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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comencem la sessió
plenària corresponent al dia d'avui amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 423/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repartiment dels fons que recapta l'ecotaxa.

La primera d'elles, la 423, ajornada de la sessió anterior,
relativa a repartiment dels fons que recapta l'ecotaxa, que
formula l'Hble Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des del Grup Popular vàrem sentir fa una sèrie de mesos com el
Molt  Honorable President de la Comunitat, el Sr. Antich, ens
deia des d'aquesta tribuna del Parlament, que feien comptes fer
un nou impost, posar en marxa una ecotaxa per intentar collir
una senalla i omplir-la de doblers per poder fer distintes
inversions a la nostra comunitat. A dia d'avui han passat una
sèrie de mesos des d'aquella afirmació, i no sabem encara com
serà aquesta ecotaxa. Hem vist que hi ha distints esborranys,
hi ha distintes versions del que ha de ser, ha sortit fins i tot
esborrany "a" i esborrany "b", comparant quins fets
imposables hi hauria des d'un model i des de l'altre. A nosaltres
ens agradaria saber qui és que assumeix la paternitat, quina
conselleria assumeix la paternitat d'aquests textos; i saber
també, Sr. President, senyores i senyors diputats, que des del
PSOE es diu que aquests doblers s'han de dedicar a rehabilitar
zones turístiques. En canvi, des d'una altra formació política,
que està dins el Govern de la comunitat, es diu que l'ecotaxa
que pretén posar en marxa el conseller de Turisme és un frau,
i que tots aquests doblers s'han de dedicar únicament i
exclusivament a temes mediambientals. A nosaltres, des del
Grup Popular, ens agradaria saber quina conselleria ha de
decidir com i de quina manera s'han d'invertir aquests doblers
recaptats per l'ecotaxa, i també ens agradaria saber si les
distintes dimissions que hi ha hagut dins alts càrrecs d'aquest
govern, tant dins la Conselleria de Medi Ambient com dins la
Conselleria de Turisme, tenen res a veure amb aquest pols que
hi ha entre Turisme i Medi Ambient, per veure de quina manera
es reparteixen els fons d'aquesta futura ecotaxa, que encara no
sabem per on hi han d'anar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En nom del Govern el Conseller
d'Hisenda contestarà la pregunta.

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

Gràcies, Sr. President. Jo li contestaré, o li intentaré
contestar, a la pregunta que fa. Lògicament no entraré en el que
no està plantejat, com el que puguin ser dimissions. Vostè
plant eja quina conselleria decidirà com i de quina manera es

repartiran els fons que es recaptin amb l'ecotaxa. Com vostè
sap, i jo ja li he repetit  altres vegades, el tema està en estudi en
aquests moments, la meva resposta serà aquesta. Des del
primer moment hem manifestat la voluntat d'analitzar la viabilitat
de la implantació d'un tribut ecoturístic que tengui les màximes
garanties jurídiques, i que obtengui el màxim consens social.
Volem evitar, en la mesura del possible, un recurs de l'estil de
l'Impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi ambient,
que vostès varen implantar i que en aquests moments està
pendent de sentència del Tribunal Constitucional, i que tenim
aquí com una amenaça, jo crec que molt important, quantificada
aproximadament en 9.000 milions de pessetes; un recurs no al
cent per cent evitable, però jo crec que convé tenir analitzades
totes les qüestions i dotar-se de les màximes garanties
jurídiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, però és que el conseller
d'Hisenda no m'ha contestat. Fa sis mesos o cinc mesos que
parlen vostès d'una ecotaxa, i encara l'estudien. Només saben,
i totes les contestes que ens fan respecte d'aquest tema és: "ho
hem d'estudiar". Què és, que no saben? Tenen por d'examinar-
se?, perquè si un estudia i est udia, qualque dia ha d'arribar
l'hora d'examinar-se, i vostès no s'examinen, no ens diuen què
fan comptes fer.

I no em contesta vostè si tenen res a veure les dimissions
que hi ha hagut dins el Govern, dins la Conselleria de Medi
Ambient i dins la Conselleria de Turisme, si aquestes
dimissions tenen res a veure amb el pols que hi ha entre la
Conselleria de Turisme i la de Medi Ambient, per veure com i de
quina manera s'han de repartir els fons de l'ecotaxa, i tal vegada
la resposta des d'Hisenda havia de ser dir "nosaltres serem els
mediadors", però vostè no m'ho diu. I la impressió que tenim
nosaltres des del Grup Popular és que el que ens deia el Sr.
Antich, que feia comptes omplir la senalla amb doblers, crec
que en passarà un fum, per poder omplir aquesta senalla de
doblers, i que aquesta senalla, més que una senalla pareix un
paner que està ben foradat, i que fa aigua pels quatre costats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Hisenda, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, no em parli de deixar d'estudiar
o deixar d'estudiar. Vostès varen estar estudiant 16 anys
quantitat de coses. El Pla energètic no sé quants d'anys el
varen tenir estudiant; el cable, que si central, que si tal; és a dir,
ens varen marejar durant 6 o 7 anys de tema del Pla energètic.
Miri, aquest tema, el tema de l'ecotaxa ha posat  de manifest una
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cosa que jo crec que és molt important, i ha posat de manifest
moltes mancances de les quals pareix que vostès no se n'han
adonat. El fet que diversos colAlectius hagin manifestat que
volen tenir participació en l'atribució dels possibles rendiments
de l'ecotaxa: agricultors, ajuntaments, hotelers, consells
insulars, ecologistes, sindicats, demostra l'existència de
problemes i mancances que qualcú no ha sabut o no ha volgut
solucionar després de 16 anys de govern. En definitiva, ha
posat  de manifest una cosa que jo crec que és important, que
no teníem tot per aconseguir-ho tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda.

I.2) Pregunta RGE núm. 420/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissió d'estudi amb l'objectiu d'avaluar
l'ensenyament  en llengua catalana.

Passam a la segona pregunta, 420, relativa a comissió
d'estudi amb l'objectiu d'avaluar l'ensenyament en llengua
catalana, que formula l'Hble. Diputat  Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ha creat el Govern de les Illes Balears una comissió
d'estudi amb l'objectiu d'avaluar el grau d'eficàcia de
l'ensenyament de i en llengua catalana? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, aquest parlament va
aprovar fa uns pocs mesos una resolució que diu exactament
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d'estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua catalana". A l'acord
programàtic sobre el qual aquest govern fonamenta la seva
actuació, hi figura la voluntat de crear l'Institut d'avaluació i
qualitat educativa. Per tant, li vull dir amb això que aquest
Govern i aquesta conselleria és conscient que és necessari
treballar en l'àmbit d'avaluar permanentment el nostre sistema
educatiu, cadascun dels seus aspectes, per tal de -lògicament-
treure'n conclusions que serveixen  per millorar-lo. 

Però en aquests moments encara no hem creat aquesta
comissió, i li explicaré per què: La primera cosa, perquè estam
pendents -i en aquest moment ja s'acosta el moment- de
disposar de les dades de l'avaluació primària que va dur a terme
l'INSE, a les quals el Govern anterior hi va incorporar una
avaluació específica de medi i de llengua catalana, i lògicament
això ens donarà uns primers resultats referits a primària; i
després perquè en aquest moment estam en procés de reflexió

sobre de quina manera hem de resoldre el tema de  crear
l'instrument més adient per practicar aquesta avaluació
constant del nostre sistema educatiu. Probablement aquesta
comissió que avaluaria l'aspecte concret de llengua catalana pot
ser l'embrió d'aquest futur institut  d'avaluació i qualitat
educativa, que probablement hauria de  ser el resultat d'una
colAlaboració entre els serveis propis de la Conselleria, la
implicació de la Universitat de les Illes Balears, col Alaboració
amb entitats d'altres comunitats autònomes, i lògicament també
colAlaboració amb organismes de l'Estat que facin una cosa
semblant.

Però, repetesc, en aquests moments estam a l'espera de les
dades d'avaluació de primària, i estam en la fase de definició de
com ha ser l'instrument que utilitzarem per fer l'avaluació
permanent del nostre sistema educatiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Educació. Sr. Marí i Tur, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, al llarg de 8 anys el
Grup Popular en general i aquest diputat  en particular hem
hagut de sentir des d'aquesta mateixa cambra, i per part del que
llavors era l'oposició, acusacions molt greus sobre el desinterès
possible que pogués tenir el Grup Popular en l'ensenyament de
la llengua catalana. La veritat que una vegada que vostès varen
arribar al poder, i que es presentaven com a líders de la defensa
de la llengua catalana, ens pensàvem que el grau d'eficàcia seria
molt més ràpid, i que en aquests tres mesos que ja han passat
des que aquest parlament mateix amb la resolució 77 els exigia
que creassin aquesta comissió, a hores d'ara qui més qui manco
ja parlaria i escriuria bastant bé en llengua catalana, emprant
una hipèrbole, com vostè pot imaginar. Però en aquests
moments, després de tres mesos, després de tota la parafernàlia
que vostès varen muntar en llengua catalana, ens trobam que
aquesta resolució, aquesta obligació del Parlament, vostès
encara no l'han complert. Em diu que està en període de reflexió.
Pensàvem que ho tenien bastant reflexionat, això del català, i
cregui'm que em duc una decepció, perquè pensava que la
nostra llengua en aquests moments tendria una valoració i un
interès més gran per part de vostès. 

Jo havia pensat demanar-li en la rèplica qui forma, qui
formarà aquesta comissió, quins seran els resultats obtinguts,
almanco en la seva contestació li preg que em digui d'aquestes
petites investigacions que hi han fet quins són els resultats i
també, per favor, qui formarà o qui pensa que formarà aquesta
comissió d'avaluació. I demanar-li que la posi en funcionament,
com més de pressa millor, per tal que els nostres estudiants
puguin tenir un coneixement de i en llengua catalana. Això és
al que l'obliga aquest parlament amb la seva resolució 77,
aprovada per unanimitat aquest passat  mes de desembre.
Gràcies, Sr. President.

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

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

Gràcies, Sr. President. Les resolucions que s'ap roven en
aquest parlament, si no estic desinformat, se suposa que són
d'obligat compliment; moltes de les quals, que eren d'obligat
compliment, que feien referència a l'ensenyament de i en llengua
catalana vostès les incompliren durant el període parlamentari
que hi ha entre debat de l'estat de la comunitat autònoma i el
debat següent de la comunitat autònoma. Per tant, tenim temps
més que suficient.

Aquest govern vol fer les coses amb rigor, i això que a
vostè li sembla tan senzill, que sembla com si fos avaluar una
classe d'alumnes que han un examen i en dues horetes els hem
posat  una nota, no és tan senzill, Sr. Marí, i com que ho volem
fer ben fet, amb rigor, professionalment, etcètera, no tenim tanta
pressa com vostè sembla que té. Llàstima que no l'hagués
encomanada als seus predecessors, a aquesta pressa, perquè
quantes coses ja estarien fetes en aquest terreny. I evidentment
el que farem serà fer-ho amb rigor en el moment que puguem,
que calculam que serà més al proper curs que no a aquest,
perquè volem que l'avaluació del sistema educatiu en aquests
aspectes concrets que vostè ha plantejat, sigui absolutament
fiable i feta amb tot el rigor del món, i per tant ara estam mirant
com ho han fet a altres comunitats autònomes, quins són els
instruments que utilitza l'Estat, etcètera, per establir el nostre
model propi d'avaluació.

Vostè ha dit que durant aquests vuit anys anteriors el seu
govern havia hagut de rebre crítiques dels partits que ara
governen, en matèria de normalització lingüística a
l'ensenyament. Eren totalment merescudes, aquestes crítiques.
La llàstima és que només hagin lamentat aquestes crítiques
quan ja no estaven en condicions de solucionar-les; i
evidentment aquest govern en sis mesos encara no ha pogut
fer totes aquestes coses que vostè, dotat d'uns poders
d'autèntic superman que jo no posseesc, sembla que en tres
mesos les hauria resolt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 421/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a data d'aprovació de la Junta Interinsular de
patrimoni històric de la inversió de 51 milions de pessetes per
a la restauració de l'església del Roser a Ciutadella de
Menorca.

Passam a la tercera pregunta, 421, ajornada també de la
sessió anterior, relativa a data d'aprovació de la Junta
Interinsular de patrimoni històric de la inversió de 51 milions de
pessetes per a la restauració de l'església del Roser a Ciutadella
de Menorca, que formula l'Hble Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A un diari de Menorca, de dia 26 de
gener del 2000, es donava la notícia que el Govern aportaria 51,8
milions de pessetes per a la rehabilitació de l'església del Roser.
Nosaltres ens vàrem alegrar d'aquesta notícia, perquè pensam
que és un edifici que necessita realment d'una inversió, per
adequar-lo definitivament a l'ús cultural i social per als quals
està destinat. La nostra pregunta va en el sentit de saber, per
part  del conseller, quan la Junta Interinsular del patrimoni
històric va aprovar aquesta inversió.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, dia 1 de febrer
exactament es va reunir a la seu d'aquest mateix parlament, per
primera vegada la Junta Interinsular de Patrimoni Històric,
formada, com saben vostès, pel Govern i pels consells insulars.
En aquesta primera reunió de dia 1 de febrer, que va ser una
reunió constituent, ja es va fer molta feina, i es va establir quin
seria l'àmbit d'actuació d'aquesta junta, es varen establir els
criteris de distribució, fins i tot, dels recursos de què disposaria
aquesta junta entre els diferents consells insulars i entre el
Govern, però d'aquest tema del qual vostè em parla no es va dir
absolutament res, perquè no es varen assignar recursos encara
cap a elements concrets.

Ara bé, supòs que vostè em demana una cosa que fa
referència a una decisió presa per la Conselleria de Foment, amb
anterioritat que es constituís la Junta Interinsular, que sembla
que efectivament la Conselleria de Foment té la voluntat de
destinar aquesta quantitat que vostè ha dit a aquesta
recuperació d'un espai important de Ciutadella, que és l'església
del Roser. Però, repetesc, encara no estava creada la  Junta
Interinsular, sinó que és una decisió anterior, semblant a tantes
decisions anteriors que havia pres la Conselleria de Foment els
anys anteriors, en les quals destinava recursos a la rehabilitació
d'esglésies, si bé se suposa que una vegada que pugui invertir
Foment, s'hauran de canalitzar en el marc de la proposta que la
Junta Interinsular ja va elaborar en aquesta primera reunió que
varen fer. Però repetesc que encara no estava constituïda la
Junta Interninsular en el moment en què es produeix la decisió
de la Conselleria de Foment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Jo accept les explicacions del
conseller, que posen en evidència una clara descoordinació
entre la Junta Interinsular i la Conselleria de Foment, perquè jo
li he de recordar, i vostè, Sr. Pons, era ponent del seu grup a la
comissió que va debatre i va aprovar posteriorment la Llei de
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patrimoni històric, i crec recordar que varen fer, i concretament
vostè i jo, un gran esforç per arribar a un consens per tal de
poder donar suport  a la constitució i a la formació d'aquesta
junta interinsular que, com sap vostè, i si no, jo li record, té com
a finalitat coordinar entre d'altres els programes i actuacions de
foment i la coordinació dels consells insulars en aquesta
matèria. I també diu que les inversions que el Govern de les
Illes Balears realitzi en els diferents àmbits insulars, en aplicació
de l'1% cultural, es faran sota la coordinació d'aquesta junta
interinsular.

És a dir, no em val que vostè ens digui que la Junta no
estava constituïda quan es va decidir per part  de Foment
aquesta inversió, perquè indica, torn a insistir, una certa
descoordinació entre les dues conselleries, i a nosaltres ens fa
pensar que començam a posar en dubte la voluntat real -tant de
bo que no, Sr. Conseller, perquè ens sabria molt de greu-,
començam a posar en dubte que realment es vulgui donar
contingut a aquesta junta interinsular.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vegem, Sr. Diputat Gornés, les dades
objectives. Les dades objectives són que la Llei de patrimoni es
va aprovar a finals del 98. El Govern anterior va tenir més de sis
mesos per crear la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, no
ho va fer. Nosaltres ho hem fet aproximadament amb uns quatre
i mig, i ha estat el temps que s'ha necessitat per tal que els
diferents consells insulars nomenassin els seus representants
i trobassin la data adient a l'agenda de tots els implicats per
poder constituir la Junta.

Jo en la meva condició de president d'aquesta junta ja he
comunicat a tots els municipis de les Illes Balears i també als
consells insulars allò que diu la Llei de patrimoni en relació a
l'1% cultural i recordant-los les funcions de la Junta; i a més a
més hem fet una altra cosa, que ha estat establir els àmbits en
els quals s'aniran invertint els recursos de les diferents
institucions, i a més a més el Director General de Cultura, que,
com vostè sap, també és membre de la Junta Interinsular, ha
parlat en diverses ocasions amb el direct or general d'Habitatge
de la Conselleria de Foment per tal de coordinar al màxim tots
aquests temes.

Per tant, no es preocupi, allò que havia passat tants d'anys,
primer en relació al Govern de l'Estat en relació a les Balears, i
en relació al Govern de les Balears les conselleries de Foment
i de Cultura, deixarà de passar. I deixarà de passar a partir de dia
1 de febrer. Si abans de dia 1 de febrer havia passat no era
descoordinació, sinó que venia determinat pel fet de la
inexistència d'aquesta junta interinsular, que a partir d'ara
exercirà allò que la Llei de patrimoni li encomana que exerceixi.
No estigui gens ni mica preocupat, i em compromet a donar-li
totes les informacions públiques i particulars que vulgui sobre
aquest tema, perquè sé que vostè particularment i

professionalment n'és especialment sensible, però li puc
assegurar que hi ha un canvi evidentíssim que s'anirà veient
pròximament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 571/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció d'esportistes al Rally Dakar-El
Caire.

Passam a la quarta pregunta, 571, relativa a subvenció a
esportistes al rally Dakar-El Caire, que formula l'Hble. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Popular, que té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
pregunta és la següent: Amb quina quantitat econòmica va
subvencionar el Govern de les Illes Balears la participació de
tres esportistes de Balears...

(Deficiències en el funcionament del micròfon).

EL SR. PRESIDENT:

Bé, s'ha entès la pregunta. Al final era "Dakar-El Caire". Sra.
Consellera sense cartera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Com a resposta a la pregunta, he de
dir que el Govern de les Illes Balears va subvencionar la
participació dels tres esportistes balears al París-Dakar en dos
conceptes: en concepte de subvenció directa als esportistes,
amb un total de 16 milions; i en concepte de subvencions a
clubs i federacions per a preparació i millora tècnica, al Moto
Club Fora Vila per preparació i millora tècnica prèvia a la prova
i seguiment; al Moto Club Formentera Eivissa per promoció
esportiva i millora tècnica, i a la Federació Balear de
Motociclisme per tramitació d'inscripcions i llicències, en
aquest segon concepte en un total de 6.400.000 pessetes, que
fan una subvenció total de 22.400.000 pessetes, el 47% del cost
global d'aquesta prova, i amb càrrec a la partida pressupostària
del 1999. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva informació, Sra.
Consellera. Això no és el que va aparèixer als mitjans de
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comunicació, eren 21 milions els que posaven els diaris, però
veig que no, que encara són més, 22 milions de pessetes que
s'ha gastat el Govern balear per subvencionar una prova de tres
setmanes no oficial. La veritat és que el món de l'esport de les
nostres illes encara no s'ha recuperat de la sorpresa que va
causar aquesta subvenció. Ens alegram molt que les arques del
Govern es trobin tan plenes, que a partir d'ara els esportistes es
puguin veure subvencionats amb aquestes quantitats. Vostè
m'ha dit un tant per cent, però la veritat és que el tant per cent
que es referia a l'esportista de Formentera era el 90% del cost
de participar en aquesta carrera. La veritat és que això és una
bona notícia per als nostres esportistes. Jo crec que encara li
haurien d'haver donat molta més publicitat, perquè a partir d'ara
puguin venir tots a solucionar les seves necessitats i a picar a
les portes del Govern. Ara bé, jo pens que si no són atesos amb
aquesta mateixa generositat, la discriminació i la desproporció
seran tan evidents com injustificables. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Consellera sense cartera, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Palau, jo crec que
efectivament el món esportiu balear encara no s'ha recuperat de
la sorpresa de veure que a la fi aquest govern subvenciona
altres esports minoritaris, que no són precisament els esports
als quals el seu equip de govern i el seu director general
d'Esports ens tenien acostumats. Jo després li argumentaré
algunes de les qüestions que m'ha dit, però, per tal de, al fil
d'aquesta resposta, li record que estava previst al pressupost
del 99, i no executat per la nostra part, 300 milions de pessetes
per a la reforma de l'estadi de Son Moix, que se sumaven a les
inversions milionàries que ha fet el Govern  per a aquest estadi;
que estaven prevists també 50 milions per promoure la
candidatura de l'Eurocopa, que no fer aquesta inversió és el que
ha permès a la Direcció General d'Esports poder abordar
aquesta despesa, i per tant respondre a la promoció d'un equip
mallorquí d'alta solvència, un equip amateur però amb alta
solvència, que després ja li detallaré a la segona pregunta. Per
altra part, ens ha permès promoure no només aquests esports
que estaven promoguts per vostès, sinó també promoure
especialment, que és el nostre objectiu, aquells esports que són
de caràcter minoritari.

Li record també, atès que li ha sorprès tant aquesta inversió,
els 100 milions que des d'Ibatur es dedicaven a l'Open de
tennis, i els 68 milions per a equips professionals,
semiprofessionals, el Bàsquet Inca i el Menorca Bàsquet, que
em sembla a mi que té menys coherència des d'una direcció
general del Govern subvencionar aquestes iniciatives, i no tant
equips amateurs, com el que es va subvencionar a aquesta
prova del París-Dakar.

A més, jo li he de dir que supòs que vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, jo he d'equilibrar el temps, i el temps està
passant. Procuri acabar.

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

Procuraré acabar, Sr. President. ...supòs que sap que les
competicions de moto són cares, i que hi ha altres
patrocinadors. Jo tenc aquesta informació detallada, no la diré
perquè no tenc temps; i que les despeses estan
convenientment desglossades, també les tenc a la seva
disposició, tal com les he tengudes sempre, en qualsevol
moment que se m'hagués demanat. Per tant, els 21 milions que
han sortit als mitjans de comunicació el que sí li puc dir és que
no han sortit  de la meva boca ni de cap persona de la Direcció
General de l'Esport.

També li he de dir que per una vegada, d'una vegada per
totes, els greuges comparatius a què estan sotmesos els
esportistes que no són el futbol i el bàsquet, hem aconseguit
abordar-ho amb aquesta iniciativa, i aquesta serà una iniciativa
en la línia d'obrir a la promoció d'esports minoritaris que aquest
govern continuarà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 572/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de subvenció als participants
balears al Rally Dakar-El Cairo.

Passam  a la pregunta número 5, 572, relativa a criteris de
subvenció als participants balears al rally Dakar-El Caire, que
formula l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és la següent: Quins
criteris va emprar el Govern de les Illes Balears per
subvencionar els tres participants de Balears a la darrera edició
del rally París-Dakar? Demanaria, si és possible, d'aquesta
consellera una mica més de claredat i concreció a la seva
resposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Em sap greu que no li hagi quedat
clara la meva resposta anterior. En tot cas li diré que es podrà
llegir amb detenció al Diari de sessions, que jo pens que ha
quedat bastant explícita i clara. Els criteris que hem utilitzat:
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primer, la inclusió de la prova dins el calendari oficial de la
Federació Internacional de Motociclisme; segon, la participació
d'aquests pilots en categories amateur i no professionals;
tercer, l'experiència i el currículum dels esportistes que han
participat. En Felip Beltran li record que ha estat medalla de
plata l'any 98 a la prova 6 dies Enduro a Austràlia, etcètera; que
Emili Rodríguez ha estat set vegades campió de Balears, i
diverses vegades entre els deu primers al campionat d'Espanya
d'enduro; i en Xico Ferrer, que sembla que a vostè li sap greu
que s'hagi subvencionat un esportista formenterenc, quart any
consecutiu al Dakar, havent aconseguit finalitzar-ho a l'any 98
entre els 20 primers. Més criteris: preparació prèvia que garantís
l'assoliment dels objectius; solvència de l'equip tècnic; ajuts
que precisament era un esport en el qual no s'havien rebut ajuts
anteriorment, o ajuts molt minvats; la repercussió mediàtica i la
imatge corporativa de les Illes Balears que, com segurament
vostè sap, aquest esdeveniment ha suposat per a les nostres
illes; la participació d'altres institucions i entitats, tals com el
Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, l'Ajuntament de Formentera, l'Ajuntament de
Calvià, la Trasmediterrània, l'Institut Balear Oftalmològic,
etcètera. Per altra banda, un altre criteri ha estat establir un
màxim de patrocini, que estava en un 30% per al que és la
subvenció directa als esportistes, i un 45% al que és la
subvenció a federacions i a clubs. Tenc més criteris, per
exemple, que sigui la primera vegada que un equip mallorquí en
la història participa en el rallye París-Dakar, que és una prova
puntuable per al campionat del món de rallyes.

Jo no sé si, a la Sra. Diputada, aquests criteris li semblen
suficients per donar aquesta subvenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President.

Veig, Sra. Consellera, que necessita molts i molts criteris per
justificar aquesta subvenció. De fet, vostè diu que abans
nosaltres no havíem ajudat mai el representant de Formentera
en aquesta cursa, i això és una gran mentida, però bé. La veritat,
aquesta qüestió em sorprèn cada vegada més, i veurà vostè per
què li ho dic, no només a mi, sinó a tot  el món de l ’espor t ,
perquè, com diu aquí, a Mallorca, va quedar astorat.

Jo li parl de la meva sorpresa perquè l’altre dia, el passat dia
1 de febrer, en resposta a una pregunta del meu company, el Sr.
Gornés, sobre subvencions als equips participants de la lliga
Leb de bàsquet, vostè li va respondre: “Hem de pensar que per
poder particip ar en aquest tipus de campionats, el cost
econòmic és elevat, i el que sí que pensam és que el Govern de
les Illes Balears no pot, d’alguna manera, subvencionar ni molt
manco un cent per cent del que pensam que tal volta seria una
aventura empresarial, i és per això que l’acord que s’ha establert
amb els dos equips que participen en la lliga Leb és

subvencionar el 15% aproximadament del cost. Entenem que
han de ser els socis dels clubs, els aficionats i patrocinadors
privats qui han de donar suport  a un projecte d’aquesta mena,
i que la participació pública, simbòlica i testimonial ha de servir
per encoratjar la participació privada i demostrar l’interès
institucional en un projecte que hauria de ser capaç de
mantenir-se per ell mateix.” Sra. Consellera, no ho sé, un dia ens
diu una cosa i un altre, una altra, però bé.

