguns d'ells molt greus, i el poc interès
d'aquests treballadors per la seva formació i preparació de
cara al futur.

És cert que els últims cinc anys, aquests efectes no han
estat tan greus com havien estat anys enrera, però res no ens
diu que en el futur no es puguin tornar a patir situacions
com les que acabam de descriure. En aquest moment hi ha,
al nostre entendre, dos factors que han aconseguit que la
situació dels treballadors de temporada no sigui tan
dramàtica com abans, en primer lloc, un dels factors
determinants en aquest moment és que els treballadors
d'hostaleria és desplacen al sector de la construcció durant
els mesos d'hivern, fruit de la manca de mà d'obra en aquest
sector; i en segon lloc, hem de destacar la millora de la
desestacionalització en algunes zones molt concretes, fruit
d'una aposta arriscada d'uns empresaris que, pel seu compte
i risc, han millorat les condicions dels seus establiments i
han apostat per un turisme de tot l'any, ens referim a la zona
de la Platja de Palma i a alguna altra zona molt aïllada de la
nostra comunitat.

Un cas a part, crec que s'hi ha de fer referència,'ha estat
la zona de Calvià, on des de l'ajuntament s'han sabut
impulsar una sèrie de mesures mitjançant acords amb tot el
sector turístic i els sindicats que han fet possible que la
majoria de les places turístiques i oferta complementària
d'aquella zona, estiguin en funcionament tot l'any, i que la
desestacionalització sigui un fet quasi al cent per cent.

Però desgraciadament, respecte de totes aquestes
iniciatives, la Conselleria de Turisme, fins ara, ha anat
sempre a remolc, i mai no ha sabut posar-se al front de la
situació per dur a terme polítiques per millorar les
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infraestructures de cara a aquest tipus de turisme que, com tots
sabem, necessita altres serveis que el turisme de sol i platja. Així
mateix, mai, al nostre entendre, s'ha fet l'esforç necessari en
matèria de promoció per canviar el xip als europeus perquè vegin
la nostra comunitat també com un lloc on es poden passar uns
dies agradables durant l'hivern. La promoció, en aquest sentit, a
part d'escassa, ha estat caracteritzada per la manca d'imaginació
per atreure aquest tipus de turisme.

Per altra banda, com ha dit el Sr. Diputat del Partit Popular,
durant la passada legislatura es varen fer els plans de
desestacionalització de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, que volien ser la bandera de la desestacionalització
de l'anterior equip de govern, uns plans que més que plans eren
simples declaracions d'intencions amb les quals ningú no s'hi va
comprometre d'una manera ferma, com ja diguérem al seu
moment. Així mateix, es crearen unes comissions que, tal com
ha dit el sr. Conseller, una vegada haver recopilat un poc
d'informació i unes quantes fotocòpies, per afegir-les al pla,
moriren per si mateixes i mai més no s'han tornat a reunir, la qual
cosa demostra el fracàs del pla i la seva poca consistència.

Així i tot, des del Grup Parlamentari Socialista, valoram
l'oferta de diàleg del Partit Popular en un tema tan preocupant
com aquest. Hem de dir que quan governaven vostès, a cap
moment no varen acceptar aquest diàleg, com demanen ara,
sempre anaren autosuficients i així ens va lluir el resultat.

I, per acabar, sabem, Sr. Conseller de Turisme, de la seva
preocupació per aquest tema, sabem de la seva voluntat per
acabar amb l'estacionalització i li demanam que, a partir d'ara, es
duguin a terme les infraestructures necessàries, que es dugui a
terme la promoció adequada per fer conèixer el nostre producte
d'hivern i que cerqui el suport del sector turístic i el compromís
de tots els sectors implicats per acabar amb aquest problema. Si
ho fa així, estam segur que a poc a poc anirem millorant l'actual
situació i, si ho fa així, Sr. Conseller, no dubti que tendrà tot el
suport del Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí Serra. Por el Grupo Popular tiene la palabra
el Sr. Flaquer por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Em
reconforta veure, Sr. Conseller, que vostè no considera aquest
tema un tema avorrit, aquest és un tema real, important d'aquesta
comunitat, i que només el pot qualificar com avorrit aquella gent

que es pensa que la vida només és mirar i encalçar
gorrionets o ocellets, aquest és un tema real, i estic content,
Sr. Conseller, que vostè ho valori, no com segons qui.

Hi ha una sèrie de qüestions que vostè ha esmentat, jo
coincidesc amb el diagnòstic previ que vostè ha fet i que ha
reforçat, crec que les paraules inicials meves, però m'agrada
aquest debat, perquè hi ha una sèrie de qüestions que sí que
crec que ens poden allunyar ideològicament i que
m'agradaria comentar-li, d'una manera carinyosa, si em
permet l'expressió.

Acostar el punt alt amb el punt baix, hi puc estar d'acord
fins a un punt, vostè ho ha explicat al sector d'allotjament
turístic, això?, vostè els ha explicat que la
desestacionalització és que les puntes de dalt, és tancar llits
o tancar hotels, i anar davallant aquesta punta?, vostè ha
explicat al sector turístic, al sector hoteler que
desestacionalitzar és llevar rendibilitat durant aquests
mesos? I que consti que estic perfectament d'acord que
efectivament no es tracta només d'aixecar de baix, sinó que
a més cal pujar un poc, però alerta fins on davalli, alerta,
perquè amb això sí que no hi estarem d'acord.

Amb les xifres, home!, vostè té l'habilitat de disfressar-
les, a les xifres, clar, vostè no em pot agafar els percentatges
d'aquest 80% famosos, sense dir-me si ho fa per semestres
o per quadrimestres, perquè és molt distint, i vostè ho sap,
si ho fa per semestres, es considera la temporada alta com
un semestre, clar que li sortirà el 80 i busques per cent, però,
per què no em diu quin és el creixement lateral dels mesos
de maig i octubre, durant aquests darrers cinc anys?, per què
no m'ho conta, per què no m'ho diu? Digui-m'ho, digui
clarament com ha fet aquests percentatges, no els ha fets
centrats als mesos de juny, juliol, agost i setembre que eren
els que teníem ple normalment i per separat els de març,
abril, maig, octubre i novembre, que eren els que teníem
dificultats i que aquests darrers anys la gent, no fa falta
treure xifres, la gent ho veu, és una sensació que la gent viu
i que sent, que els mesos de març, abril i maig comença a
venir gent, bastant més que fa deu anys, i que continua els
mesos d'octubre i novembre, no fa falta que facin enquestes
ni facin estadístiques, clar que si vostè després agafa les
enquestes i les estadístiques i me les junta i me les amaga i
dissimula, naturalment, que vostè podrà vestir la monea tal
com vulgui.

Però miri, miri, això no ho diu el diputat Joan Flaquer,
ho diu un mitjà de comunicació, no el citaré, ni el
periodista, són paraules textuals de fa quatre dies: "El plan
de desestacionalización promovido por el turisme hace cuatro
años se ha consolidado como uno de los proyectos más
rentables para la economía de estas islas, tanto en lo que
respecta en materia laboral como en todo lo concerniente a
dinamización de las zonas turísticas. Lo que en un principio
parecía ser un proyecto utópico, con el paso de los años ha
logrado el apoyo de los hoteleros y de los mayoristas que han
visto una opción de negocio más el canalizar turistas a las
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Islas durante el invierno". Això, Sr. Marí, per als que no han fet
res durant aquests darrers anys, eh?

El cert, Sr. Conseller, és que durant els darrers anys hi ha
hagut un creixement, i li dic que això no és fruit d'un govern ni
d¡'un color polític, és fruit d'un esforç conjunt i no voldríem que
es malbaratàs i voldríem que no es tudàs i no es perdés.

No em redueixi, Sr. Conseller, no em redueixi tota la crítica
que vostè va fer a l'anterior govern insinuant reunir grups de
feina, des que es va aprovar el Pla D, el Pla D és molt més
profund, és molt més important i té un contingut molt més ampli
que el de les reunions del grup de treball. I vostè ho sap.

Pressuposts, Sr. Conseller, podem parlar de pressuposts. Li
insistesc, escassa sensibilitat pressupostària en matèria turística,
i no em vengui a explicar, amb què gastàvem els doblers
nosaltres, perquè nosaltres, avui, encara no sabem amb què els
gastarà vostè; en el pressupost que vostè ens ha enviat, encara no
ens ha dit amb què els gastarà. I no em vengui a dir aquí, amb la
seva ironia habitual si només en vull treure dos, perquè la llista
és molt llarga, tregui tota la llista, per favor, tregui-la, no tenim
res a amagar, no tenim res a amagar, tregui tota la llista, és que
li exigeix, tregui-la, a la pròxima intervenció, tregui-la. 

No es preocupi, eh?, nosaltres també el vigilarem de prop,
perquè vostè ha parlat d'un parell de temes, ja parlarem nosaltres
dels seus, eh?, també en parlarem nosaltres dels seus, no es
preocupi, també en parlarem.

No m'ha parlat de golf, esper que tengui la cortesia
parlamentària de no parlar-ne a la rèplica, de no parlar-ne a la
rèplica, perquè si ho fa, serà un acte de descortesia
parlamentària, que m'obligarpà a haver-li de respondre des de
l'escó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer. En contrarèplica, tiene la palabra el
conseller de Turisme, Sr. Alomar.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Miri, no he tret xifres per enganyar-
lo ni per fer jocs ... malabares -exactament, moltes gràcies. Les
xifres són a la seva disposició i allà són.

Li reconec, és cert, els mesos de novembre i els mesos de
maig han crescut, però això no invalida les xifres que he donat,
els mesos de maig i els mesos de novembre i el mes d'octubre
estan dins la consideració de tota temporada alta, és cert, podria
haver-hi una variació, 'l'única variació, temporada alta, és l'única
variació, però no ens canviaria la tendència, ni molt manco,
perquè, és dir, amb la pressa de les intervencions no hem parlat

i crec que no hem parlat del fons de la qüestió. Vostè ara
m'ha sortit una mica nerviós, de la monea, i jo no sé si la
monea és monea o no és monea, però jo el veig tocat, tocat,
senzillament tocat perquè no li han anat bé les xifres que tal
vegada li he donat. No és una crítica al govern, que li faig,
és una anàlisi de la situació, i si nosaltres hem de tenir una
col•laboració i d'aquest parlament ha de sortir alguna cosa
positiva, hem de ser sincers. I jo no he tret unes xifres per
criticar el govern, ni l'he mencionat el govern anterior, he
dit, era la situació com és en aquests dies, i aquesta situació,
si realment, i jo crec que vostès volen aportar perquè un dels
problemes fonamentals d'aquesta economia, d'aquestes illes,
l'estacionalitat desapareixi, les hi he posat com a debat de
discussió, perquè si vostès, durant el temps que varen
governar, les xifres, els resultats són aquests, és que jo crec
que haurien d'obrir la seva mentalitat i hi haurien de deixar
penetrar noves idees i veure que, si bé varen créixer en
nombre, temporada baixa, aquest creixement en nombre en
temporada baixa no va ser una desestacionalització, perquè
ens va continuar creant problemes en temporada alta i ens
va continuar creant tots els problemes típics d'una
estacionalització, contractes precaris, sobredimensió de les
infraestructures, sobreocupació de les infraestructures a un
moment determinat i una cosa molt important,
sobreocupació de les instal•lacions hoteleres, cosa que
vostès, amb aquests darrers anys, no varen fer.