Després d’això, ens agradaria ens explicàs, no només aquí,
a la cambra, sinó perquè ho sàpiguen d’una vegada per totes
tots els esportistes de les Balears, quin serà, a partir d’ara, el
criteri de subvenció per a esportistes del Govern balear, el del
90% o el del 15% dels equips de bàsquet, i de què depèn això,
perquè uns tants i uns altres tan poc?, vostè ha dit que acabarà
amb els greuges comparatius?, idò sí que anam bons. Per què,
a Xico Ferrer, el Govern li havia promès 400.000 pessetes i en el
moment que hi va haver dos participants de Mallorca es va
multiplicar aquesta partida a set milions de pessetes o encara
més?, té explicació per a això?, a més, vostè veurà que una
subvenció d’aquestes característiques obre un abans i un
després en el món de l’esport, ,assenta un precedent i obre
unes expectatives que no haurien de ser falses, i si ho són és
perquè no té cap criteri a l’hora de subvencionar, ho fa segons
el vent d’on bufa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President.

No sé en què quedam, Sra. Palou, tenc massa criteris...

(Se sent que algú diu: “Palau”). 

...Palou, Palau, perdó, tenc massa criteris o no tenc criteris
a l’hora de donar subvencions. Em sembla que li he donat un
llistat de criteris, li’n podria donar més, i és clar que sí que el
nostre Govern necessita molts de criteris, és clar que sí, perquè
aquesta és una de les diferències amb la seva Direcció General
de l’Esport anterior i amb altres direccions generals, que els
doblers es donen amb criteri, amb criteri de bé comú i de bé a la
nostra societat i al conjunt dels esportistes, no només a aquells
equips i a aquells esports que vostès han promocionat durant
tots aquests anys.

Després li he d’aclarir que ja m’agrada que tengui tan
present la meva intervenció respecte de la pregunta de la lliga
Leb, però he d’aclarir a vostè i a aquesta cambra que hi ha una
diferència significativa entre la competició del París-Dakar i el
Bàsquet Inca i el Menorca Bàsquet, i és que el Bàsquet Inca i
el Menorca Bàsquet són semiprofessionals, per tant, al nostre
criteri, això farà que no pugi del 15%; en canvi, el París-Dakar
està format per pilots amb clara solvència i amb bona formació
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esportiva, però és una competició d’una lliga amateur, i en
aquest sentit  hi ha la diferència que es fa entre la lliga Leb del
Bàsquet Inca i el Menorca Bàsquet i el París -Dakar, que pensam
que ha de tenir també patrocini privat però més aportació de
l’Administració i, per tant, del Govern balear, com d’altres
administracions.

Quins criteris utilitzarem? Miri, utilitzarem els criteris que es
publicaran en la convocatòria de subvencions que s’ha de
publicar ara, tot d’una. 

Quant al cas de Xico Ferrer, li ho explicaré, també tenc
explicació per a això, amb quin concepte i per què es va ampliar
la subvenció a aquest esportista. Xico Ferrer...

EL SR. PRESIDENT:

Breument, Sra. Consellera, perquè estam consumint, de
sobra, el temps.

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

Ara acab, Sr. President.

Xico Ferrer... De totes maneres, sempre està bé que el tema
de l’esport tengui un poc d’espai en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però el tema del Reglament en aquesta cambra també té
un pes important.

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

Ho tindré en compte, Sr. President.

A Xico Ferrer, per acabar aquesta pregunta, va ser
subvencionat amb cinc milions perquè és la modalitat més
barata, atès que el seu equip està format per 50 pilots i que Emili
Rodríguez i Felip Beltran varen rebre 5.500.000 pessetes
cadascú, atès que formen part  de l’equip Honda, és una
modalitat més cara i només es pot  subvencionar, aquest equip,
amb 5.000.000.

Jo crec que he donat suficients explicacions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 568/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a treballs de conservació de la xarxa hidrològica.

Passam a la sisena pregunta, la 568/00, relativa a treballs de
conservació de la xarxa hidrològica, que formula l’Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
qui té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Si se’n recorden, ara fa un parell de mesos hi va haver aquí
una pregunta, a la qual se’m constà, hi va haver un embull
tremend, se’m contestava la vuit i era la tretze, després la tretze,
que era la vuit, idò, és el seguiment d’aquella pregunta, i
deman, a la resposta que em va fer la consellera aquell dia,
sobre que hi havia en contractació sis expedients, que quatre
corresponien a l’illa de Mallorca, un a les illes d’Eivissa i
Formentera, per valor de 130 milions de pessetes per a neteja i
conservació dels trams dels torrents, en quina situació es
troben aquestes obres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Margalida
Rosselló i Pons):

Bon dia Sr. President. Sr. Diputat.

Idò, li diré com està la situació en aquest moment de
conservació de la xarxa hidrològica, i és la següent: Els
contractes que es varen fer es varen signar entre els dies 5 i 17
de novembre. Concretament, dia 5 a la zona de Llevant de
Mallorca; el 8, a la zona de sa Pobla-Sant Llorenç; el 10, a la de
Palma a Sóller; l’11, a la de Pollença i illa d’Eivissa, i el 17, a l’illa
de Menorca.

Les actuacions que s’han fet es poden resumir de la
següent manera: a Eivissa s’ha fet l’arranjament del torrent de
la Llevanera, amb reconstrucció d’alguns trams de murs;
arranjament del torrent de les Dones i l’arranjament del Cor de
Jesús. A Menorca, la neteja i dragat del tram de la
desembocadura del barranc d’Algendar, aproximadament 1.500
metres; neteja i dragat del torrent de les Boals. A Mallorca,
concretament a la zona de Palma-Sóller, s’hi ha fet la neteja del
torrent Gros, entre el carrer Aragó i la carretera de Manacor; la
neteja del torrent Coanegra, des de la desembocadura, al Pont
d’Inca nou; la neteja del torrent Barbarà, des del colAlegi Sant
Gaietà al Polígon de Llevant; la neteja del torrent de s’Aulet; la
neteja del torrent del camp de futbol d’Andratx, i la neteja del
torrent de Sant Agustí. A la zona de Mallorca, concretament a
la zona de Pollença, s’hi ha fet la neteja del tram alt del torrent
de Can Roig; la neteja i reconstrucció del mur del torrent de
Sitges; la neteja del torrent de Sant Jordi, a la desembocadura;
la reparació del pont  i reconstrucció del mur en el torrent de Vall
den March, i la neteja del torrent de Sa Font. A la zona de
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Mallorca, concretament de sa Pobla a Sant Llorenç, supòs la
que li interessarà més concretament, a vostè, la neteja i
arranjament de distints trams al torrent d’Almadrà, o de Muro,
entre la carretera nova de Muro i la de sa Pobla i Can Picafort;
la neteja i arranjament de la Siquia per a aigua de la depuradora;
la preparació de terreny, anivellació per a la construcció del pas
del torrent d’Almadrà, tot això s’ha fet de forma, crec, ja
definitiva. I a la zona de Mallorca, concretament a la zona de
Llevant, s’ha fet l’arranjament del torrent de Manacor,
l’arranjament del torrent de Campos i l’arranjament del torrent
d’Algaida.

Per tant, així està la situació actual de la xarxa hidrològica de
les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

Jo estic astorat. La pregunta és: en quina situació es troben
els treballs de conservació de la xarxa hidrològica. Li he llegit el
que vostè deia dia 28 de setembre de l’any passat i vostè sap
que la conservació de la xarxa hidrològica és el cost i costes,
vostè em parla d’actuacions, algunes de les quals ja
adjudicades anteriorment i d’altres que ha pogut adjudicar
vostè, que no tenen res a veure amb el cost i costes. Reconegui
vostè aquí, en el Parlament, que ens està enganant, que ens
està enganant, del cost i costes vostès ha rescindit els sis
contractes amb totes les empreses, signat per Joana Coloma
Busquets Huguet dia 12 de gener de l’any 2000. El que jo li he
demanat és com estan les obres de conservació de la xarxa. És
clar que la pregunta tenia un poquet de trampa, n’hi havia,
lògicament, però esperava que vostè em contestàs sobre la
conservació, el cost i costes. Allò que vostè em va dir aquell
dia de setembre que no havíem adjudicat, tant a l’empresa...,
l’empresa, no sé quina és, però bé, tant la conservació de la
xarxa hidrològica de Mallorca, sector 1; Mallorca, sector 2;
Mallorca, sector, 3; Mallorca, sector 4, com Eivissa i Menorca,
diu: “En relación a su escrito”, que, per cert, no està
normalitzat, “en relación a su escrito de 22 de diciembre de
1999, aportando solicitud de prórroga para los expedientes
relacionados en el asunto, cabe señalarle que los contratos
suscritos bajo la modalidad de costa i costas no admiten
prórroga”, perquè havien demanat la pròrroga.

Jo crec que és més senzill dir que estan fent feines de
conservació que no tenen res a veure amb el cost i costes, però
que aquelles zones que estam esperant cada any aquest tema,
perquè el canyet d’entrada a l’Albufera es pugui llevar, segons
quines coses que s’han tirat dins el torrent es puguin netejar,
segons quins murs que són a pur de caure, que es puguin
arreglar, que sempre s’arreglen a través del cost i costes, i ho
sabem, a través dels enginyers, vostè hi hauria pogut dir aquí,
clarament, que, en tot cas, no havien pogut prorrogar el

contracte, que és el que vostès varen donar per escrit, i no ens
conti 27.000 coses, moltes de les quals estaven adjudicades per
l’anterior Govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, Sr. Font, en primer lloc, no faci demagògia d’un tema
com aquest, i li diré que, precisament, precisament, quant a
aquesta qüestió del cost i costes, supòs que vostè sap, igual
que ho sap el Govern perfectament, què és un contracte de cost
i costes, es tracta precisament, i perquè ho sàpiga tota la
cambra, que es fa un contracte per preu i precisament per a una
sèrie d’obres que normalment sempre són, gairebé, de
manteniment de la xarxa hidrològica, per tant, dels torrents. Per
tant, no li he contestat res que no tocàs, sinó que, precisament,
li ho aclaresc, perquè, com dic, vostè sap perfectament què és
el cost i costes però per ventura aquí hi ha gent que no ho sap,
i sí que val la pena explicar-ho. Per tant, aquí no hi ha hagut cap
tipus d’explicació errònia, s’ha explicat el que és correcte, que
és quins eren aquests manteniments i que s’havien fet amb el
cost i costes.

Passa que precisament vostès, el Govern anterior... Ens
vàrem trobar nosaltres, quan hi vàrem entrar, que sabem
perfectament quan va ser, el mes d’agost, que si bé abans,
sempre pel març, ja s’havia donat el cost i costes, resulta que,
curiosament, l’any 99, no s’havia donat el cost i costes, estava
aturat per qüestions administratives, si bé és cert, pareix que no
hi ha una qüestió política, sinó administrativa, perquè, segons
pareix, hi havia una incongruència o una opinió distinta entre
Intervenció i el cap de servei, per tant, estava aturat, quan,
precisament, la seva responsabilitat era tenir el mes de març tot
el tema de cost i costes aclarit i, per tant, que es pogués fer
l’arranjament i neteja de torrents de l’any 99, en funció de les
directrius que havia posat  el Govern que hi havia a principis
d’any, que era del Partit  Popular. Llavors resulta que nosaltres
ens trobam que això no està i que fins al novembre, per
qüestions administratives, no es va poder fer aquesta
contractació, i, tal com li he dit i li he explicat, a més, no tan sols
a vostè, sinó a tota la cambra, se sap quines actuacions es
varen fer amb el cost i costes de l’any 99.

 És cert, precisament, que només es va poder fer un 50% de
la feina perquè va acabar el 31 de desembre a causa, i per
responsabilitat dels polítics anteriors, de no haver agilitat el
cost i costes, quan mai abans no hi havia hagut problemes.
Llavors, en aquest moment només es va poder fer el 50 %,
efectivament, i a més el nou Govern i la nova conselleria, que
pretenen fer les coses de manera adequada, i segons, a més, els
nostres serveis jurídics, que eren els seus , per altra banda, idò,
resulta que no es pot  continuar per qüestions legals i no es pot
prorrogar.
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En aquest moment estam intentant, evidentment, solucionar
aquest problema, però, com li dic, i que quedi molt clar, que és
un problema que varen generar vostès i que no va generar ni
aquesta conselleria ni aquest Govern. En segon lloc, també els
vull deixar molt clar que nosaltres sí que ens hem posat les piles
d’hora i en aquest moment ja s’estan fent les contractacions
d’enguany i, per tant, esperam, que ja ho podem dir, que el mes
de març, com feien abans vostès, estiguin ja contractats els
costs i costes i, per tant, el manteniment i arranjament de
torrents, que és el que ens pertany o en el que tenim la
competència, estarà de forma adequada al llarg de l’any 2000.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 574/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes a associacions i entitats culturals de Menorca
i d'Eivissa-Formentera.

Passam a la setena pregunta, la 574/00, relativa a ajudes a
associacions i entitats culturals de Menorca i Eivissa i
Formentera, que formula l’Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, qui té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Senyores i senyors diputats.

Sr. Conseller, quines associacions i entitats culturals de
Menorca i d’Eivissa i Formentera s’han beneficiat fins ara de les
ajudes del Govern de les Illes Balears per promocionar el seu
treball a l’exterior.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d’Educació, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President.

Sr. Marí, com vostè ha indicat ara a la seva pregunta, les
úniques ajudes que el Govern donarà a entitats, a associacions
i a persones individuals és per a promoció exterior i per a
intercanvis culturals entre illes. Aleshores, dit això, li diré que
en aquest moment ja s’ha obert el període d’ajudes, i aquest
període d’ajudes durarà fins el mes d’octubre, per tant, totes
aquelles entitats que d’acord amb l‘esperit de la convocatòria
ho solAlicitin rebran algun tipus d’ajut.

D’altra banda, jo li voldria dir que, més enllà d’aquest suport
obert a totes les iniciatives, també hi haurà una línia pròpia de
la conselleria per tal d’estimular la projecció cap a l’exterior de

les manifestacions culturals interessants de les diferents illes i
els intercanvis, i a aquest nivell li puc comentar tota una sèrie
de coses que ja s’han produït o que es produiran pròximament,
concretament, l’orquestra Illa de Menorca ha d’actuar a la sala
Bikini de Barcelona; Joana Pons ha d’editar un compacte en
conveni amb Radiotelevisió Espanyola, en el qual nosaltres
colAlaborarem; un CD de Joan Pons, també hi haurà una
colAlaboració del Govern; el grup Albaida de Menorca, per fer
una actuació a fora; la Clota, el grup de teatre de Pitus
Fernández, que d’aquí a 15 dies ve a actuar al Teatre Principal
de Palma i al Teatre Municipal de Felanitx, amb un ajut del
Govern; participació de poetes menorquins i eivissencs al
Festival de Poesia de la Mediterrània que s’ha de fer
pròximament a Palma; una itinerància, la concreció de la qual en
aquest moment està pendent, de l’exposició que es va fer
produïda per Isidor Marí a Sa Nostra fa uns mesos, a Eivissa ,  i
que ja hi ha una sèrie de punts tant a Mallorca com a fora de les
Illes balears que, probablement, seran receptors d’aquesta
exposició; després, juntament amb Sa Nostra, hem iniciat la
producció d’una exposició important del pintor eivissenc
Vicent Calbet, una exposició que, una vegada s’hagi vis t  per
primera vegada, iniciarà també una itinerància per les Balears i
per fora de les Balears; estam fent circular per tot allà on podem
dossiers informatius sobre Aires Formenterencs i Uc, per tal
que siguin contractats, i a més a més, i com a resposta
immediata a la declaració d’Eivissa com a patrimoni de la
humanitat, i parlant amb el Consell d’Eivissa i Formentera i amb
l’Ajuntament d’Eivissa, el Govern ha encarregat la producció
d’una exposició que es titularà Eivissa, patrimoni de la
humanitat, el responsable de la qual en aquest moment és el Sr.
Felip Cirer, i una sèrie de fotògrafs eivissencs seran els qui
elaboraran les fotografies, i la nostra idea és fer-les circular
arreu de les Illes.

En qualsevol cas, i per sintetitzar-ho, jo li diria que fins ara
totes les entitats que han demanat ajuts, n’han tengut, en la
mesura que s’hagin ajustat a la línia oberta de convocatòries
públiques, que durarà, repetesc, fins al mes d’octubre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, vostè no ha faltat a la veritat quan ha dit que
el Govern de les Illes Balears donarà, en futur, subvenció i ajut
a aquestes entitats que vostè ha esmentat, però quan jo li he fet
aquesta pregunta no és per a les que donarà, és per a les que ha
donat, i aquesta pregunta ve motivada per un retall de premsa
al final del qual podem llegir: “Aques ts 20 grups portaran el
nom de Mallorca fora de les Illes”. Ens agradaria que, junt al
nom de Mallorca fora de les Illes, amb aquests 20 grups a què
vostè ha ajudat, també hi hagués hagut noms coneguts del
món de la cultura de Menorca i d’Eivissa i Formentera, perquè
aquests grups a què vostè ha ajudat són associació Sa Granera,
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Gaietà Aguiló Vera, Teat re Educatiu, Fia Almenys, Iguana
Teatre, La Sargantana, el centre Sa Nau, Joan Ramis, Horacio
Sap era, Andreu Terrades, Biel Majoral, Armando Lorente,
Ajuntament de ses Salines de Mallorca. La pregunta que jo li
feia i que vostè ha contestat diu que en donarà a Isidor Marí, a
Felip Cirer, a través de l’Ajuntament d’Eivissa, amb una
exposició a Eivissa, patrimoni de la humanitat, que dirigirà Felip
Cirer, i em sembla beníssim que ajudi Eivissa, Menorca i
Mallorca, però vostè no em podrà negar que els primers passos
que s’han donat per a ajuda a l’exterior han demostrat que són
un govern que protegeix especialment les entitats i
associacions de Mallorca, contra les quals no tenim
absolutament res, nosaltres mateixos els vàrem ajudar, però
vostès han fet la convocatòria, supòs que així estava previst,
després que nosaltres haguéssim fet aquesta pregunta, perquè
en el Diario de Ibiza va sortir la setmana passada, la setmana
passada, quan aquesta pregunta ja hi havia entrat, aquí, i volem
suposar que la coordinació entre el Govern i la Conselleria de
Cultura és perfecta, de manera que si varen tenir una errada,
ràpidament varen enviar cap a Eivissa quines eren les
condicions i quina era la paperassa que s’havia d’omplir per fer
la petició.

No dubt de la seva bona intenció, no dubt que vostès volen
portar el nom de les Balears fora de les nostres illes, però la
primera passa que han fet, la primera passa de progrés, ha estat
de recessió de les illes menors.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Educació, té la
paraula.

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

Jo li he de confessar, Sr. Marí, que vostè, a mi, em reconeix
bona voluntat i jo, a vostè, no li’n reconec gens ni mica, i a més
a més li he de confessar que no tan sols em pareixen patètiques
les seves intervencions obsessives respecte del greuge
respecte de Mallorca d’aquest Govern, sinó que, a més a més,
veig que està carregat de manies conspiratives, a les qual jo li
puc ben assegurar que som ben poc aficionat.

Si han aconseguit fins aquest moment un ajut aquestes
entitats, que resulta que són de Mallorca és perquè són les que
l’han demanat. Allò que no farà aquest Govern és anar a la
plaça pública d’Eivissa amb una tauleta i una cadira i una
instància a demanar a tothom que passi per davant que, per
favor, la signin, que els donarem qualque cosa. Aquest Govern
ha donat ajuts a qui els ha demanat, a tothom que els ha
demanat, i també els ha compromesos verbalment a tota una
sèrie de persones i entitats que jo li he esmentat, però vostè
sabrà que les administracions públiques paguen quan la
persona que ha fet l’activitat presenta la factura, no ho feia així
vostè a Eivissa?, per ventura qualque vegada algú del seu
Govern no ho ha fet, però no s’ha de fer així, que quan es

presenta la factura és quan realment es paga i quan es
compromet el pagament de la convocatòria pública?

Respecte si aquesta convocatòria pública l’hem feta per la
notícia que surt al Diario de Ibiza, jo li puc assegurar que això
no funciona a cop de diari, sinó que la convocatòria pública ja
va ser anunciada als consellers d’Eivissa, de Mallorca i de
Menorca quan hem fet les dues reunions, vàrem demanar als
consellers d’Eivissa i Formentera i de Menorca que diguessin
a les seves associacions que el Govern tenia aquesta línia i que
les canalitzassin cap al Govern.

Si vostè té ganes de morir màrtir per la seva condició
d’eivissenc, en cerqui un altre, jo no li tiraré cap fletxa, té una
vocació de màrtir per la seva condició d’eivissenc que és
d’autèntic museu arqueològic.

(Aplaudiments a un sector de la sala). 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

Aprofit aquest moment, ja que aquesta presidència té
assumit que les intervencions o les preguntes entre el Sr.
Conseller d’Educació i el Sr. Mari i Tur sempre ocupen més
temps del reglamentari, això ja és un fet assumit per aquesta
presidència, fins i tot  pels membres de la Mesa, vull recordar a
tots els membres del Govern presents, i que als absent els ho
facin arribar, i a tots els diputats que el temps de preguntes és
de cinc minuts; com que s’ajornen preguntes en algunes
ocasions, avui en teníem 15, anam per la vuitena, i que ens
cenyim tots al temps establert, amb uns petits marges, i com dic,
la presidència assumeix que les discussions en preguntes del
conseller d’Educació amb el Sr. Marí i Tur són un poc més
llargues, però no hi ha cap problema.

I.8) Pregunta RGE núm. 615/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finalització de les obres del canvi de sentit de la
carretera Eivissa-Sant Antoni.

Passam a la vuitena pregunta, que és la 615/00, relativa a la
finalització de les obres del canvi de sentit a la carretera
d’Eivissa a Sant Antoni, que formula l’Hble. Sr. Diputat Pere
Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Atenent la seva recomanació, serem
breus.

La pregunta, Sr. Consellers, queda redactada amb els seus
propis  termes, diu: “Quan pensa el Govern de les Illes Balears
finalitzar les obres que permetin el canvi de sentit  als usuaris de
la carretera d’Eivissa a Sant Antoni?”

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Palau. Sr. Conseller d’Obres Públiques, té la
paraula.

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

Bé, efectivament, recuperarem temps.

A finals de març.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. Conseller. Estic segur que el president l’hi
agrairà, i els membres de la Mesa també. Accept aquesta
contestació i esper que així sigui, perquè vostè sap que
qualsevol retard en aquestes obres, que ja en duen bastant,
tendrien dos perjudicis, un, principalment, als usuaris que
d’alguna manera pateixen cada dia no tenir aquest canvi de
sentit, i l’altre, com vostè sap, a l’illa d’Eivissa passa com a l’illa
de Menorca, perquè Mallorca té unes altres condicions
turístiques, que hi comença la temporada el mes de març i
aquesta carretera té molt de trànsit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Conseller, vol intervenir?

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

Efectivament, ens reafirmam en açò i hi estam completament
en sintonia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hem recuperat temps.

I.9) Pregunta RGE núm. 333/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Reial  Decret de noves formes
de gestió aprovat pel Consell de Ministres.

Pregunta número nou, 333/00, relativa al Reial decret de
noves formes de gestió, aprovat pel Consell de Ministres, que
formula l’Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, qui té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Aquesta pregunta va dirigida a la consellera de Sanitat, és
per saber quina és la seva opinió en relació amb el reglament de
les noves formes de gestió que recentment ha aprovat el
Consell de Ministres, en desenvolupament de la llei de dia 25
d’abril de l’any 97. Fem aquesta pregunta perquè estam

desconcertats amb les declaracions que va fer l’Hble. Sra.
Consellera, en què deia que no li agradaven les fundacions, que
el sistema de fundacions no agradava al Pacte de Progrés, que
li agradaven més les empreses públiques amb gestió autònoma,
per tant, jo, com a jurista, jo deman a aquesta consellera de
Sanitat, a aquesta Hble. Sra. Consellera, si li pareix bé aquest
decret i so vostè advoca per les empreses públiques abans que
per les empreses públiques sanitàries. I li recordaré, ja que
vostè no és jurista, que les empreses públiques es regeixen pel
dret mercantil, civil i laboral, o sigui, Sra. Consellera, pel dret
privat, el personal és laboral i són molt més privades que les
fundacions. M’agradaria saber l’opinió de la consellera i que em
pogués aclarir el dubte.

També li diré, Sra. Consellera, que abans que vostès hi
governassin, tot i que vostè a vegades diu que és independent,
el partit  en el qual vostè anava a les llistes propugnava la
desaparició de l’empresa pública Gesma perquè no li pareixia un
bon model; ha canviat avui d’opinió el Partit  Socialista i les
empreses públiques li pareixen bé o simplement es varen
equivocar, per tant, rectifiquen o la pensen desfer?, quina és
l’opinió en relació amb totes aquestes formes jurídiques de
gestió?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Supòs que la Sra. Estaràs contestarà
al text  de la pregunta, no a la múltiple pregunta que li ha fet. La
Sra. Consellera de Sanitat té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President.

Sra. Diputada Rosa Estaràs, el Reial decret de noves formes
de gestió, aprovat pel Consell de Ministres, em pareix una
decisió molt poc encertada, a més si tenim en compte que estam
en un període pretransferencial. No hem d’oblidar que l’Estatut
d’Autonomia ens dóna competències en aquesta matèria. La
transcendència d’aquesta mesura és molt important per a
comunitats autònomes com la nostra, pendents de la
negociació i de rebre el traspàs de l’Insalud, suposa que en
aquesta legislatura podrem rebre centres sanitaris que hagin
estat transformats en el model que estableix el Reial decret
29/2000. Per tot  això, Sra. Estaràs, fa que em sembli molt poc
encertat.

Per una altra banda, a més, aquest projecte de norma no
s’ha comunicat a les comunitats autònomes a través del fòrum
que hi ha per a això, és a dir, Sra. Estaràs, l’organisme de
coordinació sectorial en matèria de sanitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Estaràs, té la paraula.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President.

Sr. President, jo no sé si vostè està al corrent d’aquesta
pregunta, però no n’he fetes moltes, sinó que té molta relació
amb les formes jurídiques de gestió, per tant, té relació amb el
que havia demanat, Sr. President.

Vaig a la meva pregunta. Sra. Consellera, li diré que vostè ha
declarat, en declaracions que va fer dia 13 d’agost, que el
sistema de fundaciones no nos gusta i jo li vull demanar por
qué no les gusta el sistema de fundaciones  i per què a l’Hble.
Sra. Consellera le gusta el sistema de empresa pública, per què
a Andalusia acaben d’aprovar una empresa pública, l’Hospital
d’Andújar, por derecho civil y personal laboral i no els agrada
el dret de fundacions, que fa que el personal sigui estatutari.
Expliqui’m-ho perquè no ho sé. Jo, Sra. Consellera, francament,
amb les seves successives actuacions, la veig molt verda i no
sé si és que s’ha contagiat de la seva companya d’escó o és la
seva inexperiència qui la fa parèixer tan verda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Miri, ho he repetit tantes vegades
com ha estat necessari i vostè bé ho sap, això, i pensam que la
fundació pública sanitària que va establir el Govern central, per
allò fou necessari que ell utilitzàs una llei d’acompanyament el
dia 29 de desembre de l’any 99 per crear-la. Pensam que abans
de fer experiments en donar autonomia als hospitals,
l’Administració n’hauria de garantir, en primer lloc, un sistema
d’informació, un sistema d’evolució en segon lloc, i el que és
molt important, que sigui ben regulat. 

Sempre serà bo, Sra. Estaràs, que hi hagi un debat obert
sobre les noves formes de gestió; una via adequada seria
obtenir informació, proves ben avaluades i fer campanyes
d’informació i consulta de tots els professionals sanitaris als
quals pertoqui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 634/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamen tari
Mixt, relativa a futur del Consell Balear de producció agrària
ecològica.

Passam a la pregunta número 10, 634, relativa a futur del
Consell balear de producció agrària ecològica, que formula

l’Hble. Diputat  Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Hem llegit amb una certa preocupació
el Decret primer de l’any 2000, de reestructuració de
l’agricultura ecològica en l’àmbit de les Illes Balears, i dic amb
una certa preocupació perquè s’introdueix en aquest decret la
idea que hi haurà una regulació futura, encara per definir, i
s’estableix un període de transició on fins i tot l’Administració,
en forma de conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria, pot  dur a terme de manera directa i amb mitjans
propis, amb caràcter complementari o subsidiari, totes les
tasques que feia aquest consell balear de producció agrària
ecològica.

Nosaltres sabem que la producció agrària ecològica és una
de les prioritats d’aquest govern a l’àrea d’agricultura, però ens
preocupa el fet d’aquest període de transició, i volem saber els
projectes de futur que té la seva conselleria, Sr. Mayol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d’Agricultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, com el Sr. Buades sap
molt bé, el pacte de govern de les Illes Balears estableix l’impuls
i la promoció de l’agricultura ecològica. Per aquest motiu hem
variat el plantejament del govern conservador, que havia
descarregat totalment la gestió en el CAE, que vostè ha
esmentat, i consideràrem oportú que els serveis tècnics de la
Conselleria i les seves empreses assumeixin directament les
tasques d’assessorament, control i disciplina de l’agricultura
ecològica. Per aquest motiu, i després de diverses reunions amb
els productors, vàrem optar per suprimir l’institut, decretat el
juny del 99 però mai no creat i que havia estat un organisme
d’una complexitat que el feia inoperant.

Hem revitalitzat el CAE, que a la pràctica l’institut havia
abolit, amb la particularitat que la Conselleria assumeix, com
vostè ha llegit, de forma subsidiària o complementària les seves
funcions. El CAE, en la nostra opinió, ha de tenir una funció de
supervisió, assessorament i participació en les activitats de la
Conselleria relatives a l’agricultura ecològica, i la primera seria
participar com a interlocutor en el disseny del sistema definitiu.

Tenim un esborrany de decret, però consideram necessari
un procés de diàleg abans de promulgar-lo, i atès que el
president del CAE havia dimitit el mes de desembre, la
presidència ha estat assumida per la directora general
d’Agricultura per acord unànime de tots els membres del CAE
en una reunió de dia 11 de febrer d’enguany, amb la finalitat de
promoure un procés electoral que comença avui mateix -hi ha
una reunió del CAE per aquesta decisió- que estimam que
durarà un mes, aproximadament. Tengui en compte que feia cinc
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anys que el CAE no s’havia renovat, hi havia hagut variacions
importants, i consideram que l’interlocutor per a aquest diàleg
que veim necessari per a l’establiment del futur del sector havia
de passar per una renovació completa de l’òrgan de gestió.

Amb independència d’això i perquè aquest període
transitori no repercutís sobre productors ni consumidors, la
Conselleria ha assumit les funcions del CAE i ha signat un
contracte amb una empresa pública, que és Tracsa, que és medi
propi de l’Administració, i ha iniciat el treball amb una
coordinadora i dues veedores a temps complet, quan fins ara
només es comptava amb un coordinador a temps parcial i una
veedora. Els mitjans, en conseqüència, han estat duplicats en
benefici dels productors i dels consumidors, cosa que demostra
el compromís del Govern amb aquest sector.

I no puc deixar passar l’ocasió, si el president m’ho permet,
per fer un homenatge públic, encara que sigui en el Diari de
Sessions, al Sr. Antoni Bonet, anterior coordinador del CAE, el
qual diumenge va ser víctima d’un infart mortal, que va fer
moltíssim per al sector des dels seus inicis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Buades, té la paraula. No? Molt
bé.

I.11) Pregunta RGE núm. 567/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preguntes de cultura general a l'examen
d'auxiliars administratius per al borsí d'interins.

Idò esgotada la pregunta número 10 passam a la pregunta
número 11, la 567, relativa a preguntes de cultura general de
l’examen d’auxiliars administratius del borsí d’interins, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A principis de febrer tingué lloc el
segon examen del borsí d’interins d’auxiliars administratius de
la Comunitat Autònoma, un segon examen perquè el primer,
com ja és conegut per tothom, va ser anulAlat per la
improcedència d’algunes de les preguntes, fet que l’ha fet
famós a la nostra comunitat i fora d’aquesta.

Ara, a la segona prova, els examinants es trobaren també
amb un altre problema: els examinants de Menorca i d’Eivissa
varen qualificar algunes de les preguntes del text  cultural com
a de massa específiques de l’illa de Mallorca, per localistes, i
que les preguntes que es feien sobre la realitat cultural
menorquina i eivissenca eren minses respecte a les altres .  De
fet, varen ser impugnades algunes d’aquestes preguntes per
almanco 70 examinants de l’illa de Menorca, tot  i que el tribunal
-açò, ho sabem- va desestimar les alAlegacions de Menorca a
aquest text cultural. 

Nosaltres pensam que les alAlegacions fetes pels examinants
tenien fonament, tenen fonament, i ens plantejam què hauria

passat  si la cosa s’hagués desenvolupat a l’enrevés: si hi
hagués preguntes molt específiques de Menorca o d’Eivissa,
si els examinants s’haguessin trobat preguntes tals com de quin
estil és el claustre de Sant Francesc de Menorca, per exemple,
i per açò feim aquesta pregunta al conseller, per saber la seva
opinió sobre si creu el conseller d’Interior que les preguntes de
cultura general de l’examen d’auxiliar administratiu per al borsí
d’interins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respon
a la paritat  cultural interinsular de la nostra comunitat
autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula.

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

Bé, m’ajustaré al temps i, si vol, a la compareixença a
solAlicitud pròpia que vaig demanar i que crec que es fa el
dijous que ve, li estendré, però no refusaré contestar-li. Ja he
explicat en diverses ocasions que al disseny que es va realitzar
per a les proves del borsí d’interins, hi havia una sèrie de
competències que tenia la pròpia conselleria, altres que tenia la
Universitat i l’altra el tribunal. Per tant em permet rà que no li
faci una contestació directa de quina opinió em mereix cap de
les preguntes que es varen realitzar en el test per autèntic
respecte a la institució que les ha realitzat. Per tant sí que estic
disposat a entrar en el debat, si vol vostè, de quin és el model
que s’ha dissenyat, i una de les qüestions que ja li avanç i que
no..., sí quines són les mesures o quina és la crítica que feim
des de la pròpia conselleria sobre si s’haurien d’haver establert
mecanismes de control, però em permetrà que deixi això per a la
mateixa compareixença que vull realitzar.

El que no admetré de cap manera són aquests símptomes de
ridiculesa que vostès volen plantejar davant un procés modèlic
i exemplar de com s’entra, i si vostès riuen tant..., i va dedicada
i els podríem anar entrant de com s’entrava en aquesta
comunitat, li diré que la funcionària L.G., Maria Teresa,
vinculada al Sr. Matas, els puc ensenyar com s’entrava en
aquesta comunitat autònoma i tendran l’oportunitat de veure
com s’entrava: copiant texts, que copiassin, i veuran quines
eren les persones que quedaven suspeses en aquesta
comunitat autònoma per la política d’”enxufisme” que vostès
varen practicar.

Per suposat  que no els interessarà aquest debat, i no es
preocupin, que el tendrem i anirem treient de veure com es treia,
perquè vostès miren de ridiculitzar un procés on l’objectivitat
i el mèrit han estat exemplar. Vostès això no ho poden..., i a més
han d’amagar els expedients, però, això, ho tendrem en un
debat molt més ample, que els convid perquè el tenguem.
Siguin valents i facem un debat sobre funció pública i com s’ha
accedit en aquesta comunitat, i contraposarem un model
present i de futur amb el model que s’ha de desterrar.

(Remor de veus)

Vol un “micro”?
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(Rialles)

No, és que és una pràctica habitual que potser el president
no veu.

EL SR. PRESIDENT:

És una pràctica parlamentària.

(Rialles)

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

No, jo la respect, però li passava el “micro”.

Sobre les preguntes, jo li faré una qüestió: vostè ha fet una
pregunta -crec que correspon als neoclàssics- però li diré que
sobre el localisme que molta gent, que molt encertadament ha
denunciat el conseller Pons, jo també la vull compartir com a
eivissenc, és a dir, ja està bé d’aquest localisme barat que romp
un concepte de comunitat, perquè li voldria recordar que
alguna d’aquestes preguntes que alguns menorquins varen
criticar, era que es preguntava sobre Francesc de Borja Moll.
Per tant, jo no sé si és que aquests que feien aquesta crítica
desconeixien d’on era o no, però li diré que una pregunta sobre
Francesc de Borja Moll és una pregunta de cultura general que
es pot  demanar a qualsevol ciutadà de les Illes Balears. Per tant,
vostès fan del localisme una font d’ignorància. I també li dic
que és una pregunta totalment vàlida a fer a Mallorca o a
Menorca, demanar qualsevol pregunta sobre l’obra literària de
Marià Villangómez, per si no ho sap, poeta eivissenc. 

El que sí li vull dir és que vostès fan del localisme unes
preguntes que només es poden realitzar a cada una de les illes,
mentre que el concepte que s’ha de defensar és que hi ha una
cultura pròpia de totes les illes i que és exigible a tots els
ciutadans de les Illes Balears. 

Però potser amb aquest disseny que jo li plantejava, potser,
i des d’una perspectiva crítica, sí que s’hauria de dar un major
joc a les extensions universitàries tant de Menorca com
d’Eivissa i Formentera. Per això crec que serà més profund fer-
ho a la compareixença parlamentària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la intervenció del
conseller ha arrodonit el patetisme i la ridiculesa que han
suposat aquestes proves a la nostra comunitat autònoma. No
es posi nerviós, Sr. Conseller, perquè nosaltres sabem que el
Govern té la darrera responsabilitat en aquesta qüestió, i vostè
no ha fet més que tirar pilotes fora. Nosaltres proposarem al
president d’aquest parlament que s’instalAli un timbre amb un
llum vermell, tipus concurs de televisió, perquè quan una

resposta sigui incorrecta soni. Estic segur que a totes les seves
intervencions tindrem el llum vermell, Sr. Conseller.

La veritat, i és una cosa que vostè hauria de reconèixer
perquè no passa res, que dóna la responsabilitat al rector. Ara
veurem el rector, quan comparegui en aquesta casa, quina
opinió té de la seva intervenció. I pens que des del principi ha
estat un procediment erroni, mal plantejat, del qual vostè té la
darrera responsabilitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula;
breument, per favor, perquè ens hem passat ja molt del temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Som l’últim responsable dels
exàmens del borsí d’interins i de la funció pública en aquesta
comunitat. El que passa és que el llum vermell no es treu només
en funció de com a un l’interessa. Jo li he dit que assumesc els
errors i faré un exercici crític davant de la compareixença que es
farà en aquesta cambra, però el llum vermell vull saber si vostès
qüestionen o no un procés d’accés a la funció pública que ha
estat plantejat per part  d’aquest govern progressista. El que sí
li he dit és que els ciutadans de les Illes Balears els treuen els
llums vermells, a vostès, per com s’accedia a la funció pública
per part de vostès, i aquí tenen els papers i els podré deixar
veure els exàmens perquè vostès els vegin, de com s’entraven,
i si vol li ensenyaré els exàmens de la gent que quedava
suspesa i tirada pel barranc perquè les pràctiques
d’”enxufisme” els duien a colAlocar-ne un i a tirar-ne deu per
avall, i no feien els exàmens en funció del mèrit, capacitat i
objectivitat, sinó en funció dels índex de coneixements, de
coneixença que es tenia, i aquest és el debat que falta en
aquesta comunitat perquè puguem analitzar a veure com s’entra
en aquesta comunitat.

Per tant, crec que és suficient i que el timbre no es treu en
funció del fet que a un no li agradin les respostes, i
evidentment seré contundent en tot exercici de debat dialèctic
quan s’ataqui un model, i vostès podran veure perfectament
quins eren els ridículs i els grollers quan s’accedia a la funció
pública, que eren vostès amb el sistema de corrupció cap a la
funció pública que varen instaurar i que, per sort, ha estat
desterrat.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyors diputats, per favor, mantenguin
les formes i l’ordre dins la sala.

Senyors diputats, tranquils. He dit senyors diputats, i també
membres del Govern, però he dit senyors diputats en conjunt.
És a dir, no es doni ningú per alAludit, però crec que un cert
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manteniment de les formes és bo. Tampoc no estam a l’escola
primària.

I.12) Pregunta RGE núm. 569/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació dels sindicats al Consell
Rector de l'Ibatur.

Pregunta número 12, 559, relativa a participació dels
sindicats als consells rectors de l’Ibatur, que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el passat
dia 26 de novembre del 99 varen ser aprovats els nous estatuts
de l’empresa Ibatur. A l’article 7 es regula la composició del
consell rector i no es preveu, dins l’article 7, la presència dels
sindicats i, fins i tot, en el darrer dels apartats, quan es parla de
quatre membres proposats pel conseller de Turisme entre
persones de reconegut prestigi social, hem pogut comprovar
com a la pràctica s’han nomenat persones de l’àmbit de
l’ecologisme, de les associacions culturals... No hi tenim res a
dir, però els sindicats en aquest cas han estat exclosos
d’aquesta àmplia representació social que pretenia cobrir
l’article 7 d’aquests estatuts.

La pregunta ve arrel del fet que vàrem conèixer, en
declaracions als mitjans de comunicació, la preocupació dels
sindicats, especialment en una roda de premsa que varen fer
conjuntament UGT i Comissions Obreres on es queixaven
d’aquesta exclusió per part del Govern, en aquest cas de la
Conselleria de Turisme, de la participació d’aquests sindicats
en el consell rector de l’Ibatur. Davant aquesta situació i davant
aquesta denúncia formulada pels mateixos sindicats, volem
conèixer quina és l’opinió del conseller de Treball, com a
interlocutor principal del Govern amb aquests agents socials
que són els sindicats, respecte a aquesta exclusió dels mateixos
en el si de l’Ibatur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
(Eberhard Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, en el pacte de
govern de juny del 99 es planteja com un dels eixos bàsics de
l’actuació del Govern la participació, en termes globals,
ciutadana i de les entitats socials en l’actuació administrativa,
i d’una manera més específica es planteja precisament la
participació dels sindicats a les empreses públiques sense
especificar exactament quines i de quina manera. Des d’aquest
punt  de vista és per a mi una satisfacció anunciar-li i anunciar
a tota la Cambra que en aquests moments el Govern està
negociant amb els sindicats la manera com s’ha de complir

aquest mandat del programa de govern, que és un mandat
transversal, que no afecta només a Ibatur, afecta al conjunt
d’empreses públiques, de tal manera que molt aviat es pugui ja
tenir els criteris a partir dels quals serà possible aquesta
participació sindical en el consell rector d’Ibatur i a d’altres
empreses públiques d’aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. Conseller. Paraules, paraules i més paraules.
Paraules, paraules i més paraules. Els fets, Sr. Conseller, del seu
govern, del qual vostè forma part, són els de dia 26 de
novembre en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma , on
es regula una nova composició del consell rector de l’Ibatur i
els sindicats en són exclosos. A vostè que sempre els havia
defensat, a vostè que sempre havia demostrat una preocupació
per les qüestions socials, li basten quatre mesos de seure a una
cadira per només pensar en vostè, en els seus interessos i
deixar de defensar tot el que sempre havia defensat, i el seu
paper, Sr. Grosske, avui en aquesta cambra és molt trist, és allò
de vergonya, cavaller; vergonya, Sr. Grosske, vergonya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
(Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Vostè, la rèplica, ja la duia escrita, no
és vera?, perquè evidentment no s’adequa per a res a la
resposta que jo li he donat, però en qualsevol cas a mi em
queda un dubte, Sr. Flaquer: a vostè el preocupa, realment, la
representació sindical a les empreses públiques? Vostè,
aquests 16 anys darrers que els sindicats ni passaven de la
porta de les empreses públiques, patia?, o li semblava bé? Li
sembla bé el que el Govern ha de fer, el que diu el pacte de
progrés, o no li sembla bé? Jo tenc un dubte real, perquè jo crec
que allò interessant, Sr. Flaquer, en aquest tipus de debat i a
d’altres, és anar al fons de les qüestions, no intentar ficar-nos
amb més o manco fortuna el dit dins l’ull.

Vostè em planteja aquesta pregunta des de la voluntat i des
de veure la necessitat que això és un debat que interessa als
ciutadans, que els sindicats participin o no a les empreses
públiques. Jo crec que convendria aclarir-ho. En qualsevol cas,
bé, aquesta és la seva posició; vostè ja ho explicarà a qui toqui.
Jo li he dit una qüestió que és molt clara: està en el pacte de
govern, es durà a terme i jo, en aquest sentit, estaré molt
satisfet de ser el conseller de Treball que per primera vegada en
la història autonòmica de les Illes Balears donarà entrada als
sindicats en el consell d’administració, i això serà una de las
muescas que faré en el meu revòlver i que efectivament
m’assenyalaran que ha servit per a qualque cosa que gent
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progressista s’assegui en els escons del Govern d’aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 617/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a organisme que assumirà el seguiment de
l'Objectiu 5B fins a la seva completa finalització.

Esgotada aquesta pregunta passam a la número 13, 617,
relativa a organisme que assumirà el seguiment de l’Objectiu 5B
fins a la seva completa finalització, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Agricultura, per acord del Consell de Govern de dia
20 de desembre del 99 es va aprovar la dissolució del consorci
per a la dinamització econòmica en el medi rural, zona 5B. De
tots és sabut que l’Objectiu 5B acabava dia 31 de desembre del
99 per poder comprometre despesa, però tenint en compte que
hi ha compromisos, que encara hi ha expedients que no estan
tancats, al llarg d’aquest any 2000 s’hauran d’anar despatxant
o arreglant aquests expedients. Nosaltres el que voldríem saber
del conseller és qui assumirà el seguiment de l’Objectiu 5B fins
a la seva completa finalització.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d’Agricultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, en efecte queda una tasca de
caràcter administratiu en alguns expedients en la qual ja
intervenien, prèviament a la dissolució del consorci, el
departament de gestió econòmica de la Conselleria i els serveis
tècnics competents de la Conselleria d’Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria. Queda efectuar el seguiment d’inversions,
les certificacions i les informacions a la Comunitat que es farà
des de la mateixa Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria, els departaments tècnics referits, els departaments
administratius, els departaments tècnics, sota la responsabilitat
de la Direcció General de Desenvolupament Rural que, quan
aquest parlament ho decideixi, serà la Direcció General de
Desenvolupament Rural, perdó, no d’Infraestructures Agràries
que és en aquest moment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, no vol intervenir? Molt bé,
idò queda esgotada la pregunta.

I.14) Pregunta RGE núm. 396/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a tallers  ocupacionals dins
l'Hospital Psiquiàtric.

Passam a la número 14, 396, relativa a tallers ocupacionals
dins l’Hospital Psiquiàtric, 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. Quina opinió té l’Hble. Sra. Consellera
de Sanitat i Consum en relació als tallers ocupacionals que es
fan dins l’Hospital Psiquiàtric en els darrers anys? I faig
aquesta pregunta arrel del fet que dia u de febrer l’Hble. Sra.
Consellera va dir textualment, i llegesc el Diari de Sessions , que
“l’únic taller que han fet i amb què ens hem trobat fins ara és
fumar, i fumar, i fumar en el pati”. 

Sra. Consellera, sé que després de la meva intervenció va
servir per a molt: va córrer al Psiquiàtric i varen escriure una
carta els funcionaris d’allà, dels tallers, els va visitar, es va
posar les piles, va veure que havia dit un doi, i ara jo li deman
que públicament en aquesta cambra reconegui que es va
equivocar, que hi ha tallers importants que donen proveïment
a 104 pacients, entre crònics i aguts, que hi ha una personal
entregat a aquesta feina i li deman, Sra. Consellera, que
rectifiqui. Em dirà que hi ha instalAlacions dolentes; totalment
d’acord amb vostè, però es va equivocar amb aquestes
declaracions i m’agradaria que fes una rectificació pública en
aquest parlament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, senyora diputada, en aquests dos darrers
anys i mig, només dos anys i mig, els tallers que s’han creat a
l’Hospital Psiquiàtric i gràcies als seus professionals, que hi
posen tot  el que poden i més, són molt acceptables, encara que
hi hagi pocs recursos per al seu funcionament. Aquí cal dir que
els tallers ocupacionals no són el que haurien de ser perquè,
per exemple, tenim un taller de ceràmica que presenta quatre
forns però que vostè, Sra. Estaràs, si hagués corregut les seves
dependències o bé també el cap de l’oposició, cosa que sí va
fer el Sr. Cañellas i va fer el Sr. Soler però ni vostè ni el Sr.
Matas no han fet mai, haguessin vist que aquests tallers no
poden posar tots els forns en marxa perquè es fonen,
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simplement, els ploms. Per exemple, una altra cosa que sabria
vostè és que quan es jubilà el monitor de gimnàstica, aquest
monitor no va ser substituït, per la qual cosa els nostres interns
no poden gaudir d’exercicis gimnàstics. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li costa, Sra. Consellera, dir que es
va equivocar. Al final fumaven, fumaven i fumaven o feien
ceràmica, feien gimnàstica, feien flors seques, feien
rehabilitació...? Sra. Consellera, es va equivocar, va ficar la
pota. Per cert, Sra. Consellera, vaig visitar el Psiquiàtric com a
vicepresidenta i com a consellera de Presidència moltes
vegades, però ja vaig donar comptes de la meva etapa quan era
oportú i ara li toca donar comptes a vostè. Si li falta un monitor
de gimnàstica, què espera, Sra. Consellera? El posi.

Continuo dient-li, Sra. Consellera, que vostè està molt
verda, però molt verda; la seva inexperiència la condueix a fer
pràcticament a diari canvis de rumb: ho hem vist amb l’Hospital
d’Inca, ho hem vist amb Gesma, ho hem vist amb el Psiquiàtric,
ho hem vist a la Fundació del Banc de teixits i sang, i sí que li
aconselleria que doni suport al taller de jardineria, de flors
seques, de ceràmica, que sí he visitat, molt al seu pesar però sí
he visitat, de rehabilitació, d’informàtica, el manteniment dels
jardins de distintes entitats, l’assistència a fires, els cursos
d’informàtica i cursos de formació.

Sra. Consellera, és a vegades difícil però també és la nostra
feina, que els membres de l’oposició hagin de dir als membres
del Govern, en aquesta cas a la consellera de Sanitat, que és el
que té dins la seva conselleria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Desgraciadament, dels 290 interns que té l’Hospital
Psiquiàtric només un centenar de persones tenen possibilitat de
gaudir dels tallers ocupacionals. La resta, evidentment, no té
aquesta possibilitat. Desgraciadament és ben cert -i si vostè
hagués potejat, com diu, l’Hospital Psiquiàtric ho hauria vist-
que hi ha moltíssims de malalts que deambulen pels seus
caminois i per les seves aules, etc., i que no fan res més que
fumar, i d’això, Sra. Estaràs, no em puc retractar perquè és així.
Qualsevol persona que hi vagi ho veurà. 

Vostè diu que ho ha vist. Bé, potser a través de la seva
amiga, la Sra. Margalida Vilanova, que és l’esposa del Sr.
Martín Soledad que va a la seva candidatura, ara vostè pot ser,

Sra. Estaràs, que tengui una informació més bona que no la que
ha gaudit tots els anys que vostè ha passat  d’una conselleria
a una presidència, etc., perquè en aquell temps vostè tenia molt
poques preocupacions per aquest hospital psiquiàtric, perquè
mai de la vida ni hi varen posar una pesseta ni va sortir mai en
premsa la seva preocupació, per la qual cosa li he de dir que pot
ser que jo sigui una consellera verda, però el que és vostè és
una consellera fresca.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 570/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exclusió de les necessitats socials de la Llei
de diverses mesures tributàries.