Vostè es va trobar amb un decret damunt la taula que era
el dels dotze anys, i a partir d'allà que havia de ser tornar
enrera i que la gent ocupàs les habitacions segons el que
estava a la legislació, era una passa, vostè ho sap que era
una passa per anar cap aquí, ara no és així, no és així. És un
factor importantíssim, li torn a repetir les paraules que deia
ahir el representant de Tui i de Thomson, "nosaltres no
contractarem més llits en temporada alta", Thomson, Tui, a
diferència del que diu vostè tenen clar que a temporada alta
no han de créixer, que han de créixer en temporada baixa,
queda ben clar que no han de créixer ..., vostè no ho ha dit,
tenen clar que no han de créixer a temporada alta, que han
de créixer en temporada alta. El resultat d'aquests darrers
temps són les xifres que he donat jo.

No li contestaré al tema de golf, però sí li contestaré al
tema dels grups de feina. Jo no sé si els grups de feina eren
el més important o no, però l'altre dia, quan a la comissió els
vaig dir que no s'havien reunit els grups de feina, vostès es
varen escandalitzar, si jo m'equivoc, estic disposat a
reconèixer-ho, però no em diguin que no té importància que
no s'hagin reunit els grups de feina. No té importància.

Per tant, jo crec que en aquesta segona intervenció seva
no ha estat amb el to que tocava, perquè vostè s'ha vist
tocat, nerviós, perquè el resultat de les xifres no són els que
vostè esperava. Jo no l'he criticat, jo l'únic que li dic és que
fer desestacionalització és molt distint que fer
desenvolupisme. Aquests darrers anys, conscientment o
inconscient, s'ha fet desenvolupisme, s'ha crescut i res més
que s'ha crescut, no s'ha mirat la conseqüència sobre
agricultura, sobre indústria, no s'ha fet una política
territorial d'aturar el creixement, no s'han fet les polítiques
adequades, les distintes polítiques adequades sectorials per
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canviar el model econòmic, canviar el model econòmic d'aquest
país és canviar l'estacionalitat. S'ha fet desenvolupisme, i els
resultats i les xifres que li he donat, així ho tracten.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, Sr. President, per una qüestió, perquè se m'han
atribuït a mi unes paraules per part del conseller que no són
certes, amb la qual cosa es demostra ...

(Remor de veus)

Perdoni, són contradiccions, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, no, ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

...perdoni, és un torn de contradiccions que em permet el
Reglament, Sr. President. Se m'han atribuït unes paraules que no
són certes, i sota el meu punt de vista el conseller ha mentit
davant aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, no tiene la palabra.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo en cap moment no he dit que s'hagi de créixer ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, no tiene la palabra, se ha acabado ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

...en temporada alta, és una mentida del conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Se ha acabado el punto, yo creo que ha tenido todo el
mundo tiempo suficiente para intervenir en el debate. Por
tanto, acabado el punto, pasamos al punto siguiente.

III.1) Moció RGE núm. 4549/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a dissolució de l'Agència de
desenvolupament rural. (Derivada del debat de la
Interpel•lació RGE núm. 3005/99).

Punto tercero. Sr. Flaquer, tranquilizese.

Moción núm. 4549, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la disolución de la
Agencia de Desarrollo Rural. Tiene la palabra, en nombre
del Grupo Popular el diputado Sr. Jaume Font, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Esper que la febre que tenc damunt avui
m'ajudi per poder intentar convèncer-los, i en capo moment
passar-los la malaltia, sinó obrir-los els ulls a tots vostès,
després que al darrer ple, la interpel•lació que vàrem fer al
conseller d'Agricultura, se'ls tancassin a tots vostès els ulls
i fins i tot, si m'apuren, el cervell.

Nosaltres presentam aquesta moció a conseqüència
d'aquella interpel•lació, i m'agradaria que realment els
pogués convèncer amb el fons de l'Agència de
Desenvolupament Rural. Demostrar que l'Agència és
necessària, i crec que vostès tenen temps de rectificar, i crec
que els val la pena intentar-ho. Aquell dia va quedar aquí,
a l'aire, que en cap moment el conseller no va voler dir, a
través de quin punt de l'article 7, dissoldrà divendres que ve
i aprovarà el Consell de Govern de dia 24, la dissolució de
l'Agència, fins i tot crec jo que qualcun dels que sortiran
aquí, els toca sortir aquí, complir el paper de portaveu, però
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realment no coneixen del tot l'Agència, i permetin-me aquesta
frivolitat, però crec que així i tot, després de les intervencions,
que si un es llegeix el Diari de Sessions passat, no ho dic per
vostè, Sra. Mercè Amer, se'n temerà que és així. 

L'Agència durant aquest any 99 no acaba la seva feina, el pla
operatiu 5b acaba per comprometre la despesa sense cap dubte
enguany, però pel que és la justificació de la despesa, no acaba
dins el 31 de desembre del 1999. I ara, vostès, tenen
l'oportunitatq ue acabi aquesta feina, aprovant aquesta moció,
perquè no es dissolgui l'Agència, fins que acabi de justificar tota
la despesa. Crec que és bo que se'n temin que l'Agència, durant
aquests darrers cinc anys, la quantitat de feina que ha fet, la
quantitat d'expedients que ha mogut, com ha anat creixent, a
partir que la gent, els pagesos i pageses, i no pagesos i pageses,
gent que viu dins zona rural, ha anat coneixent l'Agència, es veu
en l'increment d'expedients que s'han anat produint cada any.

Si miram, des de l'any 96 fins l'any 99, veurem que d'aquells
296 expedients d'aquell primer any, amb una inversió de més de
1.572 milions de pessetes i unes subvencions de 282 milions de
pessetes, s'ha passat enguany, en aquest any que ja acaba, a més
de 679 expedients, amb més de 4.055 milions d'inversió i amb
més de 580 milions de subvenció. Implica que moltes famílies
d'aquests 42 municipis han pogut tramitar les seves ajudes per
modernitzar les seves explotacions, siguin agràries, ramaderes,
o bé siguin per a millora de la seva maquinària dins els seus
tallers de fusters, ferrers, electricistes, moltes coses que tenen a
veure amb el desenvolupament del món rural. Per sones, famílies
de les quatre illes, i crec que vostès, en aquest moment, haurien
de reflexionar i ser capaços que almenys, fins que arribi el nou
pla, quan sigui operatiu aquell nou pla, i que realment quedin
clares quines seran les línies de l'objectiu 2 nou, allà on es
podran adreçar els ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra, ja faran
de dissoldre l'Agència o ja faran de canviar-li el nom, però al
final han estat 1.780 expedients, més de 10.000 milions de
pessetes d'inversió, més de 1.558 milions de pessetes de
subvenció.

Jo crec que l'Agència, una cosa que se li va atorgar aquí en
aquell debat, l'altre dia, i s'ha d'aclarir perquè val la pena que
quedi clar, es va dir que si l'Agència estava a Campos, i
l'Agència s'havia de desplaçar a Campos, no, no, la gent no es
desplaça mai a Campos, mai, els empleats de l'Agència es
desplacen als ajuntaments, i els homes i dones d'aquesta terra,
van a l'ajuntament, seuen a una taula i els tramiten tots els
papers. té un protagonisme l'ajuntament, sense cap dubte -vostè
aquí que ven tant-, té un protagonisme l'ajuntament, i té, per als
ciutadans, poques molèsties, poquíssimes, no li costa cap duro,
no ha d'anar a cap gestoria, que n'hi ha d'altres que hi van i els
costa la tramitació d'aquests papers, i l'administració compleix

una cosa de la qual vostès s'omplen la boca, amb el tinglado
de la Llei de consells insulars, que ara aquí se la volen
carregar, que és apropar l'administració als ciutadans.

Hi ha una agència que està prop dels ciutadans i vostès
li tallen el coll, i resulta que diuen que és millor que es
dugui a terme des d'una direcció general. Vostès creuen que
és millor que els ciutadans d'aquesta terra ho puguin fer des
del seu poble, des de la seva casa de la vila, que puguin
tramitar els papers i no els costi cap duro?, vostès creuen
que serà millor, realment, però tocant amb els peus a terra,
estant això a la conselleria?, vostès creuen que serà millor
editar un fullet informatiu sobre quan són les subvencions
que si la regidora o regidor d'agricultura es cuida que
tothom ho sàpiga, de cada municipi, i a cada municipi
governen uns o els altres, és a dir, això és plural totalment
i absolutament, i ho faci arribar als seus ciutadans, o el batle
o batlessa, a través d'un ban, perquè tal dia a tal hora vénen
a demanar informació?, vostès creuen que serà millor fer-ho
des de la direcció general? No ho serà, millor, i voldria
equivocar-m'hi, voldria que, al final, tenguessin vostès raó.

Però una qüestió, ja els vaig dir allò de les vaques fa dos
mesos i mig, i en menjaran, de vaques. I li diré més,
d'aquest tema, s'adonaran, d'aquí a quatre anys, del fracàs
que serà la connexió entre el Govern i la gent que realment
ha d'emprar el nou programa operatiu, no dissolguin
l'agència, no la dissolguin, li canviïn el nom, no em venguin
amb el rollo que resulta que vàrem muntar l'agència per
col•locar-hi dues persones allà dins, i ja li ho vaig dir al
conseller l'altre dia: els engegui, n'hi posi altres. L'agència
està acostada als ciutadans.