Esgotada la pregunta número 15, perdó, número 14, passam
a la darrera, número 15, 570, relativa a exclusió de les
necessitats socials de la Llei de diverses mesures tributàries,
que formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en una
pregunta anterior el conseller de Treball i el diputat que els
parla varen tenir un interessant debat en relació a la possibilitat
que les necessitats socials fossin també una de les futures
aplicacions del conegut impost turístic; conegut..., la veritat és
que més que conegut bastant ignorat, a dia d’avui. La veritat és
que vàrem parlar d’aquella comunitat autònoma de dues
velocitats, vostè i jo, que havia parlat el mateix president
Antich en el seu discurs de l’estat de la Comunitat Autònoma,
i vostè mateix em va reconèixer la importància i que vostè
lluitaria i defensaria el fet que les necessitats socials
estiguessin ateses també pels recursos provinents de l’ecotaxa,
un discurs que, per altra banda, també va expressar el nostre
portaveu en el debat d’aquell estat de la comunitat autònoma.

La veritat, Sr. Grosske, un altre pic, és que paraules,
paraules i més paraules, perquè els únics fets de què avui
disposam dins aquesta gran nebulosa en què s’ha convertit
l’impost turístic és l’article 20 de la Llei de mesures tributàries
i administratives, un article 20 que va ser citat pel propi
conseller d’Economia i Hisenda, i que es va veure reflectit a tots
els mitjans de comunicació com el fons del qual s’aniria nodrint
tots els recursos que generàs l’impost turístic. I aquest article
20 parla específicament d’un fons de rehabilitació d’espais
turístics, i naturalment no fa cap referència ni una a les
necessitats socials. La meva pregunta, naturalment, Sr.
Conseller, és una altra vegada quina opinió li mereix a vostè
que una altra vegada li hagin ficat un altre gol per tota
l’esquadra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
(Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer. És impossible
argument alment defensar a la vegada que l’ecotaxa és una
nebulosa i una figura desconeguda, i a la vegada en el mateix
plantejament de la pregunta dir que ja està claríssim a través de
l’article 20 de la llei d’acompanyament que aquesta ecotaxa no
ha de servir per cobrir necessitats socials. O és desconeguda
i és nebulosa, i per tant està oberta en les seves aplicacions i el
seu sistema de recaptació, o bé està ja tancat i aclarit el tema.
Per tant, hi ha una certa contradicció. Però no facem esgrima
parlamentària, anem al fons de la qüestió. Evidentment l’ecotaxa
està oberta i està en estudi, com ha explicat el Sr. Mesquida fa
una estona en aquesta cambra, però jo el que li vaig dir que era
un desig meu en aquella pregunta parlamentària que vostè
invoca, ara li expressaré en forma de compromís: L’ecotaxa,
quan surti, tendrà efectes socials positius quantificables, en
matèria bàsicament de creació d’ocupació estable, perquè una
de les externalitats, dels costos externs del nostre turisme, és
precisament el tema de la inestabilitat en l’ocupació. Jo el que
li vaig manifestar com a desig li dic ara com a compromís, i jo
esper que així quedi satisfeta la seva pregunta i la seva
curiositat.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sí, Sr.
Grosske, és una nebulosa, és una nebulosa la figura que vostès
pretenen posar en marxa, i sobretot la seva gestió. El que no és
una nebulosa és la seva aplicació, el fons a què s’aplicaran,
perquè ja està aprovat per aquest parlament a l’article 20. Això
no és una nebulosa, el que sí ho és, és tot el previ, tot
l’anterior, el que podrà generar aquests recursos, que això no
ho tenen gens clar. Però el que sí tenen clar els membres del
Govern del Partit Socialista és que ho han de gestionar ells, no
vostès, ni la consellera de Medi Ambient ni vostè. Això ho
tenen claríssim, no en tengui cap dubte. I supòs que vostè a
això ho té clar.

Miri, vostè no em vengui ara amb un altre compromís,
perquè ha canviat el cantet, vostè a la pregunta que vàrem tenir
vostè i jo i vàrem tenir un debat, em va dir que volia que els
doblers de l’ecotaxa s’aplicassin a necessitats socials,
purament a necessitats socials, ara ja em parla vostè que hi pot
haver projectes turístics que puguin repercutir en la creació
d’ocupació, etc., etc., etc., això, nosaltres ja ho fèiem, perdoni,
quan fèiem polítiques de lluita contra l’estacionalitat turística,
també contribuíem a millorar l’ocupació i a crear ocupació més
estable, i vostès ens ho criticaven i deien que feien falta
polítiques molt més decidides d’àmbit social. Vostè ha reculat,

vostè ha tornat enrera, sí, Sr. Grosske. Vostè volia que una part
d’aquests ingressos fossin per cobrir necessitats socials, no
per crear projectes turístics que poguessin generar més
ocupació, per cobrir necessitats socials de primer ordre, de
primera necessitat. I vostè d’això ha reculat, com ha hagut de
recular, naturalment, una altra consellera d’aquest govern en
relació amb els projectes mediambientals, perquè, li torn a
repetir, li torn a repetir, Sr. Grosske, que en aquest tema de
l’ecotaxa no tenen clar, efectivament, com ho han de fer i com
ho han de posar en marxa, però el que sí tenen ben clar és que
ni vostè, ni el PSM, ni Els Verds tocaran els doblers. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
(Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Jo esper, en tot  cas , no quedar-me els
doblers, amb la qual cosa ja milloraria bastant la situació
respecte d’altres èpoques, però, en qualsevol cas, li vull dir una
qüestió. Efectivament, això ha de servir per necessitats
mediambientals i això ha de tenir, també, una repercussió social
perquè ha de servir per a aquesta comunitat autònoma, per
superar problemes associats al gran pes que té el sector turístic
dins la nostra economia. Això genera problemes a la nostra
comunitat autònoma de caràcter social i de caràcter
mediambiental, i hem de cercar la fórmula per solucionar això, i
que aquests turistes que ens visiten ens facin una aportació
que pugui administrar la comunitat autònoma, que pugui
administrar el Govern de la comunitat autònoma i que ens
serveixi per arreglar aquests problemes socials i
mediambientals.

Però, una vegada més, em pica la curiositat de saber si a
vostè això el preocupa per ficar-me el dit dins l’ull o el preocupa
perquè realment el preocupa. A vostè el preocupa l’ecotaxa, les
necessitats mediambientals, les necessitats socials?, de ver ho
vol?, perquè si ho vol, jo li faré una proposta que, de qualque
manera, li vaig mig insinuar a l’anterior pregunta parlamentària:
Si vostè i el seu grup, de ver, tenen interès que aquí hi hagi un
impost, una ecotaxa, com se li vulgui dir, que tengui
repercussions en matèria d’ocupació estable i que serveixi per
arreglar problemes socials, associats al pes que té el sector
turístic a la nostra comunitat autònoma, no es preocupi, farem
un lobby vostè i jo, i sortirà l’ecotaxa. I la comunitat autònoma
es beneficiarà d’aquesta ecotaxa i arreglarem aquests problemes
mediambientals i socials, de ver. Jo agaf la pregunta i els
oferesc la mà, ens asseim, ens asseim, i si vostès de ver tenen
aquesta preocupació, per un altre tema que no sigui per fer
preguntes al plenari, jo li jur que trobarem el sistema de treure
endavant el tema, i li jur que els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma en sortiran beneficiats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gracias, Sr. Conseller. ¿Para qué, Sr. Flaquer?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, el conseller m’ha respost, però també m’ha
fet una pregunta i m’agradaria poder-li aclarir.

EL SR. PRESIDENT:

Lo siento, Sr. Flaquer, ha habido dos turnos, usted ha
intervenido dos veces ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

En qualsevol cas, dir-li que el que m’ha demanat és al Diari
de Sessions, en el debat de la comunitat autònoma ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, se ha acabado su turno.

II.1) InterpelAlació RGE núm. 3812/99, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a extraccions d'aigua a Sa
Marineta (aqüífer Llubí-Muro).

Acabada la última pregunta, pasamos al siguiente punto del
orden del día, que es una interpelación, presentada por el
Partido Popular, relativa a las extracciones de agua en Sa
Marineta. Para defender la interpelación, tiene la palabra el Sr.
Jaume Font, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, perquè
ens preocupen i som sensibles amb els temes de l’aigua i del
medi ambient i també amb els assumptes socials, malgrat els
sàpiga greu, el grup de diputats i diputades del Partit Popular
presenten aquesta interpelAlació respecte de les darreres
extraccions d’aigua de l’aqüífer Llubí-Muro, anomenat Sa
Marineta.

Aquesta interpelAlació va tenir entrada en el registre
d’aquesta cambra dia 15 de novembre de l’any passat, catorze
dies després de la primera aturada de les extraccions que
s’havien fet i prop d’un mes abans de la segona posada en
marxa de les extraccions que s’havien de fer.

Senyores i senyors diputats, al dir que havien sortit aquells
dies declaracions com Sa Marineta serà sobreexplotada per
evitar restriccions d’aigua a Palma, Sa Marineta serà
sobreexplotada però sempre s’aturaran arribant als 50 metres de
fondària al nivell del pou de Son Mulet, que no ho diu, ho dic
jo, d’altres, que hi havia batles de Llubí, Muro i d’altres pobles
que deien clarament que no volien la sobreexplotació de Sa
Marineta, i en concret, cridava l’atenció el batle de Llubí quan
deia, “en tot  reconec que encara que no ens agradi, els
ajuntaments legalment no podem fer-hi res per evitar-ho,
l’ajuntament farà un seguiment de les extraccions i no
consentirà que aquestes continuïn més d’una setmana”.

Aquestes són paraules, per a tots els que hem viscut tot el
tema de Sa Marineta des de l’any 93, que tenien un canvi de
sentit  important, i més venint d’un batle del Partit Socialista
mallorquí nacionalista. També aquests mateixos dies, dia 21
d’octubre, anava dient la consellera que el seu nivell freàtic se
situa ara als 50 metres, que és la fondària que marca el final de
les extraccions, però davant l’actual situació excepcional, no
queda altre remei que recórrer a aquest aqüífer. I deia el Sr.
Rodríguez Perea, director general, que “realitzarem uns controls
dels pous de tot  l’àmbit de l’aqüífer, i ha de quedar molt clar
que mai no es faran extraccions que superin la seva capacitat de
recuperació”.

Per a aquells que érem a Llubí, aquell dia 20 de maig del
1993, tot  això ens feia veure que la gent havia canviat de talant,
i sobretot havia canviat les paraules. Em fa la impressió que
quan extreuen aigua de Sa Marineta uns, jo fan bé, i quan són
uns altres, sembla que tot ha de venir-se a baix, aquests altres
som els del Partit  Popular quan es va gestionar, durant el nostre
mandat, també l’aqüífer. Diria més, quan el 94, 95 i 96, i fins
l’any passat, i d’altres anys, el govern del Partit Popular extreia
aigua, sota el control dels mateixos tècnics que hi ha ara,
resultava que el Sr. Font, el Sr. Fageda, la Sra. Nájera, el Sr.
Cañellas, el Sr. Ramon Aguiló, érem uns traïdors, érem uns
traïdors que, per cert, després varen canviar les pancartes i
varen posar “triadors”, encara, jo que tenc cura de guardar les
coses, encara es veuen aquí les fotos del Sr. Batle de Sencelles,
jo mateix, el Sr. Reus, la Sra. Margarita Nájera, el Sr. Ramon
Aguiló, el Sr. Cañellas, a Llubí, per cert, amb dos regidors del
PSM, d’un temps i un d’ara, ens deien “traïdors” i després
canviaren a “triadors”. Fins i tot el conseller Reus en aquell
moment deia, “los que ahora critican el trasvase de Sa
Marineta se avergonzarán de su postura actual”, i
efectivament, el que vostès deien en aquell moment no és el
que fan ara.

Per una part, enhorabona, enhorabona per reconèixer
segons quines coses, però, per l’altra, fa empegueir que se’ns
insulti o se’ns insultàs durant aquell temps fent les coses bé.
Ha canviat tant el sistema d’extracció d’aigua de Sa Marineta?,
em deman jo. Jo crec que no. O és que han canviat els partits i
les persones que abans predicaven el contrari? Lògicament, ho
hauran endevinat, són les mateixes persones, però ara diuen el
contrari.

A la situació a què hem arribat avui, segur que tots hem
comès errors, però la realitat és que hi ha hagut compromisos
que s’han complert, com pot  ser el control de l’aqüífer de Sa
Marineta, en canvi, hi ha compromisos de M adrid que han fallat
amb aquesta terra. I els sorprendrà, segurament a qualcun,
perquè té poca sensibilitat en aquest tema i no ha fet, com jo,
des de l’any 91, que encara no hi havia extracció de Sa
Marineta, el seguiment dels temes de l’aigua, i els compromisos
de Madrid amb aquesta terra en el tema de l’aigua. Que són
compromisos que figuren a convenis signats dia 26 de març del
1994, firmats pel Sr. Borrell, aleshores ministre d’Obres
Públiques, que contemplaven una inversió de 6.500 milions de
pessetes, si ho volen en euros, són 39 milions, per la planta
dessaladora de la badia de Palma, i 5.000 milions de pessetes
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per a la conducció de l’aigua de Sa Costera, firmats, dic, dia 26
de març del 1994.

Si el PSOE hagués complit posant els doblers als
pressuposts, la planta dessaladora hagués estat acabada en el
segon semestre del 1996, així com figura al conveni, posa
clarament que la dessaladora estarà acabada el segon semestre
del 1996, i la conducció d’aigua de Sa Costera dins el segon
semestre de l’any 1997, segurament avui no xerraríem de Sa
Marineta, en aquesta cambra, ens trobam davant un problema
que vostès, i els ho dic amb tota la força del món, vostès,
senyors diputats socialistes, són responsables, i m’ho sent el
que els dic, m’ho sent, perquè aquí hi ha la signatura del Sr.
Borrell i aquí hi ha la signatura del Sr. Cañellas, i vostès, ni dels
pressuposts del 94 ni dels pressuposts del 95 ni dels del 96 que
varen haver de prorrogar, varen ser capaços de tenir un
compromís amb aquesta terra. Si vostès haguessin tengut el
compromís que varen firmar, avui no xerraríem de Sa Marineta.

El que queda clar és que qui té la culpa d’aquest tema, en
part, i he dit quan començàvem que segurament tots hem comès
errors, també ho he reconegut jo, són els caps del Sr. President
del Govern de Madrid. Però miri, n’hi ha més de convenis
incomplerts per part  del govern socialista quan governava a
Madrid, firmats també per aquell que va guanyar les primàries
i vostès l’han llevat d’enmig, em referesc al conveni de dia 27
de febrer del 1995, el conveni de sanejament de la badia de
Palma, obres d’un conveni i un altre, declarades aquestes
obres, tant les del primer com les del segon, d’interès general
als anys 91 i 92, que no es veren plasmades en conveni, com
vostès veuen fins a l’any 94 i 95, per després incomplir, tal com
els he explicat. En canvi, malgrat els pesi, les coses, crec que els
darrers quatre anys han canviat, han canviat. Des del 1996 que
el Partit  Popular, el meu partit  guanyà les eleccions a Madrid,
malgrat no ho vulguin vostès reconèixer, les coses han canviat.
I reconec, i ho repetesc, que encara no estan del tot  ni molt
manco arreglades les coses, vull ser realista, però si vostès
haguessin complit, ara no parlaríem d’això.

Jo crec que la dessaladora marca un canvi de compromís i
d’actitud del Govern de Madrid amb aquesta terra, després
d’incomplerts els convenis, a través del Govern que en aquest
cas ja n’era el president Jaume Matas, es va poder tirar
endavant la construcció de la dessaladora i donar-hi una
solució, i el mes de maig de l’any passat es va poder inaugurar
i donar actualment el seu servei. I crec que també vostès saben
que està fet dins el túnel de Sóller, fins a l’entrada del poble de
Sóller, la conducció de la canonada de Sa Costera, i la
consellera deu conèixer i aquest govern deu conèixer, que pocs
dies abans d’acabar aquesta legislatura, el conveni que s’havia
designat, un conveni de 24.000 milions de pessetes, de 24.079
milions de pessetes, vostè sap que aquest conveni, té aquestes
còpies, segur que les té, perquè són dins la conselleria, només
mancava arreglar una sèrie de prescripcions, diu “quedan
todavía pendientes una serie de una prescripciones, sigo
entendiendo que planteadas esta mañana no eran esenciales
y pueden solucionarse, aunque lamentablemente no antes de
mañana”, això era el Ministeri de Medi Ambient, vostès tenen
aquests documents, han passat des d’aquest dia, del mes de

maig, prop ja de nou mesos i no hi ha conveni amb Madrid per
poder tirar endavant aquestes coses.

Nosaltres el que creim és que aquests canvis d’actituds que
vostès han tengut durant aquests dies l’espectacle que hem
hagut de viure durant aquests dies, començant amb un dia que
era divendres, dia 11 de febrer, que era un dia esperançador,
perquè veies que una administració autonòmica i una institució
com és l’Ajuntament de Palma, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vaya acabando, por favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, aniré acabant, Sr. President, i quan trobi que m’ha de
lleva la paraula, llevi-me-la, però em pensava que eren quinze
minuts, i m’ha dit que són deu.

El Sr. Antich i el Sr. Fageda aconseguien desbloquejar el
conflicte d’aigües i fems, però a partir d’aquest dia fins arribar
al final, després d’haver-se dit de tot  vostès dins el Govern,
vostè amb el president i el president amb vostè, el seu partit
amb el Partit Socialista es varen dir de tot, arriba al final la
conclusió que la culpa la té el Partit Popular. La culpa no la té
el Partit  Popular, la culpa la tenim, tal vegada, com he dit, una
mica tots, però hi ha realitats, com és la dessaladora, convenis
que no sé per què vostès no els acaben de firmar, i canvis
d’actituds que tenen vostès. Vostès tenen una visió de la
realitat que no existeix: pujada de preu de l’aigua, no ampliar la
dessaladora, no ampliar mesures d’emergència, en parlen molt,
però no concreten, Sra. Consellera. La realitat que hi ha no pot
ser tractada com vostès volen a cops d’escarpra i masseta, això
no em va bé, idò pif, pif, pif, pif!, a cops d’escarpra i masseta, i
la realitat és una altra. Nosaltres pensam que el model que tenim
davant, amb el model que tenim davant, i intentam cercar
solucions per a aquest model. Una prova és la dessaladora.

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Val, acab. En canvi, vostès intenten adaptar un model a les
seves premisses utòpiques, escolti, hi ha una realitat en la qual
hi estam tots, que és el cada dia, i aquesta és la realitat a la qual
s’ha de donar solucions, i vaig acabant, Sr. President. El que
volien vostès, per exemple, i em sembla lícit, si vostè ho pensa,
és reduir un 20% de la productivitat  de segons quins sectors en
aquesta terra, ho diuen qualque vegada mig en públic o
d’amagat, arribada de turistes, reducció de places, no fer
carreteres, no fer dessaladores, i així sap vostè qui pagaria les
conseqüències de tot això?, ho sap?, s’ho ha demanat almenys
una sola vegada, qui pagaria aquestes conseqüències?
Nosaltres el que volem és que vostè trepitgi i toqui la realitat,
i si falta aigua en aquesta terra, jo crec que té la possibilitat de
no sobreexplotar més els pous i fer més dessaladores, una en
concret, jo crec que li donaria solució si du l’aigua de Sa
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Costera cap aquí, en tot  cas, ens agradaria conèixer, Sra.
Consellera, el seu canvi d’actitud, no de vostè, tal vegada vostè
pensava una altra cosa, però d’aquest govern, en el tema de
l’extracció de l’aigua de Sa Marineta, perquè a mi m’agradaria
saber qui són ara els traïdors o els triadors o que en aquesta
tribuna es reconegués que el temps que es va extreure aigua de
Sa Marineta, es va fer bé, tenint cura que no se
sobreexp lotassin els aqüífers i sobretot una cosa, sense fer
demagògia com feien altres partits, tirant damunt els polítics ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President. ... amb mentides i amb falsedats, fins i
t ot dient, i això ho deia el Partit  Socialista mallorquí, i ho deia al
meu poble i és al Ple, fins i tot  dient “si extreuen aigua de Sa
Marineta, els pagesos haureu de partir”. Què ha passat?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Tiene la palabra la representante del
Gobierno, la consellera de Medio Ambiente, Sra. Rosselló.

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Ja li he
dit al Sr. Diputat  Jaume Font que no fessin demagògia de
l’aigua, jo crec que, precisament, per maduresa política que se
m’ha atribuït en qualque moment que no tenia, precisament,
idò, dins aquesta (...) profunda que el tema de l’aigua no és un
tema menor, sinó que és un tema que interessa a tota la societat
illenca, que també interessa a tots els sectors econòmics i
socials, caldria que tots els partits polítics féssim un esforç,
precisament de maduresa i anàssim a parlar de l’aigua debatent
la veritat, debatent dades, debatent a veure quins són els
problemes i quines són les múltiples solucions. Jo crec que en
aquest sentit, tots els partits, independentment que es tiguin o
no al Govern, crec que han demostrar que són capaços, com
dic, d’aquests debats que no són únicament i exclusivament
debats polítics, sinó que també són debats socials. El tema de
l’aigua s’ho mereix, precisament perquè, jo he reflexionat molt
sobre el tema de l’aigua, i sé perfectament quina és la realitat de
l’aigua, el que passa és que de vegades depèn també del partit
polític, depèn de quines prioritats fa a segons quins tipus
d’actuacions, per tant, la responsabilitat, com a consellera de
Medi Ambient existeix totalment i absolutament, i precisament
dins una línia que és la línia actual que segueixen moltes de
comunitats autònomes de l’Estat espanyol i també se segueix
a Europa, precisament es parla que l’aigua és un recurs bàsic,
s’ha de fer un ús racional i adequat i, per tant, dins aquesta
perspectiva, jo crec que el nou govern intenta demostrar que
estam en una línia nova perquè el Partit  Popular l’únic que
havia fer era posar pegats i senzillament intentar respondre
qüestions diríem immediates, sense pensar que precisament

l’aigua, per ser un recurs escàs, com dic, s’han de tenir
polítiques a curt, a mig i a llarg termini. I això és maduresa
política, Sr. Font. No és ni inexperiència ni demagògia, això és
la veritat i per tot ho fan, i crec que nosaltres ja era hora que ho
féssim.

Dit això, i ja que vostè ha insistit i ja que el que em du a
aquesta tribuna és parlar de Sa Marineta, torn a repetir,
senyores diputades i senyors diputats, que no s’ha
sobreexplotat Sa Marineta i que no hi ha hagut, en absolut, cap
canvi d’actitud, sinó precisament coherència i responsabilitat
en l’actuació que s’ha fet amb aquest aqüífer. També dir que no
intenti utilitzar ara determinades argumentacions, quan aquesta
interpelAlació va ser feta en el moment en què el mes de
novembre, ja vostès sap per què es va dur a terme aquesta
aturada, perdó, aquesta explotació de l’aqüífer de Muro, que es
va fer precisament a causa d’una situació d’aturada tècnica de
la dessaladora.

Bé, dit això, ja passant en el tema, l’explotació de l’aqüífer
Llubí-Muro, s’ha produït, com vostè sap, des de l’any 1994 i
d’acord amb el criteri, criteri clar d’utilitzar els seus recursos
excedentaris per al proveïment de la badia de Palma, aquest és
el criteri que cal emfatitzar. Aquesta explotació, però, va
generar, en el seu moment, com vostè també ha recordat, una
resposta entre els ciutadans i les ciutadanes, molt especialment
en aquells pobles que enrevolten l’àrea de l’aqüífer. Les
estacions de recursos de Sa Marineta podien esdevenir un
emblema de l’excessiu consum d’aigua per part de la zona
urbana de Palma, en detriment dels usuaris de la zona, això
perfectament se sap i va ser un dels temes al qual de forma
acurada es va intentar donar resposta. Per tant, en resposta a
aquesta pressió social, s’establiren uns criteris tècnics
necessaris per garantir que aquesta unitat hidrogeològica no
fos sobreexplotada, i es varen instalAlar els mecanismes de
control necessaris, que jo crec que, sobretot per a vostè i per
als diputats del PP, són prou coneguts, ja que governaven en
aquell moment, aquests criteris continuen vigents. La idea
central d’aquell acord per a l’explotació de l’aqüífer Llubí-Muro
és la garantia que únicament es produeix el transvasament de
recursos renovables sobrants, només els que sobren. Així es va
defensar aleshores des dels grups polítics de l’oposició i
aquest serà el principi que ha guiat i guiarà la gestió del Govern
actual, i no cap altra.

Per tant, els paràmetres fonamentals per decidir la utilització
dels recursos hídrics dels pous de les Lletreres i Son Mulet, són
l’evolució dels nivells piezomètrics i la concentració de sals
dissoltes, conseqüència del balanç entre extraccions i
infiltracions. Dit d’una altra manera, hi ha d’haver aigua de Sa
Marineta cap a Palma, només amb la mesura que l’aqüífer no
baixi ni minvi la qualitat de l’aigua.

Va ser seguint aquests criteris i no d’altres, i per tal d’evitar
les hipotètiques restriccions que pronosticava Emaya, que ja
tant hem après que va dient sempre, va pronosticant moltes
coses, però no dóna dades concretes, idò precisament dins
aquestes hipotètiques restriccions que deia Emaya que faria
davant l’atura tècnica de la dessaladora i per mostrar un gest de
bona relació entre institucions, es va donar lloc a un



888 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 22 de febrer del 2000

 

transvasament durant una setmana, concretament entre el 23
d’octubre i el 2 de novembre, de les aigües de Sa Marineta cap
a Palma. Per reforçar el proveïment de la zona de Palma i Calvià
per a aquest temps, limitat amb una afecció mínima irreversibles
de l’aqüífer, es varen posar en marxa al 50% de la seva capacitat
les extraccions de les Lletreres, per tant va ser dins tots i
sempre seguint els criteris establerts des de l’any 94 i també,
com he dit, tenint en compte que Emaya havia demanat, perquè
si no, no podia donar aigua a Calvià i després a Palma.

Tenint en compte que ens interessava, perquè crec que és
el correcte políticament, tenir aquestes bones relacions, vàrem
optar per fer l’extracció de l’aigua de Sa Marineta i que això, dic,
no era cap sobreexplotació malgrat hi hagués qualque titular de
diari que així ho digués.

El passat dia 24 de desembre, recuperats ja els nivells i
d’acord amb l’informe del 22 de desembre del 1999 de la cap de
secció d’estudis de la Direcció General de Recursos Hídrics, la
t endència a la pujada dels nivells va permetre el reinici de les
extraccions de l’aqüífer Llubí-Muro; es varen començar els
bombejos a Ses Lletreres amb una extracció del voltant dels
15.000 metres cúbics al dia. El passat dia 2 de febrer, però, ens
vàrem trobar amb nivells en descens; tot i que les extraccions
es duien al 50%, la important manca de precipitacions d’aquesta
tardor i aquest hivern feia que la pujada hivernal fos molt poc
acusada. Per aquest motiu es va aturar de nou el transvasament
d’aigua a la Badia de Palma des del pou de Ses Lletreres a Llubí.

En aquest interval, si li interessa, Sra. Jaume Font, que crec
que sí, no és ver?, idò s’han bombejat un total de 725.086
metres cúbics que suposen una extracció diària d’uns 15.000
metres cúbics, una quantitat bastant més baixa que la que
s’extreia en anys anteriors. 

En definitiva, tant l’inici com l’aturada de les extraccions
s’han decidit d’acord amb criteris tècnics; els nivells
piezomètrics s’han comportat d’acord amb el que preveien els
estudis previs, que per això serveix fer estudis. Ha estat després
d’analitzar les gràfiques piezomètriques dels pous més
representatius de l’aqüífer i de fer una comparació evolutiva
amb les dades existents, que s’han pres les decisions; sempre
s’ha respectat el nivell de control de 50 metres del pou de Son
Mulet i s’ha observat la tendència i el pendent de les
oscilAlacions piezomètriques. L’objectiu, en definitiva, no ha
estat altre i no serà altre que aprofitar els recursos hídrics sense
posar en perill la qualitat de l’aqüífer Llubí-Muro; d’això, per
tant, poden estar tranquils no només el diputat Sr. Jaume Font
sinó tota la resta de diputats, que sempre es farà seguint aquest
criteri i mai cap altre. Ni les pressions que s’han viscut per part
de l’Ajuntament de Palma, precisament del fet que no podia
estar sense el bombeig de l’aqüífer de Sa Marineta,
aconseguiran que traguem més aigua d’allà; per tant crec que
queda molt clar que per part d’aquest govern es fa la cosa no
només amb criteri sinó, sobretot, també amb els estudis que fan
que no traguem més recursos dels que fan falta, i no és altre, a
més, el motiu que mourà aquesta conselleria i aquest govern, i
no ens deixarem dur per manipulacions ni per demagògies
polítiques.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Entram en el torn de fixació de posicions. Intervé el Grup
Mixt; Sr. Buades, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, si fa
deu anys ens haguessin dit que aquesta cambra faria de
l’escassesa d’aigua un tema recurrent del seu treball, algú ens
hauria tractat de beneits i s’hauria referit a temes d’alta política
com a més propis d’un parlament. 

Durant els anys 90, però, la situació ha canviat notablement.
Dues illes, Eivissa i Formentera, han estat condemnades a
suportar una aposta radical per la dessalació com a “única
solució” a la creixent salinització i a l’enorme demanda afegida
d’un creixement turístic i urbanístic sense respecte pels límits
de la natura. L’illa gran, Mallorca, ha experimentat sensacions
fortes amb els avatars de l’Operació Vaixell, els anys 96 i 97, i ha
vist néixer nous conflictes territorials lligats a l’escassesa
d’aigua, com ara l’inici de les extraccions del Pla de Mallorca a
favor de la conurbació Calvià-Palma-Marratxí i l’entrada en
funcionament de la macrodessaladora de la Badia de Palma.
Mentre, a força pobles de l’interior, ben a prop d’allà on
s’extreu l’aigua per al creixement urbanístic de la capital, hi ha
hagut restriccions intermitents, independentment del fet que en
aquestes localitats el consum real sol estar molt per davall del
de Palma i voltants. Hi ha la sensació totalment fonamentada
que Ciutat se’n du l’aigua de la pagesia, mentre que aquesta és
la que paga amb escassesa forçada el malbaratament turístic i
urbà d’una capital macrocèfala.

Gràcies a l’interès d’un diputat  conservador que fa de batle
a una zona agrícola puntera com és Sa Pobla, el Parlament torna
a la realitat i som avui aquí per parlar d’un epifenomen
d’aquesta nulAla gestió pública de l’aigua: les recents
extraccions de l’aqüífer de Sa Marineta. És admirable la sobtada
preocupació per la gestió sostenible d’aquest aqüífer d’un batle
que presumeix de conèixer la pagesia: mentre vostè, Sr. Font, i
els seus, governaven no varen tenir mai la temptació de posar
en marxa una vertadera política hidrològica. Les oportunitats
van ser moltes, però totes van passar sense pena ni glòria
mentre la situació s’anava degradant: el Pla de proveïment i
sanejament integral de les Balears del 1983 mai no va ser
executat; la Llei estatal d’aigües del 85 està gairebé per estrenar
a casa nostra en gairebé tots els seus vessants de planificació,
gestió pública i participació de la ciutadania; el Pla hidrològic
de les Illes, que des del 1986 resta pendent d’aprovació després
d’un ping-pong institucional amb governs de Madrid de
diferent signe, i que demostra ben a les clares el nul respecte
que ens tenen fora de casa, un pla, Sr. Font, que vostès
aprovaren aquí just abans d’anar a votar i ara ha estat ficat dins
el congelador per la Sra. Tocino fins que les eleccions aclareixin
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el panorama i que ens ha deixat sense 90.000 milions de
pessetes d’inversió hidrològica a les Illes. En fi, per només
posar un altre exemple clau, les Directrius d’Ordenació del
Territori de l’any passat, que s’oblidaren de fixar paràmetres de
sostenibilitat d’aigua a l’hora de permetre nous creixements
territorials, com si una cosa no tengués res a veure amb l’altra.

Què vol que li digui, Sr. Font, que vostè que és intelAligent
no pugui intuir? L’absència d’una política pública d’aigua ha
duit que Mallorca hagi esdevingut un hostatge d’una empresa
d’origen públic però que actua com un poder fàctic a favor del
màxim benefici econòmic i de la màxima expansió turística i
urbanística de la Badia de Palma, que és Emaya. Emaya va
alarmar Mallorca, una vegada més, a la tardor parlant de futures
restriccions si no servia aigua a l’engròs de Sa Marineta a la
zona de Palma i Calvià perquè havien caigut molt poques
pluges i, a més, calia fer una parada tècnica per reparar la
dessaladora de Palma. Des de Medi Ambient aquest alarmisme
va ser qüestionat i es va fer el possible per evitar el conflicte
institucional a què tan acostumats ens té el govern municipal
conservador en tots els temes que afecten la qualitat de vida de
la gent, sigui l’aigua o siguin els residus. Amb el seny que s’ha
de tenir quan l’altre juga a l’irracionalisme electoralista, la
Conselleria de Medi Ambient va autoritzar l’extracció al 50% de
la seva capacitat amb una afecció mínima i reversible de
l’aqüífer de Ses Lletreres per un temps limitat d’una setmana,
primer, i va continuar a partir del 24 de desembre un cop
comprovada la tendència a la pujada dels nivells. L’extracció
mitjana ha estat de 15.000 metres cúbics/dia, com ha dit la
consellera, i fins a dia 25 de gener se n’havien extret uns
725.000 metres cúbics. Això és entre cinc i set vegades menys
que durant el mateix període des de l’any 1994-1995 fins a l’any
passat.

La preocupació de la Conselleria ha estat en tot moment
vigilar que no se sobreexplotés la unitat hidrogeològica de Sa
Marineta i, de fet, el 2 de febrer, en comprovar que els nivells
estaven en descens, es va aturar d’immediat el transvasament
d’aigua a la Badia de Palma. En aquest sentit l’actuació de Medi
Ambient ha estat tècnicament impecable, ja que ha vinculat les
extraccions a la sostenibilitat, a la durabilitat de la capacitat de
renovació de l’aqüífer, en lloc de supeditar el nivell
d’extraccions a la golafreria sense ordre ni concert del model
urbanístic i turístic de Ciutat.

L’aigua és massa imp ortant per deixar-la en mans del mercat,
i més si és un mercat amb nombroses connexions amb
l’economia ilAlegal. Si fa poc la Confederació Espanyola de
Caixes d’Estalvi afirmava que a les Illes tenim l’índex més elevat
d’economia submergida d’Espanya, cal relacionar això amb una
gestió ultraliberal i antiecològica de l’aigua que ha de canviar
urgentment i de socarrel. Ni sabem de quanta aigua realment
disposam, ni qui la té, ni per quins usos, ni hi ha una avaluació
biològica mínimament seriosa quant a la seva qualitat. 

Hi ha fonamentades sospites que la manca d’un cens de
pous i extraccions ha permès l’existència d’una vertadera màfia
de l’aigua, segons la qual importants consums residencials i
turístics passen a engreixar la comptabilitat hidrològica de
l’agricultura, per tal que, aparentment i malgrat l’enorme

reducció de pagesos les darreres dècades i el gran augment de
la població, que s’ha duplicat en 40 anys, i del turisme, que s’ha
multiplicat per 12, la “culpa” principal del consum d’aigua en
excés seria d’una agricultura que amb l’1% del PIB es beuria 2/3
de l’aigua disponible. Creu realment, Sr. Font, que els pagesos
són els grans culpables de l’escassesa de l’aigua? 

Si vostè, Sr. Font, té una vertadera preocupació per l’aigua
de la pagesia tenim molta feina a fer junts. Li’n faré cinc
cèntims: ja hi haurà temps que, més enllà de l’”accionitis” i els
interessos partidistes a curt termini, arribem a un pacte social
per l’aigua a les Illes. Posam que es constitueixin aviat les
juntes insulars d’aigua, on la representació d’empreses
privades i lobbies com el d’Emaya hagin de compartir reflexió
i planificació amb la pagesia, la ciutadania usuària i els pobles
del Pla, fins ara marginats. Imaginem que en lloc de tirar milers
i milers de milions en dessaladores que en dos o tres anys fan
figa i són el tercer consumidor d’electricitat bruta de Mallorca,
els invertim en plans concertats amb els ajuntaments i els
consells per tal de reparar les enormes fugues de la xarxa, que
arriben al 50% en molts casos, i implantar comptadors
individuals a Palma i a Calvià. Anem un pas més enllà i posem
en marxa un pla de reutilització d’aigües depurades basades en
la recàrrega controlada d’aqüífers i la seva reutilització urbana
i agrícola, en lloc de confondre l’Ibasan amb una alegre
subhastadora de contractes multimilionaris de plantes
depuradores sense cap sentit ambiental. 

Legislem una normativa marc sobre estructures tarifàries de
l’aigua que obligui a reflectir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, vagi acabant que ja s’ha excedit del temps
bastant.

EL SR. BUADES I NADAL:

Sí, estam acabant, Sr. President, gràcies.

Una normativa, com deia, marc, sobre estructures tarifàries
de l’aigua que obligui a reflectir el cost real dels consums
insostenibles a fi que els grans malbaratadors, com per exemple
aquests camps de golf que, a Mallorca, nou d’ells encara
reguen amb aigua bona, deixin de ser subvencionats per la
majoria de residents de tot l’any. 

I finalment anem al gra: si el 2000 tendrem més turistes que
llits legals i ilAlegals coneguts, com va dir amb notable
hiperrealisme el conseller Alomar l’altre dia, no ha arribat l’hora
que tot  el Parlament acordi mesures de limitació urbanística i
turística reals? Si no ho feim així, no es preocupi, Sr. Font, sis
setmanes d’extraccions controlades de Sa Marineta seran una
rialla davant les pressions que plouran a recer de nous rècords
de creixement. 

És ben hora, senyores i senyors diputats, de posar el
benestar de la gent per damunt de picabaralles politiqueres .  Ja
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saben que els vots no es veuen, i que l’estiu és a tocar. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. En nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista... Sí, Sr. González Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Por una cuestión de orden. La cuestión de orden es que
estamos acostumbrados a las soflamas del Sr. Buades en la
tribuna, pero lo que es insólit o en este parlamento, al menos
desde que yo estoy aquí, y llevo ya muchos años, es que un
diputado que trate de fijar posiciones haga una interpelación al
diputado que presenta una interpelación. Yo rogaría al Sr.
Presidente que tomara nota de estas cosas y que -claro está- no
las autorizara, tal como el Reglamento pide. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

No solamente tomo nota, sinó que, a més, Sr. González
Ortea, li dic que té raó.

Sr. Ramon, havia demanat la paraula? Aleshores, Grup
Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista; Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la veritat
és que amb la pista que ens havia donat l’escrit que va
presentar el Partit  Popular sobre aquesta interpelAlació, que deia
“recents ext raccions de l’aigua de l’aqüífer Llubí-Muro, Sa
Marineta”, ens havíem pensat que parlaria precisament de les
recents extraccions que s’han fet a l’aqüífer, però llavors resulta
que l’interpelAlant, o millor dit, qui fa la interpelAlació, ens ha
sortit  amb mil temes que no tenen res a veure una cosa amb
l’altra; fa una política victimista, com ja és normal en ell, de com
tractava de malament l’oposició al grup de govern de la
passada legislatura i de com de la malament el tractava fins i tot
el públic. 

La veritat és que no sé com respondre o com fixar posició
sobre aquesta interpelAlació perquè ni tan sols hi ha una simple
pista, no he pogut agafar de la seva intervenció una pista de
com mirar la moció subsegüent, perquè, a no ser que digui que
el Grup Popular insta els grups del Govern que demanin
disculpes a l’exequip de govern de la passada legislatura pels
atacs que varen tenir sobre aquest tema. Jo la veritat és que
esperava que anàs amb un altre sentit  aquesta interpelAlació, i
pel que fa al sentit de la interpelAlació que diu el paper que ens

han passat, la Sra. Consellera ja li ha donat les dades oficials de
les extraccions que han fet en aquests darrers mesos. 

De totes maneres li voldria dir una cosa també: vostè, o
l’interpelAlant, s’ha referit als convenis que s’havien duit a
terme la passada legislatura entre el Sr. Borrell i el Sr. Cañellas,
i voldria recordar en aquesta cambra que des del Grup
Parlamentari PSM  es varen passar la passada legislatura exigint
el compliment d’aquests convenis, perquè no només feien
referència a l’aigua, a la conducció d’aigua, sinó també a obres
d’infraestructura hidràulica, com el torrent de Manacor. No
s’han complit mai. Voldria recordar en aquesta cambra també
que si el Sr. Borrell va incomplir durant un any, la Sra. Tocino
va incomplir durant quatre anys. Per tant, si hi ha un conveni
signat del 95, també la Sra. Tocino va incomplir durant quatre
anys aquests mateixos convenis que no s’han duit a bon port.
També s’ha referit, ha mostrat retalls de premsa sobre mogudes
populars en contra de les extraccions d’aigua a Sa Marineta.
Crec que s’han mesclat diferents coses perquè el projecte inicial
que es volia fer per part  del govern del Partit  Popular era una
extracció de 20 hectòmetres cúbics a tres pous, i això, Sr. Font,
això sí que hagués suposat  la salinització dels pous tal i com
deia el PSM en el seu moment. 

Jo crec que havia d’aparèixer vostè per donar al seu grup
aquesta sensibilitat en temes d’aigua, perquè, que jo sàpiga,
mai, mai de la vida, el Partit  Popular ha votat en contra d’una
urbanització per problemes d’escassesa d’aigua i amb informes
de tècnics que deien que no hi havia aigua suficient en aquelles
urbanitzacions.

Només acabaré dient-li, Sr. Font, que gràcies a les pressions
que va exercir el PSM en el seu moment potser avui no parlam
de Ses Salines de Sa Pobla. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vadell. En nom del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular va presentar aquesta interpelAlació sobre
les extraccions d’aigua de Sa Marineta tot just quan s’havien
posat  en marxa. L’aturada de la dessaladora -s’hi ha fet menció
aquí- per a la seva necessària revisió, feia necessari aquest
subministrament d’aigua a la zona de Palma, la zona de Palma i
Calvià.

Efectivament, es va posar en funcionament el pou de Ses
Lletreres de dia 23 d’octubre a dia 2 de novembre del 99, així
com a final de desembre. Hem de recordar, en tot cas, aquest
control estricte amb els valors de referència a què ha fet menció
la consellera d’aquests 50 metres de profundit at que s’han
respectat en tot  moment. Aquestes extraccions no afectaren
l’aqüífer de forma significativa en estar en fase ascendent. El
període de pluges permetria aquesta recuperació ràpida i, així,
informes de la mateixa conselleria ens mostren que les
extraccions no varen llevar, no varen fer baixar aquest nivell de
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l’aqüífer. I això en la línia de responsabilitat i amb criteris
tècnics als quals també es feia menció aquí.

Indicar que aquesta informació que vostès solAliciten amb
aquesta interpelAlació ja va ser facilitada a diferents
ajuntaments; en concret aquí tenc les cartes que es varen
enviar des de la Conselleria de Medi Ambient, la Direcció
General de Recursos Hídrics, entre altres tenc el batle de Llubí
el dia 22 d’octubre. Si em permeten, voldria remarcar aquells
punts que afecten aquesta informació, perquè es deia: “La
necessitat de fer una aturada tècnica i de manteniment de la
planta dessaladora de la Badia de Palma coincidint amb un
període de poques precipitacions, ha motivat que per part
d’aquesta direcció general s’hagin ofert aportacions
suplementàries d’aigua per al proveïment de la zona de Palma
i Calvià. Després dels corresponents informes tècnics, l’aqüífer
Llubí-Muro, s’ha considerat oport ú autoritzar extraccions en
aquest pou de Ses Lletreres”. 

“Aquestes extraccions” -tot això és de les cartes
informatives que es varen presentar a diferents informacions i
a les quals vostès segurament també tengueren accés-;
continuem amb aquesta carta que deia: “Aquestes extraccions
només es faran en el cas que les empreses de proveïment de
Palma i Calvià no puguin garantir el proveïment amb els seus
propis  recursos i sempre respectant criteris de precaució. A més
a més, abans i després i durant les extraccions, es durà a terme
un seguiment acurat i específic del nivell de l’aqüífer per tal de
garantir la no afectació de l’aqüífer. Aquesta informació, que
serà pública, es remetrà als organismes interessats”. He de dir
que tenien aquesta informació com la que tengueren d’una
cart a que es va fer set dies després, dia 29 d’octubre de l’any
99, on s’oferien ja dades concretes i deia: “En relació -ja per
resumir un poc- al bombeig de l’aqüífer Llubí-Muro puc
informar-li que segons els controls que hem realitzat s’està
comportant com es preveia en els estudis i, per tant, no es
produeix cap afecció irreversible de l’aqüífer”, i amb això ja
donaven compte, amb aquest gràfic, que no havia baixat aques t
nivell fixat dels 50 metres de control. I continuava dient: “De
fet, en el punt  de control de Son Mulet el nivell està estacionari
amb una petita puja després de les darreres pluges d’aquests
dies”, i donava compte d’aquest nivell de control de Son
Mulet.

Posteriorment, es varen reiniciar a final de desembre les
extraccions i es va tornar a enviar una carta informativa amb
data de 3 de gener i feia menció a aquest bombeig necessari,
donada l’actual situació i necessitats que tenia la zona de Palma
i on donava dades informatives en relació a aquests controls
tècnics.

Aquest control rigorós de les extraccions de Sa Marineta
contrasta precisament, Sr. Font, amb les que ha realitzat en els
pous controlats per Emaya, almanco així es desprèn de l’informe
que es va realitzar des de la Direcció General de Recursos
Hídrics i que posen de manifest, precisament, la dificultat d’una
explotació racional i sostenible dels diferents aqüífers. Resul ta
significatiu, per exemple, la del Pont d’Inca, un aqüífer
sobreexplotat, salinitzat i amb uns gràfics significatius que
vostès tendran oportunitat de tenir i que resulta curiós que

coincideix, precisament, el nivell de més altes extraccions, les
puntes d’extraccions, amb els més baixos nivells pluviomètrics
i al revés, no hi ha extraccions amb pluges importants en
aquests moments.

I amb això -ja acab Sr. President- he de dir que és un poc de
reflexió sobre aquesta política que ha fet el PP i que avui mateix
un mitjà d’informació, El País, recollia -i que totes les
espanyoles i els espanyols tendran informació- aquest to
“mitiner”, que avui no hi és el Sr. Matas, i que expressa la
política negativa del PP i no en positiu en relació al tema de
l’aigua; el Sr. Matas segurament podrà explicar-li quines
expressions va utilitzar en aquests mítings als quals fa menció,
ja dic, un diari de tirada nacional.

Ja vull acabar, Sr. President -gràcies per la benevolència-
explicant que aquesta problemàtica de l’aigua evidentment s’ha
centrat en Sa Marineta, a la zona de Palma, però que hem de
recordar que la problemàtica no afecta just a la zona de Palma,
sinó també a altres pobles, com ja s’ha fet esment i hem tengut
l’oportunitat aquests dies: Mancor, Maria, Algaida,
Banyalbufar, Santa Maria, per no especificar també la manca de
qualitat d’aigua a la zona de Llevant, i voldria fer menció als
anys que duim a un poble com Manacor amb problemes de
qualitat de l’aigua. 

Evidentment el debat que s’ha produït, tots els que m’ha
precedit, no s’ha centrat just en Palma i afecta de manera
general a tot  el conjunt del debat que s’ha produït aquests
darrers dies en relació a la problemàtica de l’aigua; és ben clar
que a Balears patim un problema de proveïment d’aigua des de
fa molts d’anys, es coneixen les causes i el greu problema des
de fa 16 anys, en els quals el Partit Popular no ha aconseguit o
no va aconseguir trobar-hi una solució, més bé al contrari: els
fets s’han anat agreujant i tots recordam la famosa Operació
Vaixell, els tres anys del Móstoles; era un exemple del procés de
balearització que tenia el màxim exponent amb l’Operació
Vaixell. Ara bé, amb aquest marc no és excusa per al nou govern
afrontar unes solucions a mig i a llarg termini, així com també
solucions conjunturals que han d’assegurar a les ciutadanes i
als ciutadans d’aquestes illes un subministrament d’aigua les
24 hores del dia i de qualitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer... Sra. Amer, vagi acabant.

LA SRA. AMER I RIERA:

Ja acab. El document del pacte és ben clar en aquest sentit:
s’especifiquen clarament, les condicions expliquen clarament
l’interès dels partits firmants del pacte de progrés en relació al
tema de l’aigua, i també va fer menció ja al debat mateix
d’investidura del passat 22 de juliol el president, que va fer
menció expressa al problema hidrològic: no podem perdre ni
una gota d’aigua. Per tant, d’aquí ja les mesures urgents que
s’hauran d’afrontar aquests dies. 

I no puc acabar sense recordar o fer menció, Sr. Font, vostè
ha dit “Sa Costera”. Aquí just abans, uns quants dies abans de
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les eleccions, dia 21 de maig del 99, es va aprovar per part del
Consell de Govern la formalització d’un conveni, un conveni
que Madrid no ha estat capaç de signar, Madrid no ha estat
capaç de signar un conveni que el Consell de Govern bé es va
preocupar, un pocs dies abans, de formalitzar, d’aprovar la seva
formalització. Per tant, aquests sí que han fallat, Sr. Font,
aquests sí que han fallat; i evidentment no podem coincidir amb
el Partit  Popular, els socialistes: nosaltres som medi ambient, no
mig ambient, Sr. Font.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Sr. Font, vol
intervenir en rèplica? Té la paraula per cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ajustar-me al temps. 

Jo el que voldria que quedàs clar, Sr. Consellera, i també el
Sr. Buades ho ha dit, és que no tenguin cap dubte, ni un, i no
en vull tenir més que vostès, de raó, ni menys, de l’estima i de
la preocupació que tenc cap als pagesos; en vull tenir com
vostès, només, així és que aquest tema, almanco amb mi no el
toquin, no el toquin, no venguin a donar lliçons en aquest
tema; els es tim de bon de veres, no em digui si jo dic que els
estim, m’ho respecti perquè jo sé que vostè estima també la
naturalesa, i no ho pos en dubte, no ho pos en dubte; és a dir,
jo no venc a donar lliçons de pagesia, que han dit tots dos, ni
coses d’aquestes. Amb el tema de l’aigua dels pagesos, jo crec
que l’aigua ha de ser per als pagesos, i crec que és un sector
que els darrers 30 anys ha estat dels pocs que s’ha reconvertit:
regaven per reg, regaven per aspersió, canvien a
electrovàlvules i fan goteig; així que en tot cas toca a altres
sectors. No em facin demagògia d’aquest tema, si hi estan
d’acord.

Miri, Sra. Consellera, jo el que li vull dir és que nosaltres no
feim cap esforç de maduresa. Jo li puc dir que jo predic -i ja
estava en el Partit Popular i en som el president de Mallorca, ja
li he dit un parell de vegades aquí- el mateix que predicava el 91,
el mateix, maldament qualque partit -Sr. Sampol, no s’enfadi-
intentava vendre el contrari del que jo deia, intentava vendre el
contrari del que jo deia; a mi m’hagués agradat que avui hagués
sortit vostè aquí, no tenc res a dir que hagi sortit la Sra. Vadell
però hagués sortit  vostè com va sortir en el debat de l’estat
d’autonomia, perquè són les persones que es troben, i no les
muntanyes. Avui jo volia veure aquí quan vostè venia a Sa
Pobla i sortia a la televisió poblera i deia: “Haurà de dimitir, el
batle de Sa Pobla, perquè jo dic la veritat i el Pla hidrològic
tendrà l’aigua dels pagesos en tercer lloc i abans hi haurà el
camp de golf”, i jo li deia: “Sr. Sampol, està feta l’esmena i ja
veurà com l’aigua dels pagesos serà en segon lloc i usos
recreatius el tercer”. I vostè, dia 10 de març del 95 deia: “El
futuro plan hidrológico de les Illes -jo ho dic per la coherència
que vostès em demanen, em demanen coherència, em demanen
maduresa- vostè deia: “El futuro plan hidrológico de les Illes
Balears acabará definitivament con la agricultura, según el

PSM”; hi ha al costat el representant d’Inca i el representant de
Sa Pobla, l’adversari però company Joan Cladera. 