Vostès, tots els grups que donen suport a aquest Govern,
el que fan, sota el meu punt de vista, i la Llei de conseller
insulars és com això, van dissolent aquelles coses de control
i aquelles coses en què la gent pot participar. M'explicaré.

Volen dissoldre la Comissió Insular d'Urbanisme, un
control. Ara dissolen també això. Tot allò en què la gent pot
participar, representants dels partits, ho volen llevar del mig.
Aquesta actitud és una actitud que em pareix poc
democràtica. Dissoldre l'agència és llevar el dret al
representant de la Junta Rectora de poder participar en els
debats sobre com han de ser les subvencions, quins
entrebancs tendran els pagesos o no pagesos, com se
soluciona. Volen que sigui una gran directora general, un
gran conseller d'Agricultura, qui ho decideixi per tots.

Jo crec que és bo que no discriminin, que mirin de fer
participar la gent, i si realment creuen en els ajuntaments,
que jo en dubt, que jo en dubt, no els llevin un fòrum que
tenien per poder-hi estar.

Un tema encara més greu serà el que trobarà, per a mi,
el Govern dia 24 de desembre en el Consell de Govern,
haurà de prendre una decisió, sota el meu punt de vista, poc
regular, serà dissoldre l'agència a través de l'article 16,
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supòs, i a través del punt b), que és per impossibilitat legal o
material de complir les seves finalitats. Aquí ve, per a mi,
l'assassinat de l'agència, que s'ha produït amb el projecte de
pressuposts. El fet de no consignar doblers per al funcionament
de l'agència és el que duu que el punt b) es compleixi. En canvi,
això s'hauria de fer de la forma que es va constituir l'agència,
quan tots els seus membres hi varen participar i que sigui
l'assemblea, com diuen els estatuts també, perquè ho pot fer per
acord unànime de tots els seus membres, pel punt b) o pel c), que
és la transformació de l'Agència per al Desenvolupament Rural
en una altra entitat, que era allò que jo li proposava perquè
tengués la seva personalitat, la del nou Govern, que em pareix
bé, però no, vostès ho faran de la forma més injusta que hi ha,
que és, per una part, els ajuntaments lluny, que ningú d'aquells
que varen dir qualque coa quan es va constituir hi siguin i, per
altra part, no hi posen doblers i pràcticament es compleix el punt
b), que és impossibilitat legal de tirar endavant les seves
funcions.

A mi, almanco m'agradaria que hi hagués un poquet de
vergonya i assumir aqueixa passa que donaran, com dic,
m'agradaria equivocar-m'hi i dir, d'aquí a quatre anys, senyors,
vostès han arribat als ciutadans, vostès han estat capaços
d'augmentar el nombre d'expedients que abans el programa
operatiu que acabarà dia 30 ha dut endavant aquests darrers cinc
anys i que el nou programa operatiu, a través de l'Objectiu 2, si
en comptes de tenir 1.760 expedients, d'aquí a quatre anys en
tengui 2.500, i jo els reconeixeré des d'aquí, des d'aquesta
mateixa tribuna, que vostès hi tenien raó, i no serà cap problema
reconèixer-ho, el que serà evident és que serà un instrument que
funciona.

Jo els deman, per favor, votin a favor d'aquesta moció, votin
a favor d'aquesta moció, perquè votar no a aquesta moció jo crec
que serà que aquest Parlament i sobretot aquest Govern
s'allunyen dels ciutadans i ciutadanes que empraven l'Agència de
Desenvolupament Rural; votar no a aquesta moció jo crec que
aquest Parlament llevarà protagonisme a aquells ajuntaments que
formaven part del consorci del 5B, i si realment hi ha el que
pertoca, és que tothom tengui el seu protagonisme i que tothom
pugui participar, i aqueixa transparència que el president Antich
no es cansa de dir i la participació dels agents i consens, en què
jo crec quan ho diu, però amb els fets després no es demostra,
vostès tenen l'oportunitat de votar ara que sí a aquesta moció.

Després, quan arribi el nou programa operatiu, ja decidiran si
la dissolen o no, però, sobretot, el que faran vostès votant-hi que
no, a aquesta moció, és que els ciutadans i ciutadanes que
vulguin tramitar subvencions pel tema del 5B ho tendran més
lluny que mai.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Grups que hi vulguin intervenir? El
Grup PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Jo crec que la moció que presenta avui el PP no aporta
res de nou, és gairebé una calcomania del debat de la
interpel•lació, la intervenció del Sr. Font n'ha estat calcada,
d'aquella que va fer en el seu diu, quan presentava la
interpel•lació.

Jo crec que ens ha presentat un panorama dramàtic, ens
ha fet una intervenció molt apassionada i dramàtica sobre
els horrors i els desastres que passaran si es dissol aquesta
agència i també ens ha presentat aqueixa situació com si fos
exemplar. La veritat és que, segons informació que tenim,
hi ha seriosos dubtes de la seva transparència i de la seva
eficàcia, no tothom opina com el Sr. Font, ni batles dels
ajuntaments que formaven part del 5B ni usuaris, perquè, de
transparència, la veritat és que no n'hi ha haguda massa.

Crec que en el debat anterior de la interpel•lació varen
quedar bastant clares les propostes que tenia el Sr. Conseller
d'Agricultura en aquest sentit i, a partir d'aquí, la gestió dels
programes, quant que els durà a terme la direcció general,
que creim que podrà aportar una major transparència,
eficàcia i operativitat i, sobretot, també poder arribar als
ciutadans igualment, de la manera més eficaç que l'agència.

De totes maneres, és un programa tancat, és un programa
que ja no té cap utilitat a partir de dia 31 de desembre del 99
i, per tant, no creim que sigui necessari donar suport a
aquesta moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Portaveu. El Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula, la Sra. Amer.

LA SRA AMER I RIERA:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

En aquest debat de l'Agència de Desenvolupament
Rural, el Sr. Font, el portaveu del Grup Popular, hi ha fet
una defensa apassionada del manteniment de l'Agència de
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Desenvolupament Rural, apassionada, encara així i tot de la seva
malaltia, Sr. Font, cosa que no ha deixat que sigui escoltat en
aquesta cambra i que hagi cridat l'atenció.

Són vàlids els arguments que vostè presenta quant l'interès,
que el compartim també, que l'Administració s'acosti, s'apropi,
als ciutadans com també que ajudem els pagesos i les pageses
d'aquestes illes quant a tramitar les ajudes, no tan sols del 5B
sinó també de la Unió Europea, de tots els programes europeus.

He d'insistir, i ja ho feia en el debat de la interpel•lació, que
aquests arguments d'apropament als ciutadans, d'ajut als pagesos,
que bona falta els fa, són objectius compartits, però no
necessàriament a través d'aquesta Agència de Desenvolupament
Rural.

A la compareixença del conseller del passat 29 de setembre,
ja l'hi va deixar clars tota una sèrie d'arguments. L'hi deia, tal
qual: "Aquest és el moment oportú per reestructurar
l'Administració, per reestructurar la Conselleria d'Agricultura".
Diu: "Hem de prioritzar el paper d'assessorament als pagesos,
hem de prioritzar, també, la possibilitat de simplificar els tràmits
i, per tant, hi haurà una revisió de l'organigrama, que ja s'ha
iniciat amb el canvi de la nova Direcció General
d'Infraestructures, amb la Direcció General de Desenvolupament
Rural, i potenciar les delegacions comarcals", Sr. Font, potenciar
també les delegacions comarcals, no tot és a través de la direcció
general, no tot és a través de la mateixa conselleria, des de
Palma.

I l'hi comentava, seguint la mateixa intervenció del conseller,
a la mateixa compareixença de dia 29 de setembre que "hi ha una
inversió important que es va fer en informàtica a les diferents
agències comarcals, però allò que és absolutament necessari és
que el pagès no s'hagi de desplaçar a Palma per a cap tràmit, sinó
que des de les diferents delegacions comarcals ho pugui realitzar,
i per això és evident que fa falta potenciar el servei de les
agències comarcals, que no existia, potenciar un servei de
relacions amb programes europeus, que no existia, i tal vegada
no incrementar els recursos humans, sinó corregir la seva actual
assignació, la seva actual distribució", i això Sr. Font, és
racionalitzar.

En el mateix debat que vàrem tenir el passat dia 30 de
novembre, a la interpel•lació, diu: "el 5B, és evident que ha estat
important per al sector primari de les Illes Balears, però també
ho han estat altres programes europeus, i així coincidim tots que
els programes europeus, la tramitació d'aquests ajuts als pagesos,
són vàlids per conservar el sector primari", sobre la qual cosa
entenc que hem d'estar tots d'acord i entenc que és voluntat
clarament manifestada per aquest Govern i, en concret, per la
Conselleria d'Agricultura, pel Sr. Mayol, d'afavorir la tramitació
d'aquests programes, d'assessorar, i d'aprop, els pagesos, però

sobretot hem d'insistir en allò que és acostar-s'hi a través de
la política clara, a través de les agències comarcals.

Que no es preocupi, Sr. Font, com deia a la
interpel•lació, hem d'evitar despeses de gestores als
pagesos. Sí. Però a veure si aquells que hi eren abans i ara
no hi seran, perquè això és el que, precisament, volem
evitar, perquè el millor assessor dels pagesos serà no
qualsevol gestoria sinó les agències comarcals que tendran
a prop.

I han d'assumir, senyors del Partit Popular, Sr. Font, el
seu paper, i reconèixer que és difícil la situació del sector i
això com l'han deixat.

No puc entendre aquesta obstinació a mantenir el piset
de Campos, li deia a la passada interpel•lació, en el Diari de
Sessions figura, del passat 30 de novembre. No puc entendre
aquesta obstinació a mantenir el piset de Campos, l'hi deia
el conseller, enlloc de potenciar les agències comarcals,
perquè, segurament, al pagès de sa Pobla, al pagès de
Pollença i al pagès d'Alcúdia, anar a Campos li suposa  més
dificultats que anar a les agències comarcals, que les té
obertes contínuament i no just aquell dia que s'assigna, com
vostè deia, als ajuntaments.

Que estaran més properes als ciutadans, li continuava
dient el Sr. Mayol, i molt més ben dotades, i tendran una
bona connexió informàtica amb la conselleria, per tant,
podran resoldre tots els problemes, no només el 5B, li
continuava dient, sinó també hi ha l'oví, hi ha els herbacis,
també hi ha altres línies d'ajuda, en les quals aquesta
agència no intervé.

Per tant, Sr. Font, és clar que repartides arreu de totes les
Illes per tal que funcioni millor la tramitació i arribin més
directament als pagesos aquestes ajudes.