És a dir, no em venguin a dir que som nosaltres, que hem de
fer postures de maduresa o que hem de canviar, són vostès, en
tot  cas, que han canviat, i aquí reconeix el Sr. Rodríguez Perea
que Sa Marineta és un dels aqüífers més ben controlats de tot
Espanya. En tot cas vol dir que el govern anterior va fer bé el
control, ajudats per la comunitat d’usuaris de Llubí, del camí de
Llubí-Muro, i tots els altres. El que passa és que n’hi va haver
molts que vàrem sofrir, Sra. Conseller; ho dic perquè ara un
diputat que no és aquí dins ha dit 20 hectòmetres. Ara en
aquest moment hem extret, en 45 dies, 725.086 metres cúbics,
(...) en 45 dies, 38 més 7. Primera fase, abril-maig del 94, perquè
ho guard tot, ja és vell, 730.000 en 90 dies. Segona fase 94,
1.787.000 en 90 dies; i aquesta que tenc jo del 95, que és la
informació que jo tenc aquí i li puc passar, de la Junta d’Aigües
i firmada pels mateixos tècnics que informen aquests, per la cap
de servei, igual, 1.850.000 metres.

No em contin que vostès ho feien distint, que ho han fet
distint: ho han fet igual, i després s’han omplert molt la boca de
dir que no baixarien dels 50 metres en el pou de Son Mulet i
aquí s’han dit mentides, s’han dit mentides. El pou de Son
Mulet -amb això no vull dir jo que posi en perill la
sobreexplotació, eh?, perquè jo confii tant en el Sr. Rodríguez
Perea, que sé que estima també l’aigua, com en el Sr. Alfredo
Barón, com en la seva companya i la seva dona, la geòloga la
Sra. Conxa; hi confii i no són del meu partit, en tot cas són del
seu o del seu; ho sé jo, amb qui batall, hi confii i crec que són
uns grans tècnics, però són els mateixos tècnics que abans, són
igual de responsables que abans, són segons quin partits que
no són iguals de responsables que abans, són partits que per
arribar al poder tiren la gent damunt els sectors que tot d’una
s’engoixen. El sector agrícola, quan veu que diuen que això
s’acaba, que això és la fi del món, s’engoixa. Ara jo el vull
ajudar, aquest grup els vol ajudar perquè aquest sector ja basta
el que pateix perquè vostès no l’engoixin més, però la moció del
pròxim ple ha de ser que vostès reconeguin que l’extracció va
ser controlada així com tocava, igual que vostès, i segurament
no importarà pus mai més que cap partit faci demagògica sobre
aquest sector de la pagesia, perquè l’únic que hi havia aquí en
joc l’any 93 era el tema dels pagesos, el tema dels pagesos en
aquella zona nord d’allà. 

I he de dir que els set dies primers que vostès varen extreure
aigua, quan estava dinàmic el pou de Ses Lletreres, molt bé,
estava a 71,07, i tal, però el pou de Son Mulet estava a 50,20 i a
50,19, eh? Això mai no ho va fer el Partit  Popular, ho saben?,
perquè jo tenc els papers aquí, mai!, i s’han omplert la boca
dient això; mai. No, no, aquests són els documents que vostès
m’ensenyaven, la Sra. Mercè Amer. El pou de Ses Lletreres, que
era el pou d’on s’ha extret l’aigua, respecte al pou de Son
Mulet, que era la referència dels 50 metres, no és sobre Ses
Lletreres, la referència dels 50 metres sobre Son Mulet, hem de
parlar clar, però com que no tothom ho coneix, això..., jo ho
entenc. Jo, quan el Sr. Grosske parla de segons què no ho
conec i no opín, m’explic?, però això sí, que ho conec. 
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Els primers dies, papers firmats del Sr. Director General de
Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea, primer dia, a 50,20;
segons dia, 50,19; tercer dia, 50,20; quart dia, 50,20, és a dir, per
davall dels 50 metres. No dic amb això que pugui estar en perill
la sobreexplotació, perquè estic convençut que si els tècnics ho
varen fer és perquè podien, no ho dic, però quan nosaltres
fèiem això abans ens deien traïdors.

Miri... Acab, Sr. President, perquè ja veig que ha acabat el
temps, però vaja, ja he anunciat per on volem que vagi la moció
el pròxim ple. Sr. Buades, vostè i jo hem anat a escola junts al
mateix centre, vostè i jo estam..., potser canviaríem segons
quines coses, en aquesta vida; no em retregui segons què que
jo li podré treure coses que els altres no saben, m’explic? Ho
deixam fer?

(Remor de veus i rialles)

Ho deixam fer? Perfecte. Ho deixam fer? Ho deixam fer. I en
tot  cas, pel discurs ens faci un article i jo li jur que el diumenge
el llegiré.

Jo el que vull, també per acabar, a la Sra. Vadell, a la
diputada Vadell, jo li puc garantir -hi ha companys aquí que han
estat a la Comissió Insular d’Urbanisme durant molts d’anys-
que s’han rebutjar moltíssimes urbanitzacions..., sí, sí, sí, vostè
no ho creurà, moltíssimes urbanitzacions per venir l’informe de
la Junta d’Aigües contrari perquè no tenien resolt el problema
de l’aigua. El que és més fàcil és clavar al PP l’etiqueta de
formigó, i vostès no pensen ni en les grues que hi ha a Calvià,
ni en les que hi ha a Marratxí, ni en les que hi ha a Cala Carbó,
i al que han de començar a acostumar-se és a donar llum en lloc
de fum.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, que ara es va excedint molt i ja se’n
va per les bardisses.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, acab. Acab, Sr. President, i li vull agrair la seva
benevolència.

...i en tot  cas, a la diputada portaveu del PSOE, jo li vull dir
una cosa: el conveni és del 94. El Sr. Borrell aquí firma que el 94
licitarà, que el 95, i a final del 94 adjudicarà, el 95 es començaran
les obres i el 96 estarà acabat, allò de Sa Costera. Miri, aquest
conveni, nosaltres vàrem entrar a govern en el mes de maig del
96, és a dir, en aquest moment estaríem posant ja les portes i els
vidres.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. El Govern ha demanat la paraula, el Sr.
Sampol, vicepresident del Govern, i la té.

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

Sr. President, la meva petició és per alAlusions perquè crec
que el torn de contrarèplica és de la consellera de Medi
Ambient, si vol. Per tant, jo per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vostè pot  obrir un torn incidental i després
tancarà la consellera de Medi Ambient, com a membre del
Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Font, vostè no ha de
dir veritats a mitges perquè són les pitjors mentides. Jo també
record perfectament l’època en què vostès planificaven
l’extracció de 20 hectòmetres cúbics, no 4 ni 5, 20 hectòmetres
cúbics de Sa Marineta. I no només això, sinó que a
l’avantprojecte del Pla hidrològic vostès posaren, vostès del
Partit Popular, el Govern del Partit Popular va posar que els
usos esportius eren preeminents davant els usos agrícoles, i
quan jo vaig denunciar aquest tema i vaig advertir que vostès
posaven per davant els interessos dels camps de golf, usos
esportius, als interessos de pagesos, vostè em va dir mentider,
vostè em va dir mentider, i jo vaig anar al mercat de Sa Pobla i
vaig fer una fotocòpia del Pla hidrològic ampliada, així de
grossa, i el vaig emplaçar perquè si jo deia mentides deixava el
meu càrrec. 

Naturalment, que rectificaren; naturalment que rectificaren,
i quan feren l’aprovació definitiva del Pla hidrològic feren el
normal: que els usos agrícoles han d’estar per davant els usos
esportius, però en aquell moment, en el projecte inicial, i li duré
els papers quan vulgui perquè els tenim aquí tots els grups
parlamentaris, els usos esportius estaven davant els usos
agrícoles, i no em torni a fer mentider, perquè li vaig contestar
així com es mereixia, en aquell moment, recordi-ho.

Respecte al tema de Llubí, vostè com a batle de Sa Pobla
m’hauria d’agrair que jo els fes aturar el disbarat de treure 20
hectòmetres cúbics de Sa Marineta, de tres pous particulars de
Sencelles i Binissalem, el disbarat més gros que s’ha intentat fer
en aquesta terra. Si els ho haguéssim deixat fer, si jo, en els
mitjans de comunicació i a les televisions no hagués mostrat els
pous que ja estan fets i que continuen fets, dels quals vostès
volien treure 20 hectòmetres cúbics, avui vostès no exportarien
patates, a Sa Pobla, exportarien salmorra.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Font, té la paraula cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, i em sap greu que s’hagi suscitat
aquest debat així..., no, en el sentit que no hagi tengut la
valentia el Sr. Vicepresident del Govern de sortir com a
portaveu com va fer en el debat de l’estat de l’autonomia quan
jo parlava allà, i ja està. 

I després vull dir una cosa... Sí, senyor, (...), té raó, Sr.
Damià Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, s’ajusti al que ara parlam, (...) establir contacte amb
els membres del Govern.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, idò li diré, els ho diré a tots.  El darrer tros de la
intervenció del Sr. Sampol torna a ser igual de demagògic cap
als pagesos com la que jo intentava allà que no sigui pus mai
més; no treuríem patates, trauríem no sé què punyetes salobres.
El problema és que vostès governen, ara, i tenen la
responsabilitat de no dir aquests disbarats que acaba de dir. 

I vostè va dir, li agradi o no li agradi, li agradi o no li agradi...
No, no es posi..., jo el trobaré, ho he llegit allà a dalt, li agradi o
no li agradi vostè va dir que acabarà definitivament amb
l’agricultura, aquest pla hidrològic. Quan vostè diu això dia 10
de març, l’Ajuntament de Sa Pobla ja ha fet les seves
alAlegacions i ja li vaig dir jo, a vostè, que a les alAlegacions
demanàvem i que estava confirmat que seria en segon lloc.
Lògicament, fins que va arribar el mes d’octubre, que es resolen
les alAlegacions, no es canvi l’esborrany primer i es posa en
segon terme per als pagesos i en tercer per a usos recreatius.
Vostè... Escolti, no, no, no, no, no facem un discurs de lloros,
vostè, quan jo li dic que això és així, vostè va emprar lògicament
per fer la seva política durant aquell moment només el que va
voler, li havíem confirmat a vostè que hi havia aquest canvi. 

Però miri..., sí, sí; però miri, Sr. Sampol, els 20 hectòmetres,
si els tècnics controlen que no baixi de 50 tot el temps que
estam nosaltres, a vostès no, els baixa de 50, no em conti
llaunes, si quan havia de baixar de 50 havia de caure, s’havia de
rompre l’aqüífer; per què vostè consent que es comenci a
extreure els set dies primers a 50,20, a 50,19, a 50,20 i a 50,19?,
per què?, per què? Perquè vostè, la sensibilitat que demostrava
l’any 93 era per poder governar, i jo continuo dient, avui, avui,
respecte del que deia el 93, li deia al president Soler “el alcalde
de Sa Pobla afirma que es imposible suministrar agua a
Palma”, el batle de Sa Pobla “no apoya la extracción de agua
de Sa Marineta de Llubí. Sa Pobla advierte al Govern que no
puede subministrar más agua a Palma”, escolti Sr. Sampol, i
jo qualque moment vaig haver de dir, sense cap dubte, el mateix
que ha hagut de dir el seu batle de Llubí. Jo no li faré mal, al
batle de Llubí, ni sortiré a fer declaracions de dir que aquests
abans deien això, no, ho parl aquí, en seu parlamentària. El que
vostès feien eren venir al nostre poble i tirar-nos els pagesos

damunt, i això, Sr. Sampol, estic convençut que vostè, com que
ha canviat en tantes coses, aquesta també canviarà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Sampol, per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, no pensi que per més cridar
tendrà més la raó, l’únic que farà serà escanyar-se. Ho deixi anar
que sé que és batle; vostè aquí és un diputat que està en nom
d’un grup parlamentari, i està defensant les actuacions del
govern del Partit  Popular ant eriorment, m’ha (...) el que jo li
deia, que en el Pla hidrològic, vostès inicialment varen preveure
que els usos per a camps de golf eren davant els usos
agrícoles. Naturalment que rectificaren, en establir uns controls
a l’aqüífer de Sa Marineta, segurament el més controlat del món,
en aquest moment, però (...) el projecte inicial, el tenim aquí, els
grups parlamentaris, tots el tenim, el projecte era de treure els
hectòmetres cúbics (...) 
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Em diu que feia alarmisme dient que s’acabaria amb la
pagesia, si s’haguessin consumat aquests dos projectes? Usos
de camp de golf per davant els usos agrícoles, 20 hectòmetres
cúbics d’un aqüífer (...) que el màxim que en pot  treure un any
de molta pluja són 7 hectòmetres cúbics. El primer any en varen
poder treure no va arribar a 4 hectòmetres cúbics; naturalment,
que haguessin acabat amb la pagesia de la zona. I què ha
passat, a Campos?, i què ha passat al Pla de Sant Jordi? O ha
estat aquest govern (...)? I on eren vostès tots aquests anys,
per ara venir a retreure problemes a gent que du nou mesos
governant? No són de mel i sucre, vostès, sap que en tenen, de
barra!, venir aquí a retreure els problemes que vostès han creat
tots aquests anys!

Hala, basta! (*)

(*) Intervenció amb deficiències de micròfon

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Amb això queda tancada la qüestió
incidental oberta i la Sra. Consellera de Medi Ambient té cinc
minuts per contrarreplicar i tancar la interpelAlació.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Perdoni, perdoni, Sr. President. Crec que hi ha hagut
alAlusions directes i crec que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No procedeix.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Crec que hi ha diputats de primera i de segona, ho he
d’entendre així? Crec que són evidents les alAlusions, fins i tot
personals, del diputat Font.

EL SR. PRESIDENT:

L’equilibri que ha de mantenir aquesta presidència implica
que tots han alAludit a tots. Per tant, en aquest cas es declara
l’empat i tanca la consellera...

EL SR. BUADES I BELTRAN:

No, no, no. Que consti en acta que ens han discriminat per
alAlusions directes..., per alAlusions directes d’un diputat  que a
vegades demana parlar per injustícia.

EL SR. PRESIDENT:

Constarà en acta.

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

Bé, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, a
mi em toca tancar el que ha estat aquesta interpelAlació, que ha
estat a més molt, jo diria, si no agitada com a mínim ha estat
molt sentida. Veig, i crec que això ens hauria d’alegrar en certa
forma, que el tema de l’aigua és un tema, si no polèmic, com a
mínim que cal, com he dit també al principi, Sr. Diputat Jaume
Font, un debat i, per tant, un debat profund i seriós; ja no hi
ficarem si som els uns o els altres, d’allò que es tracta és que,
com a responsables de la societat que estam asseguts en
aquesta cambra, tenim la responsabilitat precisament de debatre
i de cercar quin és el problema, quins són tots els problemes i
quines són les solucions, i jo crec que amb això ens hauríem de
trobar tots els partits i hauríem de fer aquest gran pacte social
i polític de l’aigua i no fer pugnes polítiques, que en aquest
moment l’únic que es fa és això i no deixa tractar de veritat el
problema de l’aigua.

He de dir molt breument que, tal com ha dit el vicepresident
del Govern, faci memòria també, Sr. Jaume Font, respecte al fet
que si Sa Marineta, l’aqüífer de Sa Marineta té la major, i vostè
ho sap, a nivell tècnic el major control que hi ha -jo m’atreviria
a dir- almanco de l’Estat espanyol és degut no al Partit  Popular,
sinó que precisament és degut a la pressió social i de tots els
partits polítics que ara estan en el govern, que en el seu
moment..., sí, sí, va acatar el que era un tema demanat per part
de la societat, però si no haguessin duit endavant uns
projectes que evidentment haguessin duit molts de problemes,
no només a la pagesia, sinó a tota l’illa de Mallorca. Per tant, si
hem de fer memòria l’hem de fer amb tot i no només l’hem de fer
en una part.

També he de repetir i insistir en el fet que aquest govern no
ha fet cap sobreexplotació de Sa Marineta; aquest govern ha
actuat únicament i exclusiva amb criteris tècnics i sempre, com
he dit abans, tenint molt clar que en aquest aqüífer, igual que
en altres, la seva explotació s’ha de fer d’una manera racional
i, per tant, controlada, i com vostè ha dit els tècnics són els
mateixos abans que ara; per tant, no tenen perquè enganar-nos
en absolut. Ho hem fet amb tot  el rigor que pertoca, qui no ho
ha fet ha estat, precisament, l’Ajuntament de Palma i Emaya,
que han creat un alarmisme social i precisament ha usat el tema
de Sa Marineta per altres qüestions que són més bé qüestions
de partit  i no qüestions polítiques, que és el que al cap i a la fi
hem de fer en aquest parlament. 

Li diré perquè. Precisament Emaya fa un any, i això ho té la
Direcció General, i per ventura vostè ho coneix, ja que ho
coneix tot, d’aquesta direcció general i de l’aigua, hi ha un
escrit que diu que no li feia falta, a Emaya, la dessaladora, sinó
que únicament i exclusiva podia passar amb el que eren els
aqüífers dels quals ella disposa, que són molts. Precisament,
quan fa un parell de mesos, concretament tres mesos, que està
posada en funcionament la dessaladora, que es va posar en
funcionament aproximadament dia 24 o 27 de juliol, per tant,
quan aquest nou govern prenia possessió, idò quan deim que
farem una aturada tècnica, necessària, dita pels tècnics, se’ns
diu que no hi ha aigua a Palma i que, a més, Palma tallarà l’aigua
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a Calvià. Llavors, nosaltres, amb la major voluntat, perquè entre
les administracions hi ha d’haver per davant els interessos dels
ciutadans i no els interessos partidistes, vàrem cercar una
solució, que vostè també sap, Sr. Jaume Font, i li dic perquè sap
precisament tot  el tema de l’aigua com funciona, sap
perfectament que l’aqüífer de Sa Marineta no només es mira per
l’extracció que hi ha, si n’hi hagut 50, si n’hi ha hagut 40, que
això és important, sinó també pel moment en què es produeix al
llarg de l’any, i si vol jo li explicaré, malgrat no sigui tècnica, i és
el següent: Sempre el comportament de l’aqüífers és que, quan
s’acosta la tardor, perquè normalment hi ha un nivell de pluges
i si no hi ha un nivell de pluges hi ha un nivell climatològic
diferent, fa que hi hagi aigua i pugi, i precisament perquè els
pagesos l’utilitzen manco, i vostè ho sap; i per què la utilitzen
manco?, idò la utilitzen manco precisament perquè només la
rosada que cau damunt l’herba ja li resulta una mica suficient
per poder cobrir una certa part de metres cúbics que faria falta
extreure de Sa Marineta. Per tant, a nivell tècnic no només es
mira l’extracció, sinó el moment en el qual es produeix perquè
hi ha una pujada de l’aqüífer, perquè evidentment no és el
mateix la tardor, maldament fins al mes de novembre no hi
hagués determinades pluges, no és el mateix fer-ho, per tant, en
el mes de novembre, com es va fer, o que es fes en el mes de
maig. 

Per tant, si parlam de tècnica, com que ja li dic, jo crec que
vostè ho sap perquè el director general -així em consta- s’ha
posat  sempre en contacte amb vostè com a batle i li ha explicat,
no només a vostè sinó a tota la resta de batles de la zona, quin
era el problema, com es faria, amb tot rigor i amb tota
responsabilitat que pertoca a un govern i per tant a una
conselleria i a un director general. Així ho hem fet. Vostè sap
perfectament que no només ha de tenir en compte el tema de la
treta, sinó quan es produeix, i per tant no facem més -jo dic-
demagògia. 

A mi m’agradaria, i per acabar, que sé que no em puc
allargar gaire, i com a consellera de Medi Ambient, i tenint en
compte precisament la polèmica que existeix sobre el tema
d’aigua i sense entrar en si ho han fet millor vostès o si ho feim
millor nosaltres, precisament fer entendre que el tema de l’aigua
és un tema -i ho torn a dir- tan seriós en aquesta illa, que té
t antes implicacions socials, econòmiques i de tot  tipus, i
mediambientals, és evident, que val la pena que realment facem
un debat seriosament i no donem un espectacle. L’espectacle,
no l’he donat jo, no l’he donat jo, precisament l’han donat
moltes altres coses, i jo crec que ja és hora de donar un
espectacle acurat, madur, propi de l’any 2000 en què estam, i
senzillament tractar que el tema de l’aigua ha estat un problema
de fa molts d’anys, de fa 30 anys a les nostres illes, ho continua
essent i ho cont inuarà essent. Per tant aquí la política no es pot
només limitar a polítiques a curt termini, com han fet vostès,
sinó a mig i a llarg termini. Crec que amb això, ens hi trobarem,
i no només perquè siguem de partits polítics diferents, sinó
perquè som parlamentaris, perquè som un govern, perquè tenim
una responsabilitat que ens han donat els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Amb això
acaba la interpelAlació.

III.1) Moció RGE núm. 521/00, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears.

I passam al punt  següent de l’ordre del dia, que és una
moció, la 521, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears. En nom
del Grup Popular té la paraula la Sra. Rosa Estaràs per intervenir
durant 10 minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, senyores i senyors dip utats, fruit de la
interpelAlació que vaig presentar fa 15 dies presentam avui el
Grup Popular una moció amb el títol Política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears . Exposàvem en aquella
interpel Alació la importància que tenia afrontar el Pla
sociosanitari de les Illes Balears per donar cobertura a tota una
sèrie, a un contingent de persones que no necessiten
únicament el sector sanitari ni únicament el sector social, sinó
una convergència dels dos, i necessiten un nou model
d’atenció que vàrem denominar en aquell moment atenció
sociosanitària.

És un dèficit compartit  amb tots els països de la Unió
Europea aquest repte sociosanitari, que requereix, com no
podria ser d’una altra manera, transversalitat, integració i
racionalitat en les polítiques. 

Del que es tracta quan parlam del sector sociosanitari no és
gastar més, sinó que és gastar millor; és, precisament, partir
d’un diagnòstic de situació del pacient, de la persona, i a partir
d’aquest moment donar-li el recurs que requereix. Es pretén, per
tant, realitzar una política d’optimització dels recursos i treure’ls
el màxim profit. Aquest és el repte que tenim i per això
presentam aquesta moció en el sentit..., feim un encapçalament
on explicam que hi ha tota una sèrie de colAlectius que
necessiten aquesta atenció: persones majors assistides,
discapacitats físics o psíquics greument afectats, drogues, sida,
alcoholisme, demències, serien bàsicament els grans colAlectius,
entre d’altres.

Els avantatges de poder dur endavant aquest model
sociosanitari és que seria un model d’atenció integral, és a dir,
que simultanejaria serveis socials, sanitaris i d’altres. Al mateix
temps hi hauria una progressivitat en la intensitat de l’atenció,
seria un model resolutiu perquè aquelles persones que a causa
de la seva problemàtica no només es puguin acollir o no
haurien de ser acollides únicament per la xarxa sanitària, hi
entraria també al xarxa social, que és la confluència de les dues
xarxes el vertader recurs que aquelles persones necessiten. A
més donaria garanties de qualitat a un cost més baix i, al mateix
temps, hi hauria una continuïtat en l’assistència, ordenaríem el
sector assistencial i, al mateix temps, treballaríem amb equips
interdisciplinars, introduiríem pautes assistencials adients i
qualitatives, i evitaríem les duplicitats de l’atenció que produeix
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una manca de coordinació i que proposa la simultaneïtat de
l’atenció sociosanitària.

Per tot  això necessitaríem, en primer lloc, un nou model
compartit  i finançat entre els serveis sanitaris i els serveis
socials; hauríem de crear una nova cultura per poder donar
aquest tipus d’atenció, això significa un canvi d’actit uds;
hauríem de convèncer els professionals propiciant el treball en
equip i la multidisciplinarietat; s’hauria de fer una legislació
específica dins l’àmbit sociosanitari, s’hauria de donar aquest
nou model des d’un pressupost propi, s’hauria de crear una
unitat de fluxes per poder fer una avaluació personalitzada del
perfil humà, i s’hauria de donar una formació continuada als
professionals, bàsicament perquè incorporassin aquesta nova
cultura d’allò sociosanitari.

Nosaltres entenem que aquest nou model sociosanitari ha
d’estar dins l’àmbit del social, i que és una equivocació que
estigui dins l’àmbit del sanitari, tot  i que veig una greu
confusió, una gran confusió entre la Conselleria sense cartera,
Sra. Caro, i la conselleria de Sanitat i Consum. Sembla que en
malalts mentals pren iniciatives la consellera sense cartera, en
temes sociosanitaris sembla que pren iniciatives la consellera
de Sanitat, hi ha una certa confusió, crec que s’ha de crear una
oficina de fluxes intermèdia, no ha de dependre mai d’una
conselleria específica sinó que ha de dependre del president,
que és l’únic capaç de fer una coordinació entre dues
conselleries, i a més a més quan aquestes conselleries
pertanyen a dos partits que tenen programes polítics diferent
amb la qual cosa tenen criteris diferents, i per això proposam
una iniciativa que seria el compliment, per part d’aquest
parlament, d’instar el Govern d’aquestes illes a l’aprovació
d’un pla sociosanitari. Posam el termini d’un any; també es
podrà negociar el temps. 

Aquesta diputada que els parla, el mes de setembre ja va
dur una iniciativa a comissió en relació a la redacció d’un pla
sociosanitari i va ser votada en contra i rebutjada. Esperam en
aquesta ocasió tenir més sort; pens que la tendrem perquè vaig
llegir ahir en un mitjà de comunicació que la Sra. Consellera de
Sanitat i Consum, a vegades amb actituds infantils, es veu que
sabia que hi havia una moció a debatre i per semblar que la
iniciativa pogués ser seva o no, va fer un article que coincidís
bàsicament amb el dia que jo feia l’exposició que es deia
Necessitat d’una política sociosanitària pròpia, on aprofitava
per dir com faria aquest pla, bàsicament amb el que el mes de
setembre li havia dit el Partit Popular, i a continuació deia que
el Partit  Popular no havia fer res..., bé, el de sempre de la Sra.
Consellera de Sanitat i Consum que, bàsicament, fins i tot quan
té un grip devem tenir la culpa els membres del Partit Popular,
perquè té un complex, que la persegueix, d’oposició i sempre es
dedica a fer una crítica de tots nosaltres, del Grup Popular i dels
anteriors governants, i no afronta els problemes de futur ni
reptes de futur, i quan els afronta desgraciadament és a
empentes del Partit Popular.