I per acabar, els estatuts de l'Agència de
Desenvolupament Rural, en el seu article tercer, diuen:
"L'objecte del consorci és gestionar el desenvolupament
d'activitats a les zones rurals cobertes per l'Objectiu 5B,
període 94-99". Efectivament, Sr. Font, efectivament, a
l'article 7è.b), el consorci es dissoldrà per impossibilitat
legal o material de complir els seus fins, no tan sols perquè
se li hagi llevat l'assignació, és perquè no té sentit continuar
amb aquesta agència. 

Molts de canvis s'han produït en el mateix programa
operatiu 5B, que just és seguiment, i això és pot fer,
evidentment, no és assignació de noves ajudes perquè està
acabat. Nova zonificació, el Raiguer entrarà en l'Objectiu 2,
que està gestionat per Feder. Feoga. Nou programa operatiu
que s'ha de realitzar, nou programa regional que s'ha de
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realitzar també des de la Conselleria d'Agricultura. La mateixa
reestructuració de la conselleria.

I la col•laboració municipal sí que és important, i aquí s'ha
especificat ben bé. La col•laboració municipal, la col•laboració
amb la Felip i molta més participació, molta més participació,
perquè aquesta és la voluntat general d'aquest Govern, més
oberta al diàleg. Tota una sèrie de canvis, Sr. Font, que fan
necessària, com així serà, la dissolució de l'Agència de
Desenvolupament Rural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sí, Sr. Font, vol intervenir.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, si em deixa intervenir, Sr. President, per contradiccions.

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
membres del Govern.

Miri, Sra. Diputada Vadell, és evident que els mateixos
arguments emprats a l'altre plenari són el que he d'emprar en
aquest plenari, no canviaré els meus arguments, el discurs és el
mateix, és la meva tranquil•litat, no l'he d'inventar, el discurs, el
tenc clar, el duc a dins, el duc aferrat després de quatre anys i
mig, cinc de conèixer el que és l'agència, i, lògicament, avui li he
de fer el mateix discurs.

Únicament, jo la convit que voti la moció, que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma a
mantenir oberta i en funcionament l'Agència de
Desenvolupament Rural.

Voldria que quedàs clar que jo aquí no he anunciat cap
desastre, jo no he anunciat cap desastre, fins i tot els he dit, a
veure si començam a no canviar les paraules, perquè s'entén que
aquest és un lloc seriós, que si vostès són capaços d'arribar a més
que a allò que ha arribat l'agència, jo els donaré l'enhorabona,
però vostès m'han de permetre la meva llibertat de pensament, i
al nostre grup, que pensi que l'instrument que volen emprar no és
tan correcte com el que hi ha actualment, almanco ens ho deixin
pensar, a nosaltres.

I jo li agrairia, Sra. Portaveu del PSM-Entesa Nacionalista,
que, si hi ha problemes de transparència, els diguin, sense cap
problema ni un, els diguin, perquè, en tot cas, a qui afectarien els
problemes de transparència dins l'Agència de Desenvolupament
Rural seria als pagesos i a les pageses i a la gent que està dins el
món rural, que no haurien pogut tenir, pel que vull interpretar, les
ajudes així com toca; diguin-els, no comencem a jugar aquí a
amagar, diguin-els, per favor.

I vostè em diu que creu que serà una forma més eficaç la
forma que planteja el Govern. Perdoni que en discrepi, jo
crec que serà menys eficaç, però ho veurem.

Respecte de la portaveu del PSOE, jo li voldria dir que,
efectivament, l'article diu això, l'article 3, i estic content que
hagi estat valenta i hagi dit que es farà pel punt b), que la
dissoldran. Jo li puc dir que és el punt menys ètic que hi ha
dels tres. L'adequat seria que el conseller fos valent i reunís
els 42 membres dels ajuntaments i els digui: senyors, això
ha arribat al seu fi i ara toca canviar-ho. Però no,
d'amagadet, es farà aquest canvi. I l'article 3, per molt que
digui 94-99, és evident, i jo ja estic cansat de dir-ho, i si
llegeixen les intervencions, ho veuran, que el acaba dia 31
de desembre d'enguany és el que es refereix a comprometre
nova despesa, però la justificació de la despesa acaba dia 31
de desembre del 2001, per tant, l'article 3 no es compleix en
aquest sentit, no es compleix.

I només per acabar, el que jo vull deixar clar aquí, i ja ho
he dit a l'altra intervenció, que la gent no va al pis de
Campos, el que té de bo això és que es desplacen a cada
municipi, a cada municipi, i vostès em parlen de les
agències comarcals, i em pareix molt bé, i, lògicament,
haurà de ser l'instrument que empraran, perquè no crearan
altre consorci.

Però hi ha una qüestió clara, jo sé com funcionen les
agències comarcals, la feinada que tenen i la gran quantitat
de feina que fan, perquè hi ha moltíssimes coses, com vostè
deia, que també es fan allà dintre, però allò que tenia de bo
l'agència era que tenia cura d'un tema específic i concret i
ara, quan vostès diuen que ho faran a través de les agències
comarcals, jo els diré que hauran de posar-hi més personal,
en aqueixes agències comarcals... Sí, sí, això li dic ben cert,
hi hauran de posar més personal perquè el personal que hi
ha no basta, realment, per fer aquesta feina, i veurem què
costarà després aqueix assumpte. Això costava 25 milions
de pessetes, donava un servei a infinitat de famílies i
acostava l'Administració als ciutadans.

Vostès, anunciant el vot desfavorable, perquè pareix que
se n'han enamorat, i vostè està content, Sr. Conseller, està
enamorat de la seva política agrícola i del seu
desenvolupament, alerta a morir d'aqueix enamorament així
com ja van morint segons quines parts de la ramaderia
mallorquina.

Sr. Conseller, a mi el que m'agradaria és que vostè
reconegués..., és a dir, han parlat de reestructurar aquí la
conselleria, em pareix bé, és a dir, quan un arriba a un lloc
vol canviar coses d'aquelles que han fet els altres, això em
pareix bé, fins i tot em pareix bo, però aquelles coses que
funcionen, aquelles que estan prop del ciutadà, aquelles que
resolen problemes, recapacitin i siguin capaços de dir:
provem-ho almenys un any més, i quan arribi el programa
operatiu, tirin-ho endavant.

De totes formes, d'aquí a dos o tres anys serem capaços
de veure quantes sol•licituds han presentat les agències i
quantes se'n presentaven anteriorment, a quina quantitat de
doblers d'inversió afecta, perquè això no s'ha de mirar
només per sol•licituds, i a quina quantitat de subvenció.
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Més de 10.000 milions de pessetes d'inversió, més de 1.700
expedients, més de 1.500 milions de subvenció.

És una llàstima que hi votin que no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Debatuda aquesta moció, procedirem a la votació.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 29. En conseqüència, queda
rebutjada aquesta moció.

Passam al punt següent de l'ordre del dia, al capítol de
proposicions no de llei, la primera de les quals és la 3508/99,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, Esquerra Unida i Ecologista i Mixt relativa a la
venda d'armes a Indonèsia.

Grups presentants que hi vulguin intervenir?

Sí, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, només és una consideració. Què fem, la segona
proposició no de llei, segons sembla?, n'hi ha una davant, si no
és que hagi estat retirada o si tenc jo malament l'ordre del dia,
que és sobre l'estat de les autonomies al Senat.

EL SR. PRESIDENT:

Segurament és un desordre de la carpeta, no de l'ordre del dia,
perquè jo seguia la carpeta en aquest moment.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3321/99, presentada
pels grups parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, relativa a debat sobre
l'estat de les autonomies en el Senat.

La primera de les quals, efectivament, té vostè raó, seguint
l'ordre que tenen, és la Proposició no de llei número 3321/99,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, Esquerra Unida i Ecologista i Mixt relativa a debat
sobre l'estat de les autonomies en el Senat.

Els grups que la presenten volen intervenir?

(Intervenció inoïble).

Bé, per això deman als grups que la presenten si hi volen
intervenir, per fer la corresponent distribució de temps, i
m'he d'assabentar de quins volen intervenir. Pareix que vol
intervenir el Grup PSM-Entesa Nacionalista i el Grup
Socialista ha demanat la paraula. En conseqüència, dels deu
minuts que tenen, tendran cinc minuts cada un.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

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

Tan sols demanam en aquesta proposició que el
Parlament de les Illes Balears es pronunciï a favor de la
celebració d'un debat que reglamentàriament està establert,
que és obligatori, per tant, que es produeixi anualment, i
creim que és important i d'interès al Parlament de les Illes
Balears que aquest debat anual es faci.

Recordam que l'any 1987 és quan s'aprova una moció de
Convergència per elaborar una modificació en profunditat
del Reglament del Senat. Aquesta ponència treballa durant
anys fins que el 28 de setembre del 94 el Ple del Senat
aprova per unanimitat una reforma del seu... Perdó, l'11 de
gener del 94, la reforma del Reglament del Senat i es crea
una comissió, la Comissió General de les Comunitats
Autònomes, que molts confiaven i pensaven que seria el
germen d'una reforma constitucional, així s'expressava en
aquella sessió d'aprovació, i es formalitzà una sessió anual
amb la participació de tots els presidents autonòmics, una
sessió en què s'havia de permetre, valgui la magra victòria
del pluralisme, l'ús de les llengües no castellanes.
Evidentment, l'origen, la proposta, era que el Senat fos
plurilíngüe cada dia de la setmana, però, al final, el consens
va arribar a aquesta pírrica victòria, mostra, però com a
mínim és una passa endavant cap a la pluralitat. Per ventura,
com deia Confuci, val més encendre una trista espelma que
maleir la fosca. Crec que, en aquest sentit, era una cosa
positiva, i ara resulta que des de l'any 97 ni tan sols això s'hi
produeix, perquè no es convoca aquest debat anual amb els
presidents autonòmics.

Jo crec que és molt important que es produeixi el debat
sobre l'estat de les autonomies, sobre aquest assimetrisme
que s'ha pactat, sobre aquesta manca de respecte a les
necessitats o voluntats d'autogovern, sinó que mentrestant
es continuen fent pactes autonòmics entre els dos partits
majoritaris i que no acaba de dibuixar-se, a un nivell
definitiu, l'estat de les autonomies.

Però, a més, això ens introdueix, evidentment seré molt
breu en aquest punt, respecte del veritable paper que ha de
tenir el Senat.