Dèiem també en aquesta moció que seria important instar el
Govern perquè creàs aquesta xarxa sociosanitària, que hem dit
que seria una xarxa nova i per això no creim que estigui ben
ubicada dins la Conselleria de Sanitat, ha de ser una nova

cultura. La nova cultura vol dir que ha de dependre directament
del president, s’ha de crear aquesta cultura del sociosanitari per
donar aquest programa d’atenció integral i s’ha de fer una
formació continuada dels professionals.

Acabàvem aquest a moció instant el Govern a donar
compliment al protocol de colAlaboració que varen signar el
ministre de Sanitat i Consum, sobre reordenació de l’assistència
sanitària i sociosanitària a l’àmbit de les Illes Balears, i el Sr.
Jaume Matas, en aquell moment president de la Comunitat
Autònoma. Establia allà tota una sèrie d’acords molt
beneficiosos per a aquestes illes, es feia una recopilació de la
xarxa sociosanitària, crec que s’han fet feines importants en
temes de discapacitats físics els darrers 20 anys, sobretot en
físics, on som una comunitat capdavantera, i en temes de gent
major. Queden assignatures pendents, com el tema del físic,
sida, droga, alcoholisme i persones majors assistides, i
correspon a aquest govern que ara governa afrontar aquest
repte. 

La meva proposta és absolutament constructiva, és una
proposta que no s’hagués pogut fer abans de l’any 97 perquè
no hi havia les transferències en matèria d’Imserso, tot i que la
Sra. Consellera parla dels 16 anys darrers, però la Sra.
Consellera de Sanitat jo no sé molt bé de què sap, supòs que de
farmàcia, però demostra un desconeixement absolut, al manco
està un poquet verda, maldament ella s’enfadi, en matèria
sociosanitària.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Estaràs. 

Intervención de los grupos para fijar la posición. Por el
Grupo Izquierda Unida y Ecologista tiene la palabra el Sr.
Ramón.

EL SR. RAMÓN I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, esperem que aquest debat serà
més tranquilAlet que el que hi havia hagut abans, perquè jo crec
que en el fons dels continguts estam tots bastant d’acord,  i
supòs que hi haurà possibilitats d’arribar a un enteniment entre
tots. Ja ho deia la Sra. Rosa Estaràs, que ella feia una proposta
positiva, una proposta per arribar a un acord. Home!, és una
mica estrany que en una proposta que va a buscar l’acord entre
tots i que va en pla positiu i constructiu, es dediqui a
desqualificar una consellera d’aquest govern parlant d’actituds
infantils i que, bé, que la consellera no sap de res o alguna cosa
així, que venia a dir, però bé, no n’hi farem cas.

Tampoc crec que no és motiu, en concret, de la proposta
d’acord que du aquesta moció el fet de quina conselleria o quin
membre del Govern ho ha de fer, que ho ha citat en la seva
intervenció parlant de confusions entre conselleries, i tampoc
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no és especialment favorable per buscar l’acord, però tampoc
no en farem cas. En tot  cas crec -la moció no ho diu- que no
s’ha de contemplar si depèn d’una o altra conselleria o del
president del Govern, el Govern en el seu conjunt ho decidirà.

Però si anam al fons de la qüestió, jo crec que compartim
l’exposició de motius, i compartim els objectius que s’expressen
al punt 2, que pensam que és la base important, i per tant el
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista li dóna suport a aquest
punt 2 que duu la moció del Grup Parlamentari Popular. 

Quant al punt  1, pensam que per tota la complexitat que té
aquest tema, com ve clarament reflectida en la moció, i fins i tot
en la intervenció de la diputada del Partit Popular, creim que
seria millor parlar d’un termini de 18 mesos, que seria més
raonable. Ja dic que estaria disposat a considerar altres
terminis, li proposam que consideri aquest. 

I bé, del punt  3, no sé, nosaltres li proposaríem que el
retiràs, perquè pensam que no té sentit  aquí. En tot  cas això és
una decisió seva. Nosaltres no li donaríem suport, no votaríem
a favor, ja que pensam, ho coneixem perfectament des dels
escons del Grup Parlamentari Popular, que aquest protocol no
el consideram positiu, més bé consideram que és lesiu per als
interessos de les Illes Balears, i en tot cas és un afegit que no
diu res més que se’ns intenta colAlocar per treure una vegada
més el tema del protocol. Es podria retirar, perquè no afegeix res
a la moció, i en tot  cas nosaltres a aquest punt  no votaríem a
favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista
tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup donarem suport
al primer punt de la moció, creim que és important comprometre
el Govern a presentar en aquesta cambra un pla sociosanitari,
i és un pla que creim que ens pot donar una idea global
d’aquesta problemàtica general, i que dissenyi actuacions
coherents i més eficaces de les que hi ha hagut fins ara, que
més aviat han respost a punts des de les ONG, des de la
iniciativa privada, i a una improvisació, entenem, des d’allò
públic, que no a una veritable planificació. De fet, creim que
haguera estat molt útil que a aquestes alçades ja hi
comptàssim; la veritat és que d’ençà que hi ha Estatut
d’Autonomia hi ha competències exclusives tant en matèria de
serveis socials com de sanitat, i unes competències que en
matèries de planificació varen ser reforçades per la Llei general
de sanitat. Desgraciadament quan es va fer el Pla director de
l’ordenació sanitària, l’any 87, es va passar molt per damunt en
la matèria sociosanitària, i desgraciadament, com dic, no hi ha
hagut un major aprofundiment de llavors ençà.

De totes maneres, després de sentir la interpelAlació, després
d’haver vist els arguments que es tractaren aquell dia, no ens
estranya, perquè sembla ser que al Partit  Pop ular li va començar
a interessar i preocupar el tema del sociosanitari a partir de la

segona meitat dels anys 90, i ens ha volgut fins i tot  fer creure
que això ha estat una cosa que ha succeït a tota Europa.
Nosaltres, com que els nostres referent s sociosanitaris estan a
aquells països on hi ha hagut una gran tradició socialdemòcrata
durant molts d’anys, i que han posat en marxa molts de
recursos, com els països escandinaus, efectivament no
compartim que Europa s’hagi despertat a partir de l’any 93 ni de
l’any 94, sinó que els temes de sociosanitari s’han treballat molt
intensament i amb molt d’èxit durant molts d’anys dins la Unió
Europea. En qualsevol cas, també podem donar suport als
criteris de caràcter entenem que molt genèric que s’apunten en
aquesta moció subsegüent. Desgraciadament també els hem
notat a faltar molt durant tots els anys de Govern del PP
l’aplicació d’aquests criteris, d’aquesta cultura del
sociosanitari, no l’hem vista per enlloc, més aviat hem vist
actuacions importants, d’un gran sacrifici personal, del
voluntariat, de les ONG, que han comptat amb més o menys
fortuna amb el suport  de la cosa pública, però no tant la
implicació, el lideratge de l’administració en totes aquestes
necessitats.

En allò que no podrem donar suport serà al punt tercer, que
efectivament també veim que hi cau aquest tema del protocol
sense gaire sentit  en aquesta moció, perquè ens sembla que és
absurd partir de moltes premisses a l’hora de fer aquesta
planificació d’allò sociosanitari. El que nosaltres voldríem és
tenir un debat obert amb les forces polítiques, amb les forces
socials, cíviques, preocupades per aquest tema, i anem a fer un
pla des de la sobirania de les Illes Balears, i no quedant
hipotecats per aquella previsió, jo crec que d’una manera
alegre, es feia de les estructures sanitàries en aquell protocol,
en un moment preelectoral, i que una de les qüestions, per
exemple, una de les conclusions d’aquell protocol era que una
vegada s’obrin Son Llàtzer i s’obri l’hospital d’Inca, sigui qui
sigui que en pagui no ja la construcció sinó el seu
manteniment, hi haurà menys llits d’aguts públics a les Illes
Balears dels que hi ha avui, si es tanquen efectivament i es
dediquen a sociosanitari tot el Complex Hospitalari de Mallorca.
Nosaltres creim que preveure, sense aquest pla sociosanitari,
ja dir que això ha de ser la solució de futur, ens sembla absurd,
senzillament absurd. Primer facem el Pla, facem una reflexió
assenyada al respecte, i després ja decidirem quines són les
conclusions que se n’han d’extreure. Vull recordar que aquest
parlament, i no fa gaire, va aprovar una resolució d’instar el
Govern i donar suport  al Govern a la renegociació del protocol,
que no compartim els termes laudatoris respecte del qual s’hi
ha pronunciat la portaveu del Partit Popular, per a nosaltres té
elements molt nocius aquest protocol, per a les Illes Balears, i
que és important donar suport  al Govern perquè el renegociï,
com a mínim perquè l’Estat, mentrestant no hagi cedit les
competències, tregui tot el que li correspon a ell, i ens permeti
tenir prou recursos per nosaltres afrontar la matèria
sociosanitària. Perquè aquí ja apuntam el greu entrebanc que
tendrà aquest pla; el greu entrebanc que té aquest pla seran els
recursos econòmics. Mentre tenguem una comunitat autònoma
amb les pessetes autonòmiques de pressupost més baixes per
habitant de tot  l’Estat espanyol, mentre tenguem la despesa
autonòmica tan baixa i la manca d’inversió i de despesa pública
de l’Estat a les Illes Balears resultarà molt difícil, per assenyat,
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per complet, per ben plantejat que sigui aquest pla
sociosanitari, donar-li cobertura.

Desgraciadament són moltes les necessitats i pocs els
recursos per aplicar-hi. Voldríem que es fes tan prest com sigui
possible aquesta reflexió. Evidentment jo només d’escoltar la
Sra. Estaràs em confirma cada vegada més la distància immensa
que existeix entre allò que ella pretén que sigui l’estat del
benestar social respecte de quines són les intencions del
nostre grup, i per tant evidentment encara en quedarem més
enrere d’allà on nosaltres pretenem arribar. Però en qualsevol
cas, com a mínim, caminarem i sabrem cap a on anam, mentre
que fins ara hem caminat bastant a les fosques. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, i prescindint de
les fixacions de la Sra. Estaràs amb la consellera de Sanitat,
volem dir que estam d’acord que s’ha confeccionar un pla
sociosanitari. El que passa és que pensam que en 12 mesos és
poc. Estam d’acord amb el representant d’Esquerra Unida, que
diu que hauria de ser de 18 mesos. Si es canviés l’article 1, el
paràgraf primer, en lloc de 12 mesos en 18 mesos, nosaltres
donaríem suport  a aquest primer punt. Pensam que no es  pot
fer en 12 mesos, no es va fer tampoc el Pla de salut ni el Pla de
la sida, que varen ser plans prou importants, i pensam que s’ha
de fer un estudi prou seriós en aquesta autonomia sobre els
recursos sociosanitaris que tenim i les necessitats que tenim.
Recursos, si parlam de clubs de jubilats sí és cert que n’hi ha,
emperò altres recursos no; i jo vull recordar aquí que es va dir
per error fa quinze dies a la interpelAlació que a Menorca hi ha
places vacants a Bintaufa i a Trepucó. Açò no és cert en cap
moment; en aquest moment i quan vàrem arribar ja al Govern
del Consell Insular no era així; fins i tot hi ha quatre persones
a centres de Barcelona que estan costant 1.800.000 pessetes
cada persona per mantenir-los en aquests centres.

Respecte del segon punt, nosaltres pensam també, com s’ha
dit anteriorment, que són molt genèrics, estem d’acord, pensam
que la cultura de sociosanitari s’ha de promoure, no s’ha
promogut fins ara, i li donarem suport.

El tercer punt  creim que podria ser retirat d’aquesta moció.
Nosaltres no li donarem suport, atès que pensam que el
protocol, igual que ens hem manifestat des del principi que es
va presentar el protocol el mes d’octubre del 98, és un protocol
amb el qual no estam d’acord perquè, a part que és un protocol
d’intencions, es fan uns acords amb els quals nosaltres ja ens
hem manifestat en aquesta legislatura i a l’anterior en contra
d’aquest protocol, la qüestió d’Inca i altres temes que no
queden clars, com qui pagarà el manteniment de l’hospital
d’Inca, no ja la construcció, i per tant pensam que aquí intentar

posar amb calçador l’assumpte del protocol no vindria a
compte. Per tant, votarem en contra d’aquest tercer punt,
donarem suport  al segon; i respecte del primer, Sr. President, si
es canvien els 12 mesos per 18, també donaríem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista. Sra.
Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap inconvenient en passar
d’un any a un any i mig, de 12 mesos a 18 mesos. Agrair el
canvi de parer del pacte d’esquerres; el mes de setembre jo vaig
presentar una proposició no de llei a comissió, que es va
debatre dia 6 d’octubre en aquest parlament, a una proposta
exactament igual, dient que es fes un pla sociosanitari, i posant-
me a disposició dels grups per negociar el temps. En aquella
ocasió em varen dir que no tots els grups, el PSM va dir que
no, el Sr. Buele, va dir que no el Sr. Gascón, i varen dir que no
tots els grups. Recordaran aquell dia perquè s’absentaren els
representants d’Unió Mallorquina, i quasi quasi guanyam la
votació, però varen dir que no. Gràcies a Déu a base
d’intervenir, i que aquesta diputada els recordi cada dia les
coses, avui han canviat de parer, i avui diuen que sí, amb la
qual cosa, pel trosset  que em correspon d’haver empès aquest
govern, doncs ens en podem donar tots l’enhorabona. No hi ha
cap inconvenient, els vaig dir en aquella ocasió i els dic ara, 18
mesos, el temps que faci falta, em va bé 18 mesos, duguin
aquest pla, que és absolutament necessari. Dir als distints
intervinents, concretament al PSM, que és difícil que a vostè li
pogués preocupar aquest tema abans de l’any 78, perquè devia
ser un nin prodigi. L’any 78 és quan es crea l’Insalud i
l’Imserso, i devia ser vostè un nin prodigi, si li preocupava
abans; i és quan es constitueix per primera vegada tot el que
seria la universalització de l’assistència sanitària, que d’això es
caracteritzen les dècades dels anys 80. L’Estat en comença a
parlar l’any 1992, que comença a posar en marxa la coordinació
sociosanitària, i que culmina dia 13 de desembre de l’any 93
amb un acord marc de colAlaboració per poder dur endavant les
polítiques sociosanitàries. Però diré més, el primer informe que
treu la Unió Europea és a la dècada dels 80-90; i diré més,
aquest tema es posarà molt de relleu en aquesta legislatura al
Congrés dels Diputats quan s’encarrega un informe a aquest
congrés sobre aquest tema. Però veig que els senyors del PSM
són alumnos aventajados, i saben les coses abans que passin;
supòs que deuen tenir també la mateixa sort apostant a la
loteria.

Dir-li també a tots els grups que al segon punt també estam
d’acord. Evidentment he hagut de fer una sèrie de reflexions en
torn a la gestió d’aquest govern d’esquerres, bàsicament
perquè després de l’article de la consellera ahir, on acusava de
molts de mals al Partit  Popular, però ella bàsicament mai no és
responsable de res, jo crec que passaran anys i anys, i té
aquest complex obsessiu de ser oposició, doncs havia de fer
una menció a aquestes polítiques. Dir que el tema de
discapacitats psíquics en aquesta comunitat, gràcies a la
iniciativa social recolzada per les administracions, ha estat una



900 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 22 de febrer del 2000

 

iniciativa, la millor d’Espanya i potser la millor d’Europa, no així
amb altres assignatures pendents com hi ha de físics, però sí
amb moltíssims recursos sociosanitaris que s’han anat creant.
Supòs que quan els senyors del PSM marquen la distància
entre la societat de benestar que predica el Partit Popular i la
societat de benestar que prediquen ells, es deuen referir a la
gestió que ells varen recolzar els darrers quatre anys al pacte
també d’esquerres que es va fer a una altra institució, i que duia
endavant el Sr. Damià Pons, que va ser sense dubte una gestió
absolutament brillant, i que ara Unió Mallorquina, que presideix
aquesta comissió, s’ha vist obligada a tirar tots els acords que
varen prendre, de tan malament com ho degueren fer. Té raó, Sr.
Alorda, que dista molt el nostre model del seu, sobretot si és el
que varen donar llum a través de la gest ió del Sr. Damià Pons
els darrers quatre anys.

I en relació al darrer punt, que és el protocol firmat dia 8 pel
Sr. President del Govern en aquell moment, Jaume Matas, i el
ministre, dir que aquest és un document que s’ha de complir. És
una mala tàctica que duu endavant aquest pacte de retrocés,
tirar a baix tots els documents que varen firmar els darrers
governants, no per mirar si són bons o dolents per als
ciutadans d’aquestes illes, sinó que simplement ha de parèixer
que tot ho fan ells, ha de parèixer que tot el que varen fer els
altres són dolents , això són los indios y los americanos, el PP
és dolentíssim, el pacte de retrocés és boníssims, tots són unes
primeres espases, es duen tots de meravella, marquen una
direcció perfecta, tots van coordinats, el líder és indiscutible,
no hi ha més que un lideratge, i el PP som els dolents, amb la
qual cosa hem d’acabar amb el protocol que es va firmar,
perquè és dolent això, entre moltes d’altres coses, i ells són uns
sants. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs, però aquesta presidència, no sé si per
falta d’atenció o perquè no ha quedat clar, no té clar si retiren
el punt tercer.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Evidentment el mantenc. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Deman la paraula per contradiccions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, se sent contradit en la seva intervenció?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS

Directament en un parell d’ocasions.

EL SR. PRESIDENT:

Venga, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Seré molt breu, Sr. President. El que volia aclarir a la Sra.
Estaràs és que parlar de sociosanitari o del que és sociosanitari
són dues coses diferents. El que pot  haver inventat és la
paraula, però que es fa sociosanitari respecte de tot el que hem
dit nosaltres i vostè que era sociosanitari, fa segles, segles que
es fa sociosanitari, Sra. Estaràs. I li puc dir que concretament a
Suècia, que és el que jo li apuntava, fa més de 20 anys -i ara
justament no tenc la referència legal- que tots els ciutadans
tenen dret a una visita d’ajuda a domicili cinc vegades al dia, i
fa més de 20 anys. Per tant, jo el que li puc assegurar,
efectivament, és que hi ha moltíssims de continguts, no ha
estat una preocupació que ens hagi descobert l’altre dia, i
l’únic que li demanam és que s’orienti, ho miri, i el que s’ha fet
des del Partit  Popular a les Illes Balears aquests anys ha estat
absolutament insuficient per al nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Atès que hi ha acord amb el punt primer
i segon, ja que el punt primer quedaria modificat en el sentit que
s’afegiria en lloc d’un any 18 mesos, i el punt segon queda
talment està, passaríem a votació el punt primer i segon
d’aquesta proposició no de llei, i per separat el punt tercer.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
primer i segon d’aquesta proposició no de llei, es posin drets,
per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt
tercer d’aquesta proposició, es posin drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra del punt
tercer, es posin drets, per favor. Gràcies.

En conseqüència queda aprovada aquesta proposició no de
llei en els seus punts primer i segon, i rebutjat el tercer punt.

Perdó, resultat de la votació: el tercer punt ha quedat
rebutjat per 27 vots a favor i 30 en contra.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3906/99, presentada
pel Grup Parlamentari  Socialista, relativa a utilització del
pressupost públic com a element negociador per obtenir
beneficis partidistes.

Passam a la proposició no de llei 3906, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la utilització del pressupost
públic com a element negociador per a obtenir beneficis
partidistes. En nom del Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La
presente proposición no de ley pretende que el Parlament de
les Illes Balears inste al Gobierno del Estado para que se
abstenga en adelante de utilizar el presupuesto público como
elemento de negociación para obtener beneficios políticos en
favor del Partido Pop ular en las distintas instituciones públicas
del Estado. Esta presente proposición no de ley pretende
constituir una crítica al empleo de recursos públicos en
beneficio no de la colectividad sino de quien ostenta el poder,
y pediré el voto favorable de este parlamento para reclamar que
el presupuesto del Estado, del que esta comunidad ha quedado
huérfana, se programe en base a criterios de solidaridad,
eficiencia y eficacia, y no en base a los intereses personales o
partidistas de quien ostenta el poder en un determinado
momento. Esta práctica que denunciamos no es nueva bajo el
sol, ya en la época de los emperadores romanos se hizo famoso
el lema “pan y circo”. Más allá del deseo de entretener al
pueblo, el reparto del pan por parte de los emperadores
romanos no fue sino el modo posible en la época de comprar la
seguridad en el poder mediante el empleo del erario público en
beneficio de la tranquilidad de los decadentes emperadores.

Y si adelantamos el reloj de la historia, la España del XVII,
la prebenda desde el erario público fue la primera
recomendación que le hizo el conde duque de Olivares a Felipe
IV cuando los diferentes reinos de España se convulsionaban
en constantes rebeliones. Para lograr la cohesión de los
diferentes reinos le dirigió un manifiesto al Rey de España, en
el que le decía “no debe de contentarse su majestad con ser
simplemente rey de Castilla, León, conde de Barcelona, príncipe
de Asturias, etcétera; sino que debe de procurar, con consejo
maduro y secreto, ser rey de España, y para ello atraer a todos
esos reinos a las leyes y costumbres de Castilla,” y para
lograrlo, como primera vía le propuso atraerse a la nobleza de
esos reinos mediante prebendas y otras cuestiones, en
definitiva, el uso del dinero de los impuestos de todos los
ciudadanos para garantizarse el poder, y de paso, curiosa
coincidencia, para evitar que en los poderes locales dentro de
la Corona de Aragón, y concretamente en el Principado,
hubiera participación en el poder de quienes pretendían la
autodeterminación entendida a la manera de aquellos tiempos.
Las revoluciones burguesas de finales del XVIII y principios
del XIX cambiaron, entre otras muchas cosas, la estructura de
poder. La monarquía absoluta, que había intentado adaptarse
a los nuevos tiempos con las formas del despotismo ilustrado,
tuvo que ceder el paso a monarquías de carácter constitucional,
basados en un sufragio normalmente censitario o restringido,
pero que ya apuntaba a un sustancial cambio en el modo de
entender la política: La decisión de quién y cómo se gobernaba
no estaba en los monarcas, que habían perdido su carácter
absoluto, sino en la alta burguesía, que por aquel entonces era
la única clase social que podía acudir a las urnas. Por eso el
lema de Guizot, primer ministro de Luis Felipe de Orleans, rey de
Francia a partir de 1830, dirigido a esa alta burguesía que le
sustentaba era “enriqueceos”, y puso para ello a sus pies el
presupuesto público, invirtiendo en facilitarles la estructura de
negocios, con tal de asegurarse su confianza, y por tanto su
puesto.

Ante la extensión del sufragio, y al tomar éste el carácter
universal, ya resulta más difícil la utilización del presupuesto
público para contentar a todos aquellos de quien se depende,
porque ahora son todos, y no ya sólo unos pocos. Por ello,
quienes aspiran a consolidarse en el poder, por las tangentes
de la democracia, por supuesto, concentran su esfuerzo en
controlar la opinión pública por medio del control de medios de
comunicación, y si pueden ponen alguien de confianza,
compañero de pupitre preferentemente, a controlar dinero
público privatizado, P P, para adquirir plataformas digitales,
medios de comunicación, bancos etcétera, aunque sea a precio
de stock option. Todo ello con tal de controlar la opinión
pública, y con ello el voto.

Pero hay veces que esos esfuerzos no bastan, y el pueblo
soberano se sale del guión y vota a quien no conviene. ¿Qué
hacer entonces? Sólo queda una solución: la simonía a costa
del presupuesto público, o como decía un auto del famoso caso
Calvià, el chalaneo de votos democráticos, la compra del voto
directamente del representante, y aquí llegamos a los casos de
nuestra más reciente historia: Baleares. Tras las últimas
elecciones se abrió un posible abanico de pactos en el que
unos partidos entraron con un programa político en la mano, y
otros con el presupuesto del Estado. Brevísimo repaso a lo
sucedido: El presidente en funciones en aquel momento, indicó
que el mejor modo para mejorar la financiación de Baleares y
elevar su techo competencial es aliarse con un partido estatal
fuerte, que es la fórmula de Canarias; día 1 de julio del 99. En
tales circunstancias un partido estatal fuerte podía considerarse
que estaban en semejantes condiciones el Partido Socialista
Obrero Español y el Partido Popular, ambos son partidos
estatales fuertes. Pero qué diferencia había entre ambos? Que
el Partido Popular controlaba el presupuesto del Estado. Lo que
se estaba poniendo encima de la mesa de negociación era el
dinero del presupuesto público. Y por si alguien tiene alguna
duda sobre esto, y a quién se refería el entonces presidente en
funciones, les leeré una frase textual suya publicada el 1 de
julio del 99: “Si el acuerdo se hace desde un punto de vista
nacionalista, el Partido Popular tiene propuestas a hacer y
compromisos para mejorar las inversiones y el autogobierno.
Consistiría en trasladar el modelo canario a las Islas Baleares,
es decir, el acuerdo de Coalición Canaria con el PP. En este
modelo un partido nacionalista establece un acuerdo de
gobernabilidad con un partido de carácter estatal como el
nuestro para garantizar la estabilidad en las instituciones y” -
subrayo esto- “aprovechar las relaciones con la institución que
gobierna el Estado para mejorar la financiación de las Islas
Baleares”, utilización del presupuesto público. El día 2 de julio
se fue a Madrid, para ver qué tenía para ofrecer, y a su vuelta
se vio publicado en todos los periódicos, incluso en los de
tirada nacional, sobre el 11 de julio, del mismo año 99, frases
como las siguientes: “La oferta que realizó el Partido Popular
hubiese supuesto una invers ión que rondaría los 100.000
millones para Baleares”, “El Gobierno central se comprometía al
desarrollo del régimen especial que permitiría un incremento en
la financiación de Baleares en aspectos concretos como el
transporte entre las islas y el continente” -creo que es un error
lo del continente, pero en fin, así estaba- “especialmente por lo
que respecta a las mercancías, así como la compensación con
inversiones públicas”. Y en otro periódico podíamos leer: “El
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presupuesto anual de las Baleares pasaría a ser de 250.000
millones, y una financiación suplementaria de 100.000 millones
en inversiones en cuatro años”, todo ello más la fórmula
Zaplana de gestión de impuestos especiales, e IVA, y pádel, y
dos huevos duros.