Per a què serveix i per què existeix el Senat, és una de
les preguntes clàssiques de qualsevol tractadista
constitucional.
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Qualsevol unitarista a ultrança, des de lliberals i jacobins, han
defensat que és una cambra inútil i que no ha d'existir per a res,
que si una exempció, una ha de ser la cambra que els representi,
per tant, són defensors del monocolorisme.

Els conservadors sempre han defensat una cambra alta, la
varen defensar durant tot el segle XIX i encara el seu màxim
referent continua sent la Cambra dels lords britànica, on hi hagi
elements triats, no electes, sinó escollits, bé per la seva
aristocràcia cultural bé fins i tot per aristocràcia de sang, i que
siguin fins i tot, senadors, de caràcter aristocràtic.
Afortunadament, el laborisme britànic a acabar de fitar aquest
anacronisme històric que era la Cambra dels lords. Encara en
queden molts, de senadors vitalicis, arreu, una cambra no electa
com la del senat al Canadà, o moltíssims de senats una part de la
representació dels quals és de caràcter vitalici, com ho pot ser,
per exemple, a Itàlia.

També hi ha hagut altres propostes, com la de la
socialdemocràcia d'entreguerres, que parlava d'una cambra
especialitzada, també no electa, en la qual hi hauria una espècie
de consell econòmic i social, com la que proposava el PSOE
l'any 31 a la II República.

Més èxit ha tengut una fórmula, que nosaltres no trobam
encertada, que és la del bicameralisme perfecte, que, duent
aquesta rèmora d'una cambra alta no electa, s'ha decidit per
repetir i per fer una segona lectura dels mateixos termes i en les
mateixes condicions que ja ha tengut la cambra baixa. 

L'exemple italià és el que bàsicament ha reproduït la
Constitució espanyola. Creim que no és el model que nosaltres
volem, volíem una cambra territorial, una cambra que és la que
hi havia a l'avantprojecte de constitució espanyola del 78, a
l'avantprojecte que es va publicar el mes de gener, i que després
la ponència, els pactes UCD-PSOE, també la varen
desnaturalitzar absolutament i la varen convertir en una cambra
de segona lectura.

Nosaltres creim que aquestes reformes del Reglament, ja la
primer l'any 82, després d'aquesta segona de l'any 87, anaven en
el camí adequat. Creim que aquesta compareixença dels
presidents autonòmics, tot i no ser suficient, era una passa en la
línia adequada i, per tant, voldríem recuperar, com a mínim en
aquest punt, ara només parlam d'aquest aspecte, però
evidentment com a partit nacionalista creim que el correcte és
tendir cap a un estat, com a mínim, un estat federal en el qual
una cambra representi la població i l'altra representi els distints
territoris. Creim que aquesta és la que s'ha de fer, això no bastarà
amb una reforma del Reglament, cal una reforma de la
Constitució, però com a mínim, i des d'ara mateix, creim que és
imprescindible celebrar anualment i complint escrupolosament
el Reglament aquesta sessió de tots els presidents autonòmics i
cadascú que parli la llengua del seu país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Portaveu del Grup Socialista, Sr.
Crespí, té la paraula.

Prec als present a la sala que no parlin tots a la vegada,
perquè si no es crea una remor que sembla que no està escoltant
ningú.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. L'article 69.1 de la Constitució
espanyola estableix clarament que el Senat és la cambra de
representació territorial. Sense cap dubte, el desenvolupament

posterior de la Constitució planteja un funcionament de la
pròpia cambra, fins i tot un sistema electoral, que avui,
passats molts d'anys, no dóna resposta a aquest principi que
hauria d'envoltar, diria jo, totes les actuacions que són el
Senat. Citava el diputat que m'ha precedit que, per arreglar
això, per intentar arreglar això amb una mesura prou
conjuntural, s'introdueix en el Reglament l'establiment d'un
mecanisme on les comunitats autònomes, per boca dels seus
presidents, puguin tenir un debat sobre l'estat de les
autonomies. 

És evident que aquest model que en aquest moment
tenim en el Senat no és prou perfecte, no respon a les
necessitats i no respon tampoc a allò que els socialistes
propugnam per a aquesta cambra de representació territorial
i que no ha de ser el que és ara, una cambra de segona
lectura, que jo crec que avui, en aquestes altures en què
estam, no té cap sentit.

Per tant, com a mínim hauríem d'exigir al Govern, al
Govern de l'Estat, que complís allò que es va introduir
precisament per donar-li aquesta cobertura de representació
territorial. És evident que avui els parlaments autonòmics
tenen un grapat de competències importants per configurar
el que és la vida econòmica i política d'un país, tenen
capacitats legislatives que afecten molts de temes
importants, i que tots ells en conjunt conformen el que seria
la realitat política d'un estat i que, per tant, això ha de tenir
cabuda en aquesta cambra de representació i, com a mínim,
hauria de tenir a un debat on no hi hagués un tractament
bilateral, que tampoc no hi és, entre el president del Govern
de l'Estat i els presidents del govern de les comunitats
autònomes, que també formen part de l'Estat, formen part de
l'estructura institucional d'aquest país, aquest bilateralisme,
dic, que no es produeix tampoc però que no és bo.

Temes com el finançament de les comunitats autònomes,
com mecanismes de coordinació sobre competències
transferides però que de cara a una política exterior és
convenient tenir coordinades, podrien tenir cabuda, haurien
de tenir cabuda a un senat reformat que realment fos el
representant dels parlaments i dels governs de les
comunitats autònomes.

Però mentre això no es produeix, que nosaltres creim
que és un error no caminar ja d'una manera decidida cap a
aquest model, que per l'intervinent que ha actuat abans que
jo és un mínim, nosaltres creim que és un suficient d'un
estat amb estructura federal, creim que pot donar cabuda a
tots els mecanismes jo diria de satisfacció de les necessitats
que tenen les diferents comunitats autònomes, no oblidem
que la paraula federalisme no és unívoca i n'hi ha de molts
de tipus i de moltes classes, però que com a mínim el Senat
representàs la cambra on aquestes comunitats autònomes,
que avui ja totes elles tenen més competències de les que es
pensava tendrien en el moment d'establiment, d'aprovació
de la Constitució espanyola, han de poder tenir la seva veu
en un debat on el president del Govern i els presidents de les
comunitats autònomes reflexionin sobre allò que ha de ser
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aquest estat dins unes estructures supranacionals com és la
Comunitat Econòmica Europea.

Per tant nosaltres creim que retardar això és un frau, no
només al propi reglament d'aquesta cambra, que així ho va
aprovar, sinó també al conjunt de ciutadans que tenen la seva
representació institucional, en primer lloc, en el president de la
seva comunitat autònoma, i aquí jo crec que el problema no ha
de ser un problema de partits, sinó que ha de ser un problema
institucional de què és i que són i què representen els presidents
de les nostres comunitats.

Per tant nosaltres voldríem que aquesta cambra, que és la
representació del poble d'aquesta comunitat, donàs suport perquè
en el Senat es realitzàs aquest debat. Nosaltres volem que el
nostre president, juntament amb els altres presidents, tots ells
asseguts a cadires absolutament idèntiques, pugui manifestar
quins són els nostres anhels i els nostres projectes dins aquesta
estructura que ens hem donat d'una nació, un estat format per
comunitats autònomes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. En nom del Grup Popular, Sr. Jaén
Palacios, torn per fixar posicions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Voy a hacer un turno en
contra, que en realidad es un turno de auxilio al Gobierno, y
después lo voy a explicar porque lo que parece una ironía no lo
es, sino que es una realidad.

Este turno en contra a la propuesta que han presentado todos
los grupos que dan apoyo al Gobierno, parte en realidad de una
iniciativa foránea, una iniciativa centralista, de Madrid, de la
calle Ferraz, teledirigida por vía fax, que es extemporánea, que
es reiterativa y que es inútil. Después explicaré esas cosas, y yo
solamente debo alabar al Grupo Socialista esa habilidad que
tienen algunos pájaros, el pájaro cuco, por ejemplo, que pone los
huevos en el nido ajeno para que después los alimenten los
demás. Ustedes la presentan y el Sr. Alorda pues la defiende;
estupendo, ¿no?

Y digo que voy a hacer este turno en contra para evitar que el
Gobierno haga el ridículo, porque aquí, lo que ahora se
substancia no es que el Parlamento se pronuncie (...) del Senado,
que aquí el Sr. Alorda nos ha ilustrado y yo creo que es una
cuestión que no venía en este momento y que usted, Sr. Portavoz
del Grupo Socialista, nos ha releído lo que dice ya la Proposición
no de ley, seguramente para ver si nos enteramos mejor qué es lo
que dice; pues le agradecemos la relectura porque ya lo
conocíamos.

Antecedentes. Varias iniciativas. El año pasado, en el 98,
hubo una propuesta en el pleno del Senado y el pleno del Senado
rechazó el debate del estado de la autonomía por razones muy
diversas que constan en el Diario de Sesiones. Aquí, en este
parlamento, el año pasado, en noviembre del 98, se rechazó una

iniciativa parecida, en los mismos términos. ¿Y por qué
digo todo esto?, pues lo digo porque el Sr. Secretario de
Política Autonómica del Partido Socialista dirige una carta
a todos los portavoces de todos los parlamentos y les dice
que presenten una proposición no de ley "por la que vuestra
asamblea o parlamento acuerde instar al Consejo de
Gobierno para que solicite la convocatoria del debate sobre
la situación...", etc., etc., etc. Bueno, esta carta es de 27 de
septiembre; ha pasado algún tiempo y remite incluso un
modelo de propuesta que todos los grupos políticos han
suscrito. 

Yo no creo que esto sea la nueva forma del gobierno,
que aquí todos los grupos parlamentarios, tan autónomos y
tal, se suscriban a lo que el Grupo Socialista les mande
desde Madrid, no ya desde aquí, sino desde Madrid, pero a
esta propuesta que hacen quiero hacer dos referencias, que
son las que ustedes calcan, se hablaba de calcomanía, de
copia, dos referencias. Una que yo llamaría "nota al
traductor", no "nota del traductor", que es lo habitual
cuando se hace una traducción de un libro, "nota del
traductor" no, "nota al traductor", y la nota que pongo al
traductor es, en primer lugar, que no importa que hubiese
copiado el artículo tal cual está, el 56 bis, que después
espero que me lo expliquen un poco, es una pregunta que
también se hace a los alumnos que copian, "a ver quien me
explica esto", cuando se ha copiado algo; explíquenme el
artículo 56 bis. 

Y luego quiero también que me expliquen por qué han
cambiado eso de "estado compuesto" y han puesto "un
estado com el nostre". Bueno, España es un estado
compuesto, eso es una terminología acuñada en muchos
tratadistas porque nuestra constitución participa de muchos
modelos, fundamentalmente el alemán, pero también tiene
algo de italiano, ¿verdad?, y en consecuencia cuando se
habla de federalismo asimétrico, como es el caso de
Bélgica, pues España está próximo a esa especie de
federalismo asimétrico porque hay muchas entidades
territoriales con poder territorial que llevan una vía distinta
y que son, como dicen algunos autores, tendencialmente
heterogéneas o desiguales entre sí. No sé por qué han
cambiado esto de "estado compuesto", seguramente porque
el compost yo no sé si (...) significar alguna otra palabra y
seguramente lo han cambiado por esto pero, en fin, son las
únicas aportaciones que han hecho, además de la
traducción, la única aportación que han hecho -perdón- a
este modelo.

Es verdad que hace 14 años, desde 14 años para acá ha
habido cinco debates, pero en el 95, cuando gobernaba el
Partido Socialista, que tocaba haber debate, tampoco lo
hicieron, ni presentaron aquí propuestas para que hicieran el
debate del estado de las autonomías, pero eso está
cambiando, está cambiando, y a estas alturas yo creo que lo
que yo puedo proponer aquí es que ustedes retiren esto. ¿Por
qué decía que el Gobierno puede hacer el ridículo? Pues
muy sencillo: Cuando esto se apruebe aquí hoy, que ustedes
van a votar con ese entusiasmo siempre que hacen con estas
propuestas, el Consejo de Gobierno, porque esto va dirigido
al Consejo de Gobierno de esta comunidad, tomará el
acuerdo la semana que viene, y cuando llegue el escrito a
Madrid yo no sé si alguien lo va a poder leer. Hombre,
siempre queda la Diputación Permanente, queda la
presidenta del Senado, pero es ridículo presentar una



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 15 / 14 de desembre del 1999 575

propuesta que es inútil porque no hay tiempo material de celebrar
el debate. ¿Cuándo se va a hacer el debate si las Cortes
Generales se van a disolver, -obligatoriamente el Congreso,
porque el Senado no está obligado a disolverse; se puede disolver
también, se va a disolver, seguramente- se van a disolver las
Cortes Generales en el mes de enero?, si las elecciones han de
ser en marzo, que no hay otra fecha nada más que la del mes de
marzo. Por tanto, díganme ustedes qué utilidad tiene perder aquí
el tiempo en debatir una cosa; pues solamente una, decir:
"Estamos a las órdenes de Madrid, querido compañero,
cumplimos los mandatos que nos haces llegar aquí", pero esto es
igual que nada, exactamente igual que nada.

Yo creo que el Gobierno puede hacer una cosa: como eso son
recados a la madre superiora, pues en definitiva que el Gobierno
no mande el escrito a Madrid, porque ustedes la aprueben, pero
después díganles: "No mandéis el escrito a Madrid porque
cuando llegue a Madrid el escrito vamos a hacer un poco el
ridículo, pedir un debate para el cual no hay tiempo". Por eso
pido que se retire y, si no, pues que el Gobierno no haga caso de
lo que aprobamos aquí.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sí? Sr. Alorda, vol intervenir? Per
contradiccions el temps no ens basta; un dels dos...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, parlaré des d'aquí perquè només ha emprat un argument,
el Sr. Jaén, per oposar-se a aquesta pretensió, només un, només
un: que possiblement -deu haver rebut ell també instruccions del
Govern de l'Estat- que es dissoldrà el Parlament en data fixa.
Nosaltres no hem rebut cap comunicació, com a grup
parlamentari, que el Sr. Aznar pensa dissoldre el Parlament en tal
o en tal altra data. 

No ha emprat altre argument. L'únic argument ha volgut, amb
la seva habilitat parlamentària, ridiculitzar la proposta. Miri,
certament els grups parlamentaris, el seu també, solen funcionar
de manera coordinada, ja que tant vostès com nosaltres tenim
representació a altres institucions, i aquí no és que els altres
grups parlamentaris actuïn al dictat del Grup Socialista, és
simplement que a una proposta que va dur el Grup Socialista,
vàrem sol•licitar si, als altres grups, els pareixia bé adherir-se, i
com que als altres grups els pareixia bé que se celebràs un debat
sobre l'estat de les autonomies, jo record que el seu president,
que seu aquí, va participar en un, s'hi han adherit, ni més ni pus.

Per tant, Sr. Jaén, jo crec que vostè utilitza uns arguments que
no entren en el fons sinó que entren a intentar demonitzar
l'adversari, a crear-los fissures a base de ferir sentiments que
vostè deu pensar que tenen de falta de criteri polític, però
argumenta en contra -ja ho dit vostè, que faria un torn en contra-
però per fer un favor a no sé qui; l'altre dia va fer un torn a favor
una mica en contra. Jo demanaria als serveis de la Cambra que
introdueixin en el Reglament els torns a favor a bufetades, els
torns en contra donant alabances, etc., és a dir, vostè està
desbordant la tècnica parlamentària gràcies al fet que hi du molts
d'anys, però, en qualsevol cas, arguments perquè aquest debat no
se celebri, perquè aquest debat no se celebri, no n'ha donat ni un,
i crec que vostès, que han tengut la responsabilitat de la
presidència d'aquesta comunitat durant molts d'anys, haurien de
voler que de tu a tu els presidents de les comunitats autònomes
amb el Govern mantenguessin un debat. Això és defensar les

institucions i defensar un reglament que, com el d'aquí,
convé que qualque vegada el complim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Jaén Palacios...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, por contradicciones, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

¿Por qué contradicciones? El turno de contradicciones lo
ha utilizado el Sr. Crespí. Usted ha fijado posición.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Bien, pues le pido por equilibrio de intervenciones y de
tiempo, porque...

EL SR. PRESIDENT:

Por equilibrio de intervenciones le puedo dar la palabra,
pero luego tendré que darles la palabra a ellos, también.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Si el Sr. Presidente interpreta el Reglamento de esa
manera, es su facultad. Yo le he pedido...

EL SR. PRESIDENT:

Puedo dar un turno adicional

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo no voy a entrar en debate de otras cosas,
simplemente para...

EL SR. PRESIDENT:

(...) un turno adicional, pero si doy un turno adicional,
pero si doy un turno adicional precisamente por ese
equilibrio tendré que darles la palabra a ellos.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo quiero un turno adicional. Lo que corresponda al
presidente, otros turnos, haga lo que le parezca.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias. Sr. Crespí, ¿qué más argumento que le
estoy dando, que estamos perdiendo el tiempo aquí, que es
un debate inútil, estéril?, porque las Cortes Generales se han
de disolver según la Constitución 60 días antes. El mes de
enero es un mes que no es hábil parlamentariamente. El
período de sesiones acaba de aquí a tres días, el día 22 o 23
de diciembre, en el Congreso. No hay tiempo material. Si



576 DIARI DE SESSIONS / Núm. 15 / 14 de desembre del 1999

ustedes quieren que el Gobierno haga el ridículo, pues que el
Gobierno mande un escrito al Senado cuando ya no haya nadie
más que el portero, en el Senado, bueno, y la Diputación
Permanente que se reúna cuando quiera, pero esto que hacen
ustedes en este momento es un debate inoportuno.

Hay muchos argumentos que yo entraría a decirle por qué no
queremos este debate ahora, no ahora en este momento, sino
desde hace un año para acá y, por tanto, tengo muchos
argumentos para decirle, pero me parece que sería ir más allá de
lo que es el debate. Tampoco voy a rebatir lo que se ha dicho
aquí por parte del portavoz del PSM porque en realidad ha sido
una disquisición de entrar aquí para nada. 

El único argumento que estoy dando en este momento y es
preciso es que es un mandato del Partido Socialista que viene de
Ferraz, que sumisamente ustedes acatan, que copian la
proposición que les mandan, que cambian "estado compuesto"
porque parece que eso, o no lo entiende muy bien el traductor, lo
que debía significar, y nada más, y por tanto es un debate inútil,
estéril y que el Gobierno tiene el riesgo de hacer el ridículo si
sigue los designios de este parlamento y requiere a Madrid ese
debate.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén Palacios. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per intentar rebatre i per contradicció
amb la meva intervenció respecte dels arguments que aporta el
portaveu del Partit Popular. Jo li vull dir que com a partit
nacionalista d'aquest país i, per tant, a nivell de sobirania
circumscrit al territori d'aquesta comunitat, evidentment no
rebem consignes d'enlloc. Cosa diferent és que ens puguin arribar
escrits i propostes polítiques de Madrid, de Calcuta, de Sydney,
de Nova York, i nosaltres, si hi estam d'acord i veim que el que
es proposa és raonable, moltes vegades, això sí, tenim aquest
detall, ho traduïm a la llengua del país, l'única llengua pròpia
d'aquesta comunitat i oficial, com vostè sap, maldament ho
tengui relativament en compte, per tant nosaltres les traslladam
a aquesta llengua i les defensam, i si ho creim ho defensam sense
fer-ne cap problema. 

Crec que són del tot conegudes, i avui no crec que sigui el
moment de discutir-les, les diferències notables de model d'estat
que mantenim amb altres signants d'aquesta mateixa proposta,
però coincidim plenament en la conveniència que hi hagi un
debat de presidents autonòmics en el Senat, que és una obligació
reglamentàriament establerta i incomplida. Vostè no ens ha donat
satisfacció dels motius pels quals no hi és, no entenc per què, al
Grup Popular, no li interessa que el president del país pugui
desplaçar-se a Madrid i donar compte de quina és la situació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les seves
reivindicacions, i formar part d'un fòrum amb els 17 presidents
on poder discutir aquestes qüestions.

Nosaltres creim que no arribam tard, és sempre bo prendre
nota, les Corts Generals, ara se'n dissolen unes, se'n constituiran
unes altres, si no hi ha temps de prendre aquest debat sempre un
podrà prendre nota i dir: "Bé, al Parlament de les Illes Balears li
interessa que aquest debat que diu el Reglament que es farà
anualment se celebri. Convé que qualcú en prengui nota", que el

nou president del Senat digui que, això, convé celebrar-ho,
perquè hi ha algun parlament que s'ha molestat perquè les
senyories no hagin trobat oportú posar a l'ordre del dia
aquesta qüestió. Nosaltres creim que sí i, per tant, nosaltres
ja li hem apuntat que això no dóna satisfacció a quina és la
pretensió del model de Senat que hauria de tenir l'Estat,
però com a mínim creim que va en la línia adequada.

I ja que és l'únic dia que se sent la llengua catalana a
Madrid dins un organisme de l'Estat com el Senat, creim
que és fonamental per pedagogia política, encara que només
fos per això, que se celebràs aquest debat. Per tant, i tant
que continuarem donant suport; no només li donam suport,
sinó que l'hem signada i l'hem proposada des del nostre
grup, i no hi vegi -no acab de veure perquè vostè n'hi veu-
cap contradicció. Si l'hagués duita vostè el 95 li haguéssim
signada, i encara ara ens oferim en aquelles propostes que
vagin en la línia de federalització de l'Estat que proposi el
Grup Popular i que li duguin de Madrid, perquè realment
aquí vostè ens ha demostrat a la ponència de l'Estatut que
saben escriure poc, que bàsicament realment ens duen
fotocòpies d'altres bandes, si les fotocòpies d'altres bandes
que ens duen van en la línia de les que generam nosaltres,
escrites en els PCs d'aquestes illes, no passi ànsia que també
les signarem conjuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Procedirem a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei, es posin drets, per favor.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions? Cap.

En conseqüència la votació ha estat: 30 vots a favor; 26
en contra, i en conseqüència, queda aprovada la proposició
no de llei presentada.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3508/99,
presentada pels grups parlamentaris Socialista, PSM-
Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
relativa a venda d'armes a Indonèsia.

Passam al punt següent de l'ordre del dia, la següent
proposició no de llei, que aquesta sí és la 3508, presentada
pels grups parlamentaris Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, relativa
a la venda d'armes a Indonèsia.

Grups que hagin de defensar la proposició? Té la paraula
el Sr. Buades, del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades,
supòs que tots vostès recorden les violacions massives dels
Drets Humans esdevingudes a Timor Oriental durant el
passat estiu. He començat així perquè Timor Oriental ha
desaparegut ja dels telenotícies i de les primeres planes i ha
tornat als breus de les seccions d'internacional dels diaris. 
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Ja ens començam a acostumar a aquest remolí de les
catàstrofes humanitàries: les guerres o els desastres naturals
sacsegen les nostres consciències durant uns dies fins que arriba
la catàstrofe següent. La societat s'ha acostumat a respondre amb
enviament d'ajuda humanitària que després no té tota la
continuïtat que caldria. Pel que fa a l'anàlisi política la resposta
és encara més magra: es fa poc en un primer moment i gens quan
han passat un parell de setmanes, com per exemple en aquests
moments.

El que avui volem demanar a aquest parlament és una lectura
dels esdeveniments que pugui donar lloc a l'establiment de
responsabilitats polítiques. Com a representants de la ciutadania
de les Illes Balears i Pitiüses, crec que tenim el deure de no
tractar els genocidis com si fossin un huracà o un terratrèmol,
una catàstrofe natural, vaja. Darrere les xifres de milers de morts
i de refugiats generats pels esdeveniments de Timor Oriental hi
ha responsabilitats polítiques, com n'hi ha darrere de les
violacions massives dels Drets Humans comeses a Kosovo, als
Grans Llacs africans...

Jo demanaria al president si hi pot haver un poc d'ordre,
perquè parlam d'un tema humanitari. Com a mínim en aquests
casos s'hauria de fer una mica de cas.

EL SR. PRESIDENT:

Prec als senyors diputats que si han de parlar surtin i, si no,
parlin de dos en dos, no tots a la vegada.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Com deia, darrere les xifres de milers
de morts i de refugiats generats pels esdeveniments de Timor
Oriental hi ha responsabilitats polítiques, com n'hi ha darrere de
les violacions massives dels Drets Humans comeses a Kosovo,
als Grans Llacs africans o a Txetxènia. 

En el cas de Timor, tant les organitzacions internacionals de
defensa dels drets humans com les pròpies institucions
internacionals, han establert de forma clara que les
responsabilitats apunten cap a Indonèsia. Les responsabilitats de
què parlam no són només polítiques, també són de caràcter
penal, i d'aquesta manera les hauria de tractar la comunitat
internacional. Crec que ningú que s'hagi informat una mica sobre
la qüestió té cap dubte sobre l'estreta connivència que va existir
durant els mesos que genocidi entre les milícies
antiindependentistes de Timor i l'exèrcit d'Indonèsia. 

La responsabilitat d'Indonèsia és també, i sobre això no valen
ni dubtes ni hipocresia, la responsabilitat d'occident, en primer
lloc pel suport que ha tengut el règim d'Indonèsia, fins fa poc el
terrorífic règim del general Suharto, per part dels polítics

occidentals. Les raons d'aquest suport no sonaran noves a
les persones que coneixen els motius de política real que hi
sol haver sota les relacions internacionals: interessos
comercials i interessos geoestratègics. És a dir, i concretant
per a aquest cas, petroli, fusta i contenció del perill
comunista. En segon lloc occident té una responsabilitat
com a subministrador d'armes a Indonèsia. Pel que fa a
Espanya, l'exposició de motius d'aquesta proposició no de
llei ens parla de les xifres: 1.322 milions de pessetes en
material de defensa i de doble ús reconeguts pel Ministeri
d'Economia espanyol, i 14.000 milions més en avions
militars que s'han d'afegir, d'acord amb la càtedra Unesco de
la Universitat Autònoma de Barcelona, autoritat indiscutida
en matèria de tràfic d'armaments.

Crec que dades com aquesta s'han d'aprofitar per treure
conclusions sobre les conseqüències del negoci de les armes
sobre els Drets Humans dels pobles. 

El cas d'Indonèsia no és únic. Entre els clients de la
indústria armamentística espanyola hi ha alguns clients
d'exemplaritat més que dubtosa en matèria de Drets
Humans: hi ha el Marroc, el país que nega al poble saharaui
el dret a decidir sobre el seu propi futur; hi ha Turquia, el
país que sentencia a mort els líders kurds; i hi ha, per
exemple, Guatemala, un país on l'exèrcit va experimentar
sobre el terreny la doctrina militar de la terra cremada.

És per això que avui sol•licitam a aquesta cambra que
demani informació sobre la venda d'armes a Indonèsia i,
més enllà d'això, que es manifesti contra la venda d'armes
a països on es violen els Drets Humans. 

La primera demanda que feim és a favor de la
transparència, una condició indispensable perquè hi hagi
control ciutadà sobre aquest comerç. La campanya conjunta
feta per ONG tan prestigioses com Intermón, Amnistia
Internacional, Metges sense fronteres i Greenpeace ha
aconseguit declaracions institucionals de la voluntat
d'acabar amb el secretisme característic d'aquest negoci.
Aquesta voluntat, però, encara no s'ha traduït en una
pràctica de transparència real per part del Govern espanyol,
que continua presentant informes anuals sobre exportacions
d'armes absolutament insuficients.

Voldríem també un pronunciament a favor de l'adopció
de codis de conducta seriosos en matèria de venda d'armes.
Mentre avançam cap a un horitzó utòpic on només hi hagi
armes per a forces emparades per una legalitat internacional
democràtica, o cap a un horitzó més utòpic d'un món que ha
après a resoldre els seus conflictes sense el recurs de la
força, podem fer passes tan significatives com és la
limitació de la venda d'armes a països que no compleixen
uns criteris d'acceptabilitat mínima. Aquests criteris es
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refereixen a qüestions com el respecte als Drets Humans, el
nivell de militarització o el perill de provocació de conflictes.

Tot el que demanam, en definitiva, és un pronunciament
d'aquesta cambra a favor de la pau, és a dir, un compromís
d'aquest parlament en l'exigència d'una política ètica per part del
Govern de l'Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. El Grup Popular vol intervenir per
fixar posició? Sra. Bennasar, té la paraula.

LA SRA. BENNASAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

En nom del Grup Parlamentari Popular, vull fer constar
que tots estam d'acord amb la campanya Adéu a les armes,
però ens agradaria matisar i ser realistes en alguns aspectes
de la proposició no de llei que avui es presenta en aquesta
cambra.

Per fortuna per a tota la humanitat, el nombre d'efectius
de les forces armades, l'import de despeses militars
mundials i el volum global de les exportacions d'armament
disminueixen progressivament des de l'any 1987, com a
resultat de la Guerra freda i de diversos canvis en el disseny
de les polítiques de seguretat d'un gran nombre de països,
entre els quals Espanya.

El descens més espectacular ha estat el que fa referència
al comerç d'armament, si bé aquesta tendència s'ha vist
alterada per alguns països, d'una manera especial els Estats
Units, que, el 1993 continuava exercint un paper hegemònic
en el mercat mundial d'armament i acaparava el 47% de les
vendes. El Regne Unit és el segon exportador, amb el 19'5%
del mercat, per damunt de Rússia, que controla el 12%. I el
1994, França hauria superat els Estats Units pel que fa a
l'import de contractes realitzats amb el Tercer Món, 11.400
milions de dòlars davant els 6.600 dels Estats Units. Hi ha
dades que podria situar-se en el segon lloc. El 1994,
Alemanya fou el segon país exportador mundial d'armes
pesades, davant el volum del Regne Unit i de Xina i per
davant de Rússia. Espanya no ha estat mai un país que hagi
destacat en el mercat mundial d'armament, està entre el grup
de països situats a un tercer nivell, com Itàlia, Canadà,
Holanda, Bèlgica o Suècia.
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En els darrers quatre anys del Govern del PSOE, i que
coincideixen amb l'eòca més sagnant a Indonèsia, amb el dictar
Suharto, es varen vendre armes per valor de 771.000 milions,
mentre que a l'actual legislatura només se n'han venut 650.000,
o sigui, hi ha 21.000 milions menys de diferència, amb una
reducció dràstica el 1998 de 2.200 milions, que corresponen a
una exportació de pistoles.

Segons el llibre Secrets que maten, que el tenc aquí, editat per
Amnistia Internacional, Intermon i Metges sense Fronteres, veim
que Espanya està en el 12 o 13 lloc a la llista i per davant té, com
he dit Estats Units, té el Regne Unit de Blair, França de Jospin
i Alemanya de Shroeder i d'Els Verds, tots ells, com veim,
governs socialistes i algun de verd.

Convé recordar, fent referència a Espanya, que més de la
meitat de les exportacions corresponent al sector aeronàutic,
seguit del sector naval, electrònica, transport i que munició i
armes curtes, un 5%, està en el darrer lloc. A Espanya es
coneixen les exportacions d'empreses públiques i el Govern ha
fet saber la seva disposició a millorar i ampliar el registre de
transferències d'armes creat a l'Onu.

El 1995 el Parlament europeu aprovà controls en matèria
d'exportació i transparència en el comerç d'armes, establint un
criteri de comportament sobre la matèria, que Espanya compleix
escrupolosament.

Fa tres anys ningú no hagués cregut possible aconseguir una
prohibició de les exportacions de mines, avui és una realitat a
molts de països i el pròxim avanç serà prohibir la seva fabricació.

Analitzant la proposta que avui es presenta, veurem que ha
arribat quatre mesos tard i que ja ha quedat un poc desfasada en
el temps. Aquest text correspondria al mes de juliol, ja que la
situació a Indonèsia a canviat, hi han tingut lloc, com ja s'ha dit
abans, dos fets d'importància rellevant, un és la independència de
Timor i les eleccions a Indonèsia, que des del més d'octubre té un
govern, institucionalment gaudeix d'una democràcia molt jove,
però te un president, el Sr. Bahit, i una vicepresidenta elegits
democràticament. El Parlament indonesi ha creat una comissió
d'investigació sobre els crims de guerra a Timor i l'actual Govern
compta amb el reconeixement dels líders timorencs, Xanana
Gusmao, a qui, per cert, demà donaran a Estrasburg el premi
Saharoff 1999, i José Ramos Orta, els quals el passat novembre
es varen reunir amb el president Bahit.

Davant la sorpresa internacional, Indonèsia ha iniciat el camí
cap a la democràcia i si hi ha algun perill és que els extremistes
islàmics intenten frenar la democratització del país.

Pel que fa al conflicte indonesi a Timor, convé recordar que
el 17 de setembre el Parlament europeu instà els països de la
Unió Europea a cessar la venda d'armes durant quatre mesos i
Espanya ha adoptat aquesta mesura. L'embargament de quatre
mesos finalitza el 17 de gener i llavors es revisarà la situació.

Per això, la proposta del Grup Parlamentari Popular seria
adequar aquesta proposició no de llei a la situació real, tenint en
compte els grans canvis que hi ha hagut, hauria pogut no passar
res, però no ha estat així.

Hi donarem suport si es demanen coses sensates, ja que, si
no, correm el perill de perdre credibilitat.

La nostra proposta, per actualitzar aquesta proposició,
seria la següent: en  el primer punt, on es demana "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol al
cessament de la venda d'armes lleugeres a Indonèsia", això
ja ha succeït, aquest cessament, per tant, aquest punt es
podria eliminar, s'hauria d'eliminar. En el segon punt, on diu
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a desautoritzar qualsevol exportació d'armanet a països on
no es respectin els drets humans", nosaltres proposaríem "a
països amb règims dictatorials", ja que seria més de 150, per
no dir-ne més, els països on no es respecten alguns dels
drets humans, com poden ser la llibertat d'expressió fins
actituds de la policia i d'altres. Convé fer una reflexió
perquè és un tema delicat aturar tot tipus de comerç d'armes,
considerant que hi ha algun país o democràcia, com és el
cas, per exemple, de Colòmbia, que està amenaçada pel
narcotràfic, la guerrilla i que té més de 30.000 morts a les
seves esquenes, o Algèria, amenaçada per l'integrisme, o
molts d'altres en circumstàncies semblants, que no es pot
generalitzar entre els països que compren armes, hi ha
democràcies en transició que necessiten defensar-se de
grups terroristes o guerrilles o de fraccions
antidemocràtiques dels seus propis exèrcits.

Nosaltres proposaríem donar suport, promoure i complir
amb els criteris d'exportacions d'armaments, que
coincideixen amb el codi de conducta, aprovats pel Consell
Europeu de 1999 i, a més, per donar suport a la campanya
Adéu a les armes, proposaríem que tots els contractes que
es facin de venda d'armaments haurien d'incluore una
formació en democràcia i drets humans impartida per
membres dels cossos de seguretat de l'Estat i ONG
especialitzades en drets humans.

Creim que, d'aquesta manera, aquesta proposició no de
llei, compliria el fi per al qual s'ha presentat en aquest
moment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennasar. Sí, Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President.

Jo crec que ens hem de documentar una mica millor,
perquè si vostè mira la data del llibre, l'edició del llibre
Secretos que matan, és una mica anterior a l'entrada en el
Govern del Sr. Shroeder i del Sr. Fischer. Per tant, no mescli
ous amb cargols. Vull dir que en aquest moment al Govern
alemany hi ha un conflicte obert precisament perquè Els
Verds no volen exportar tancs a Turquia i un altre partit sí
que ho vol fer. La data és anterior a la del Sr. Fischer.

Dit això, passem a comentar el fons de la qüestió.

No puc acceptar, i crec que és l'opinió de la majoria de
grups, aquests canvis que vostè proposa perquè, és clar, si
resulta que el Govern espanyol ja ha deixat de vendre a
Indonèsia és una gran notícia, però no ho ha comprovat
ningú, no hi ha una política de transparència que asseguri
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això, per tant, si hagués passat així, no seria redundant que el
Parlament ho demanàs? Però com que ningú no ho pot saber més
que per declaracions a algun diari de qualque ministre sense cap
tipus de comprovació real, és millor que un parlament
democràtic com aquest exigeixi al Govern de l'Estat, avui del PP,
demà ves a saber de quin partit, que realment no es ven res
d'armament a Indonèsia. Per tant, no sobra, sinó que és
precisament necessari per tot el que demana la campanya Adéu
a les armes, es a dir, que hi ha d'haver transparència en la gestió
d'aquest comerç.

En el segon punt vostè diu que no podem posar que no
exportarem als països que no respectin els drets humans, entre
altres coses, ha dit, perquè són massa, són més de 150, i jo he
pensat que ens faltarien clients, s'ha de deduir de la seva
argumentació. Aquest és el problema, és que hi ha molts pocs
països on es respecten els drets humans, i precisament per això
no se n'hi han d'exportar, no només a aquelles dictadures que
tothom accepta que són dictadures, evidentment, la indústria
armamentística també deixarà de treballar perquè no trobarà
clients, aquest és l'objectiu de tots els grups que proposàvem
això. Això no és un mercat emergent ni volem que creixi, a
l'inrevés, com que pràcticament ningú no els respecta, per tant,
que no els quedin clients.

És just contrària la nostra filosofia a la seva. Aquest és
l'objectiu: anar eliminant indústria armamentística, perquè
perjudica la vida de les persones i la qualitat de vida a moltes
parts del món, per exemple, a aquests més de 150 països que diu
vostè.

Per altre costat, la proposta d'incloure-hi els cossos de
seguretat de l'Estat com una espècie d'aliats de les ONG per
treballar en aquests països, en el punt tres, crec que no val la
pena ni comentar-ho. Crec que quan, històricament, aquests
cossos, en alguns casos, algun d'aquests cossos, ni tan sols han
sofert un reciclatge per aprendre la Constitució en determinades
situacions de risc social, crec que no som ningú per donar lliçons
al món sobre com s'han de conduir les coses a altres bandes.

I ja per acabar el que li diria és que a nosaltres no ens
preocupa quin govern hi havia a l'estat ara o abans, el que sí que
ens preocupa és que les xifres que s'han donat sempre són molt
per davall de la realitat, com diu la càtedra Unesco a les Nacions
Unides. Sabem que hi ha aprovat per a l'any 98, i vostè ho sap,
pel Consell de la Unió Europea, un codi de conducta en matèria
d'exportació armes que prohibiria fer el que ha fet el Govern
espanyol recent en aquests temes.

I el que demanaríem al Grup Popular és menys hipocresia i
que, per una vegada, s'afegeixin al que vol la majoria de la gent.
No està fora d'hora perquè no hi ha estacionalització en el mercat
de les armes, si no que continua, el que avui és una jove
democràcia demà pot ser una zona d'alt risc per a la majoria de
la gent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sra. Bennasar, em demana la paraula.

LA SRA. BENNASAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President.

Bé, jo proposava una transacció per coherència, per
coherència, perquè és molt bo de fer fer demagògia i
demanar la lluna. Jo crec que hem de ser realistes i hem de
saber... El Sr. Buades diu que no li consta, però sí que hi ha
hagut un embargament per part dels països membres de la
Unió Europea de la venda d'armes. Crec que la Unió
Europea té prou identitat pública perquè això es doni per
sabut, és a dir, crec que en aquest moment està fent d'un
tema que és seriós, important i del qual ens sentim tots
responsables, una vegada més, un tema demagògic.

Crec que la proposta que nosaltres li fèiem era una
proposta sensata perquè si l'embargament funciona com està
funcionant, hem de creure en les institucions que fan
possible que la demagògia deixi de ser demagògia perquè es
converteixi en una proposta real.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennasar. Sr. Buades, rebutja la
transacció? El Reglament permet suspendre la sessió durant
un període per veure si s'arriba a una transacció o a un acord
unànime, o pot rebutjar la transacció. Sr. Buades?

EL SR. BUADES I BELTRAN:

En nom dels quatre grups proposants, rebutjam la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, passarem a la votació.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; abstencions, 25. En conseqüència,
queda aprovada aquesta proposició no de llei.
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V.- Elecció d'un membre del Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears.

El darrer punt de l'ordre del dia és l'elecció d'un membre del
Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.
Atesa la baixa voluntària del Sr. Anselm Barber i Luz, procedeix,
d'acord amb el que preveu l'article 6.2 de la Llei 6/84, de 15 de
novembre, del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a
les Illes Balears que el Parlament designi el membre que l'ha de
substituir.

Hi ha una proposta del Grup Parlamentari Socialista de
nomenar la Sra. Joana Català i Coll per a aquesta vacant que hi
ha.

Deman a la cambra si podem considerar aprovada per
assentiment aquesta proposta. Sí? Idò, s'aprova per assentiment.

En haver la cambra designat per assentiment la Sra. Joana
Català i Coll vocal del Consell Assessor de Radiotelevisió
Espanyola a les Illes Balears en substitució del Sr. Anselm
Barber i Luz, es comunicarà al Molt Hble. Sr. President de les
Illes Balears perquè en procedeixi al nomenament, d'acord amb
el que preveu l'esmentada llei.

S'aixeca la sessió.
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