Esto es lo que pasaba por Baleares. ¿Un hecho aislado,
Baleares? Vayamos a recorrer la geografía española: Aragón,
tuvieron problemas semejantes al de Baleares, necesitaba el
Partido Popular llegar a un acuerdo con el PAR para gobernar.
¿Qué utilizaron para la negociación? El presupuesto público.
Ofrecimientos de 19 de julio del 99, que se ofrecen al PAR por
p arte del PP: un plan para infraestructuras universitarias, 16.000
millones; plan de inversiones en centros escolares, 14.000
millones; adjudicación de recrecimento de Yesa, un pantano,
23.000; el embalse de Biscarrués, 18.000; el embalse de Jánovas,
13.000; el embalse de Santa Liestra, 21.000; el recrecimiento de
Santolea, 6.000; los pantanos de Elechago, Munarroya,
Montearagón..., tanto pantano, tanto pantano, hay tics que no
se pierden nunca; proyecto de abastecimiento de agua a
Zaragoza, 25.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos
millones nuevamente, y por fortuna salió mal.

Sigamos recorriendo nuestra geografía, llegamos a León.
Octubre del 99. Para evitar que Unión del Pueblo Leonés
colaborara en una moción de censura contra el alcalde popular
de León, Mario Amilibia, se les ofrece, a UPL, una inversión de
230.000 millones en la provincia. Ya era poco lo anterior,
230.000. Sería en proyectos de inversión en León durante el año
2000-2001, con cargo a los presupuestos generales del Estado
y de la Junta de Castilla y León, se repartirían entre ellos el
coste. El Partido Popular decía que no habían ofrecido nada
nuevo, que todo estaba en los presupuestos generales, pero
cuando uno mira los presupuestos generales, resulta que, por
ejemplo, la autopista León-Astorga, que está valorada en el
pacto por 37.000 millones, sólo tiene presupuestados hasta el
2001 5.600. Y tampoco encontrará en los presupuesto de 2000
los 1.000 millones previstos para el aeropuerto, por lo cual se
trataba de inversiones no previstas, como se excusaban los
dirigentes del Partido Popular nacional. Las cifras de
presupuesto general del 2000 y que afectaban a León eran de
54.000 millones, y por lo que respecta a la comunidad de
Castilla y León eran 30.000. Total, 84.000 millones. Lo que falta
hasta los 230.000 millones se iba a sacar de nuevas cosas, de
nuevas dotaciones presupuestarias que se hubieran tenido que
hacer para cumplir ese pacto. Y para que quedara claro quien
adquiría los compromisos con el presupuesto, el pacto con UPL
lo firmó Arenas. Es decir, que el presupuesto general del
Estado no lo compromete el Gobierno del Estado, sino el
secretario general del PP. Las críticas les han caído por todos
lados. El Sr. Ángel Olivares, alcalde de Burgos, del PSOE, les
criticaba por determinar con criterios partidarios la elaboración
de los presupuestos. Bueno, éste es del PSOE, y no cuenta,
pero uno de los suyos: José María Cuevas, de la CEOE, no le
parecía bien el acuerdo, porque suponía sumar irritación tras
irritación, ya que las inversiones se repartían en base a pactos
con otras fuerzas, lo que lleva a reivindicaciones y
reclamaciones, etcétera, y que hay otros criterios más
objetivos. Hombre, éste no tiene carnet del PP. Con carnet del
PP: Ángel Ariznavareta, portavoz del PP en Burgos, decía: “es

un error, ya que no es bueno que el pacto se haga basado en
inversiones económicas, y no en programas políticos”. Socios
de gobierno del PP: el diputado del PAR en el Grupo Popular
del Congreso, Antonio Serrano, y los tres senadores del PAR
en el Senado abandonaron el Grupo Popular y se pasaron al
Mixto el 26 de octubre del mismo año, porque los millones
previstos para Aragón en el presupuesto del 98 no se
ejecutaban, y sin embargo se ofrecían estos 230.000 por otro
lado. Las críticas les han caído por todos lados.

Volviendo a repasar la historia, y ya acabando rápidamente,
Calígula y su caballo, Felipe IV y su valido el conde duque de
Olivares, Luis Felipe de Orleans y su primer ministro Guizot,
José María Aznar y Villalonga, todos están en el mismo punto;
cada uno ha vivido en su época y en su mundo, pero todos han
utilizado el presupuesto público para lograr el poder político
con el agravante de que Aznar es el único que lo ha hecho
estando en vigencia un sistema político democrático.
Corresponde ahora que el Partido Popular de Baleares decida
de qué lado está, y por si tienen alguna duda para posicionarse,
vean el resultado de estas políticas. Ya saben cómo acabó
Calígula. No mucho mejor le fue a Felipe IV, penúltimo monarca
de la casa de Austria, que dejó una España prácticamente rota,
eso que tanto les preocupa a los del PP. Y no le fue mejor a Luis
Felipe de Orleans, ya que no ha vuelto a haber ningún monarca
de la casa de Orleans en Francia, y dejó en 1848 una Francia
roja, eso que más les preocupa a los del Partido Popular.

El destino de los socios históricos no ha sido muy bueno,
no parece garantizar el futuro político. Por eso, señoras y
señores diputados, solicito su apoyo a la presente proposición
no de ley, a fin de que sirva de llamada de atención y evite, de
cara a las próximas elecciones generales, una raya más en el
tigre.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups que vulguin intervenir per fixar
posicions? Sra. Salom, en nom del Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

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

Crec que és una broma de mal gust per part del PSOE
presentar aquest tipus d’iniciativa avui aquí. Crec que és una
broma de mal gust presentar-la pel currículum i per l’historial
del seu partit  tant a nivell nacional com a nivell d’aquí, com
intentaré explicar. I parlant de bromes, els diré, si m’ho
permeten, que avui estam a vint dies de les pròximes eleccions
generals de dia 12 de març, i vostès diuen, Sr. Diéguez, que el
Parlament insti el Govern de l’Estat que s’abstengui d’ara
endavant a l’hora d’utilitzar els seus pressuposts en benefici
del Partit  Popular, i si em permet la broma, li diré que això
evidencia d’una manera claríssima que vostès, els del PSOE
d’aquí, fan comptes perdre les pròximes eleccions generals de
Madrid i que a Madrid hi torni a haver el Sr. José María Aznar.
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Jo no sé què pensarà el Sr. Almunia si s’adona que aquí, a
Balears, allà on tots els partits s’han ajuntat contra el Partit
Popular, els indicis que tenen de les pròximes eleccions és que
vostès perdran i que el Partit  Popular continuarà governant. Per
a mi que rebrà, vostè, una tirada d’orelles del Sr. Almunia.

I vostè ens feia, Sr. Diéguez, aquí una lliçó d’història, ens
parlava dels emperadors i dels romans i de Luís Felipe de
Orleans, una gran lliçó d’història. Jo crec que el Sr. Felipe, de
Sevilla, el Sr. Felipe González, de Sevilla, ha passat a la història,
i ha passat  a la història per fer una utilització dels fons públics
que no crec que sigui la més correcta.

Li diré, Sr. Diéguez, que quant a la utilització del pressupost
públic com a element de negociació per obtenir beneficis
partidistes el Partit  Popular aquí i als altres indrets tenim la
consciència ben tranquilAla, i jo m’intentaré centrar aquí, a
Balears.

Des del Partit Popular, fa set o vuit mesos, quan hi havia les
negociacions, a l’hora de formar govern, l’únic que es volia era
donar compliment al que deia el programa electoral del Partit
Popular a les Illes Balears i a Madrid, simplement era posar
negre damunt blanc, que tot  allò a què nosaltres ens havíem
compromès es garantís públicament, que Madrid ho defensaria
i que el Partit  Popular d’aquí també ho defensaria, que si hi
havia previst fer tota una sèrie d’inversions en matèria de
carreteres, un conveni de 57.000 milions de pessetes en matèria
de carreteres, nosaltres, des d’aquí i des de Madrid, ho volíem
dur endavant, que si hi havia inversions en matèria d’aigua,
inversions en matèria sanitària, convenis en temes d’acció
social, ajudes per a fons europeus, el compromís és donar, des
del Partit  Popular, la paraula que nosaltres, allò que duim als
nostres programes electorals, és per complir-ho, entre altres
coses perquè nosaltres tenim programa i nosaltres, quan ho
posam damunt un (...) que volem dur allò endavant, ho volem
garantir i ho volem complir, perquè, senzillament, els homes i les
dones del Partit  Popular som persones de paraula, i vostès
poden vestir això com vulguin, poden capgirar les nostres
paraules i poden capgirar els oferiments fets des del Partit
Popular, l’únic que ens sabria greu, a nosaltres, és que si al
llarg dels darrers anys de govern en aquesta comunitat del
Partit  Popular es va aconseguir planificar tota una sèrie
d’inversions amb vista al futur, ens sabria molt de greu que
vostès que ara tenen la responsabilitat de governar tudassin
aquests doblers perquè no saben i no es posen d’acord entre
vostès a veure com i de quina manera s’han d’invertir aquests
doblers, que anirien en benefici de tots els ciutadans de la
nostra comunitat.

Nosaltres, des del Partit Popular, vàrem fer un esforç per
aconseguir doblers en matèria de carreteres, per millorar les
carreteres, per intentar que hi hagi un trànsit, una circulació
molt més fluïda. Nosaltres vàrem fer esforços per intentar
millorar i dur doblers en matèria d’aigua. Nosaltres vàrem
esforços per poder dur a terme l’hospital d’Inca. I tenguin clar
que nosaltres, amb totes aquestes ajudes, amb tots aquests
doblers, tendran la colAlaboració del Partit  Popular perquè
aqueixes inversions puguin continuar duent-se a la nostra
comunitat.

I deia que és una broma de mal gust que vostè, Sr. Diéguez,
presenti això aquí perquè vostès, en aquest moment, crec que
tenen una responsabilitat important, són el grup parlamentari
més gros del grup del pacte de progrés i crec que en aquest
moment tenen o haurien de tenir altres temes més interessants
a dur a debatre aquí, en aquest Parlament, que no converses
que hi va haver en un moment determinat entre dos partits
polítics a l’hora de poder arribar a un enteniment.

Crec que hi ha temes molt més importants que els ciutadans
de la nostra comunitat demanen que es discuteixin aquí perquè
se’ls doni solució i vostès refusen aquest debat i n’hi duen
d’altres que crec que no interessen a ningú.

Vostès aquí haurien d’haver parlat en un moment determinat
del debat de la comunitat autònoma, quin model de comunitat
volem, i el Sr. Antich no ha volgut tenir, en aquesta tribuna,
aqueix debat, per veure quin model de comunitat, com queden
estructurats els consells, han escapa d’aquest debat. Vostès
haurien de dur aquí ja, d’una vegada, a aprovar la Llei de règim
jurídic d’aquesta comunitat autònoma. Fa sis mesos, escoltin-
ho bé, que el Sr. Antich és president d’aquesta comunitat i
encara té tres consellers sense cartera. Fa sis mesos que no han
estat capaços encara d’estructurar d’una manera definitiva i no
d’una manera interina el seu Govern. Fa mig any que no són
capaços d’arreglar ca seva.

Com volen arreglar els problemes d’aquesta comunitat? Ho
haurien de dur a aprovar aquí i no perdre el temps amb segons
quin tipus d’iniciatives.

Dur aquí, a aquest Parlament un pla sobre el tema de l’aigua
perquè tothom pugui tenir aigua bona i de qualitat i no sortir
amb frases, espantar els ciutadans i dir que la solució és pujar
l’aigua. Duguin aquí el debat de l’ecotaxa d’una vegada. Deixin
d’estudiar i de fer esborranys, ara un i ara un altre, i que no ens
posam d’acord sobre com i de quina manera s’han de repartir
els fons. Duguin aquí aquest debat. Això interessa la gent.
Aquesta comunitat viu del turisme. Interessa que es parli de
l’ecotaxa i que aquí, entre tots els grups, tenguem un debat.

Parlin-ne d’una vegada per totes i no es dediquin a espantar
la gent que fan comptes fer parc natural tota la Serra de
Tramuntana, perquè uns diuen que la faran tota, després surt
un altre partit que està en aquest Parlament, que els dóna
suport, a vostès, i diu que no, que només hi faran un tros parc
natural, a la Serra de Tramuntana. Estan espantant un caramull
de colAlectius, estan espantant un munt de gent amb polítiques
d’ara blanc, ara negre; duguin aquest debat aquí.

Diguin-nos aquí quines carreteres fan comptes fer, com
invertiran els 57.000 milions de pessetes en tema de carreteres.
Fan comptes fer autopist es, o no?, o faran dos carrils d’anada,
dos de tornada, una mitjana enmig, no serà autopista però
tendrà la mateixa funció? Diguin-nos-ho, això és el que vol
saber la gent.

Fins ara, des que han arribat al Govern, crec que vostès
s’han dedicat només a crear problemes i a donar poques, molt
poques, solucions als temes plantejats a la nostra comunitat.
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I més coses, Sr. Diéguez, és una broma de mal gust que
vostè presenti aquesta iniciativa aquí perquè aquí, què ha
passat?, què està passant aquí?, quina utilització dels doblers
públics es fa com a element negociador dins el pacte de progrés
per obtenir beneficis partidistes en favor del PSOE, del PSM,
d’Esquerra Unida, d’Els Verds o d’Unió M allorquina?, quina
utilització en fan? No utilitzen només vostès el pressupos t
públic, utilitzen el pressupost, utilitzen les lleis i utilitzen el
decret de protocol.

El Sr. Antich, per poder ser president d’aquest Govern, per
tenir el vot de més de 30 diputats d’aquesta cambra, es va
haver de retractar en el pressupost de la comunitat en favor
dels consells insulars, perquè li ho exigien; varen haver de
posar més de 3.800 milions de pessetes en favor dels consells,
perquè, si no, no haguessin votat el Sr. Antich a president
d’aquesta comunitat autònoma, i deien que era per millorar el
cost efectiu, nanani!, per fiançar el cost efectiu hi havia els 400
milions, la resta era finançament incondicionat per als consells
insulars. Això és utilització dels doblers públics en benefici del
Sr. Antich perquè pogués ser president d’aquesta comunitat
autònoma, I no només és utilització de doblers, és utilització de
lleis d’aquí, d’aquest Parlament. Han hagut de fer lleis, que
encara no s’han aprovat, per modificar que hi pugui haver més
conselleries, per què, perquè eren molts en el pacte de progrés,
no bastaven les cadires verdes d’aquí, i feia falta incrementar el
nombre de conselleries, i vostès, per arribar al poder, han hagut
de modificar lleis, i ara la utilització que faran serà modificar una
llei de consells insulars perquè el Sr. Antich, per poder ser
president d’aquesta comunitat, dins el pacte, hi figurava que
tota una sèrie de competències del Govern han de passar als
consells insulars, i quantificat; ha sortit  publicat per tot, per
exemple, que, en matèria d’urbanisme, s’han de traspassar més
de 400 milions de pessetes als consells insulars en matèria
d’urbanisme, i jo crec que això és utilització dels doblers
públics, dels fons públics, per a determinades negociacions
entre els partits del pacte de progrés per poder fer un pacte i
arribar al poder, i el mateix en matèria de benestar social, forma
part  del pacte, de les lleis que duran aquí, que benestar social,
tercera edat, salari social i l’Ibas, amb més de 2.800 milions de
pessetes, han de passar als consells, o en tema d’esports, han
jugat amb institucions com cala Nova o Príncipes de España,
aquests han de ser dels consells insulars, per què? Perquè gent
del pacte seu exigeix al Sr. Antich que això ha de ser això, o en
matèria de cultura, en què passa exactament el mateix, totes les
competències menys promoció exterior, que estan prop de mil
i busques de milions de pessetes han de passar als consells
insulars, o igualment en tema de carreteres, gairebé 7.000
milions de pessetes,  el manteniment i la (...) de la xarxa de
carreteres del Govern als consells.

Idò mirin, tot això és el que fan comptes fer vostès amb
utilització de fons públics i amb utilització de lleis d’aquest
Parlament que impliquen fons públics perquè vostès es puguin
mantenir en el poder. Jo els deia, Sr. Diéguez, que em pareix una
broma de molt mal gust la iniciativa que vostè ha presentat
aquí, perquè els hauria de caure, crec jo, la cara de vergonya.
No hi ha dret que presentin aquesta iniciativa, a pesar que això
persegueixi indicis o seguiment del Sr. Almunia, que ha (...) la
seva campanya electoral.

I la darrera d’utilització, i m’ho ha de permetre, Sr. Morales,
és que, dins el pacte també hi anava un paripé que li varen fer,
a vostè,, Sr. Diéguez, que va ser president del Parlament durant
15 dies d’una manera interina perquè havia de pujar un que era
diputat  del consell, havia de dimitir perquè en pogués pujar un
altre al Parlament i després, el cambalache de president de
Parlament.

Tot això ho han fet vostès perquè hi pogués haver aquest
pacte.

Jo crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, ja acab, Sr. President.

Crec que convendria, Sr. Diéguez i Grup Socialista, que es
replantejassin aquest tema i que retirassin aquesta iniciativa,
perquè és una broma crec que de molt mal gust per als
ciutadans d’aquesta comunitat, i jo crec que per als diputats, i
crec que la resta de grups d’aquest pacte d’esquerres que
governa aquí l’hauria d’intentar ilAluminar un poquet per retirar
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Diéguez, vol intervenir, per
contradiccions? Té la paraula; cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras i señores diputados.

Es de mal gusto y cuestiones de estas características, creo,
Sra. Salom, que usted, más que decir, como se suele decir aquí,
quien tiene la cola de paja, la tiene de lino, que ustedes han
demostrado que es más inflamable, porque ha salido usted muy
preocupada y muy molesta. Broma de mal gusto, ninguna cosa
que se presenta en esta cámara es una broma, son iniciativas,
todas ellas, igual de serias, que usted pueda estar o no de
acuerdo, podrá estar o no de acuerdo pero no puede calificarlo
de esta manera, salvo que la propia irritación que le produzca
la verdad le lleve a esas cuestiones, que, por cierto, nos ha
tenido todo el rato sin decirnos cuál será su posición, porque
ha venido a posicionarse, nos ha hablado de muchas cosas
pero no de su posición. Ha pedido que se retire, y pedir que se
retire yo supongo que se entiende, tácitamente, como que no
la va a apoyar, que no van a hacer (...) de la enmienda que es
necesario.

Usted dice que..., me ha hecho una broma, eso sí, usted me
dicho “le hago una broma” diciendo “¿es que ustedes creen
que no van a ganar las elecciones?”. Lo que parece claro es
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que las próximas elecciones no habrá una mayoría absoluta y
no me parecen buenas las mayorías absolutas, y creo que los
partidos tendrán que pactar, los partidos tendrán que pactar, y
ahí es dónde les temo, ahí es dónde les temo. ¿Qué nos van a
costar ustedes pactando?, ¿qué van a ofrecer? Si por el
Ayuntamiento de León ofrecían 230.000 millones, si por cada
diputado de Baleares que necesitaban ofrecían 33.000 millones,
33.000 por cada diputado que les hacía falta, ¿qué darán si no...
por el Gobierno del Estado? Por eso crean que tenemos
motivos para estar muy preocupados. La iniciativa,
evidentemente, no se ha presentado ahora, se presentó en el
mes de octubre justo después de los acontecimientos de León,
lo que (...) que el trámite parlamentario nos ha llevado a este
momento, inoportuno para mí, pero muy oportuno, creo, de cara
a lo que se nos avecina, probablemente, dentro de unos días.

Respecto a la credibilidad y cuestiones de éstas, pues mire...
Y eso de negar la credibilidad y la legitimidad, creo que es un
estilo parlamentario pues, cuando uno no tiene nada que decir
dice “usted no tiene credibilidad, esto no se puede creer”, en
fin, es una cuestión desde (...) parlamentaria sin ningún interés.

Respecto a las inversiones del Estado, no me podrá decir
ninguna, ninguna inversión del Estado de importancia que
haya sido prevista, proyectada, ejecutada y acabada por el
Partido Popular desde que Aznar está en Madrid. Ustedes se
han limitado a inaugurar todas las que había hecho el Gobierno
socialista: el aeropuerto, la desaladora, etc. No han hecho nada!
Para conseguir un hospital en Inca han tenido que ir a poner
dinero, a poner dinero, que yo no conozco muy bien y no
quiero universalizar verdades, pero me temo que seamos la
única comunidad autónoma que ha hecho el ridículo. Por eso
se dice, por eso se dice, durante mucho tiempo se ha dicho,
ahora ya no se va a decir, en los pasillos del Congreso de los
Diputados: “Eres más torpe que el consejero de Baleares”,
porque ¡vamos!, porque ¡vamos!, los que fueron hicieron esta
negociación: “Nosotros ponemos con tal que nos pongáis”;
¡hombre, por favor!, esto es realmente incomprensible.

Y ahora lo que sí que no tiene fronteras es que me hable de
la Ley de régimen jurídico de la Comunidad Autónoma. Eso es
una bolsa de basura de las que ustedes se dejaron por aquí;
ustedes crearon una antinomia legal, hicieron mal una ley,
hicieron mal una ley, dejaron una bolsa de basura aquí, una de
las muchas, hicieron mal una ley porque no derogaron los
preceptos contradictorios cuando cambiaron una ley
determinada, y en vez de aplicar este gobierno la ley superando
esa antinomia, como se hace, por ejemplo, en este parlamento;
en este parlamento el Reglamento indica que los meses de
reunión son unos y el Estatuto de Autonomía dice que los
meses de reunión, del periodo de sesiones, son otros distintos,
y esa antinomia se salva sin más problema. Este gobierno, en
vez de querer sujetar la controversia a la antinomia la ha
querido salvar, ¿y sabe por qué no está aprobada esa ley de
régimen jurídico desde el mes de agosto?, ¿quiere que se lo
diga?, porque no acepté su propuesta de tramitarla y votarla a
favor por lectura única a cambio de que ustedes tuvieran
sueldo en el mes de agosto, por eso precisamente, y le digo
eso...

(Remor de veus)

Eso es verdad exacta i literal, porque ustedes hicieron esa
oferta, y lo digo porque ust edes, las ofertas que les hemos
hecho nosotros de transacción con respecto a la Ley de
régimen jurídico, las están publicitando. Pues publiciten
también esta. Ofrecieron que si tenían sueldo pronto,
aceptaban la Ley de régimen jurídico por lectura única. Lo
siento, lo siento, pero (...) a sus propios actos; les queda poca
quina que tragar, ya, les queda poca, ya.

Con respecto al programa del pacto de progreso,
evidentemente el programa del pacto de progreso creo que ha
sido el más público, transparente, que se ha hecho en esta
comunidad autónoma en muchísimo tiempo. No quiero hablar
de los pactos que se hayan hecho por aquí, pero en fin, es de
los más públicos y claros y con un programa claro y
transparente.

Sobre los 3.800 millones de pesetas de los consells no
quiero repetir el tortazo que ya le dio el conseller de Economía
y Hacienda, de Hacienda -perdón- cuando le explicó de dónde
procedían estas partidas, porque, vamos, la dejó ya servida y
no quiero que se me critique por ensañamiento por ese motivo.

Supongo que ustedes votarán en contra de este argumento
y que seguirán haciendo uso del presupuesto público como
instrumento de negociación siempre que tengan oportunidad.
Que lo sepan los ciudadanos de Baleares y que obren en
consecuencia.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom, el torn ha acabat amb les
contraccions, tal com preveu el Reglament i, per tant...

LA SRA. SALOM I COLL:

Per contradiccions...

EL SR. PRESIDENT:

...i donat, a més, l’hora que és, procedirem a la votació. Però
si vol intervenir per una qüestió d’ordre, me la digui i després
li contestaré.

LA SRA. SALOM I COLL:

Pel que vulgui, per ordre va bé, per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, alerta, quina qüestió d’ordre? Si vol fer una
intervenció, no.

LA SRA. SALOM I COLL:
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Del tema de les mentides.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por una cuestión de orden ha de citar el
artículo previamente.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no. Està claríssim que no hi ha més intervencions.

(Remor de veus)

LA SRA. SALOM I COLL:

...un letrado?

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Està claríssim que no hi ha més intervencions. Procedirem
a la votació d’aquest punt  i passarem al punt  següent, que
encara ens en queda un.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquesta
proposició de llei, es posin drets, per favor. Gràcies. 

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Vots a favor, 29; vots en contra, 21; abstencions, cap. En
conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 530/00, presentada
pels grups parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, relativa a
adhesió a la declaració de Biscaia sobre el dret al medi
ambient.

Passam al punt següent, i darrer de l’ordre del dia, la
proposició no de llei 530, presentada pels grups parlamentaris
Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida
i Ecologista i Mixt, o sigui, tots els grups de la Cambra, relativa
a l’adhesió a la declaració de Biscaia sobre el dret al medi
ambient. Els grups podran intervenir per a l’explicació de vot i
per l’ordre que demanin.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup
Mixt, Els Verds d’Eivissa.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

No s’amoïnin que sempre és tard pel medi ambient. A veure,
només tres cosetes. Bé, la primera cosa que hauríem de dir és
que aquesta declaració val la pena de ratificar-la perquè és la
primera vegada que un parlament, com en aquest cas el
Parlament basc, relaciona drets humans i medi ambient com si
el medi ambient fos una cosa no de rics ni com a luxe per a
societats desenvolupades, sinó com a necessitat humana
bàsica, i així poder relacionar el canvi climàtic amb la

despoblació de Mauritània o el Sahel, o el canvi climàtic i la
utilització de conreus antiecològics amb la despoblació de
l’Indonèsia. És important aquest pas endavant perquè no
parlam de luxes, parlam de realitats.

En altre sentit  també crec que val la pena dir que ara tothom
parla de medi ambient hem de recordar les paraules d’alguns
diputats conservadors que continuen parlant de mig ambient.
D’això es tracta: ja només ens en queda mig, i aquest mig
ambient no té fronteres, siguin abstencionistes, votants del PP,
de Els Verds o del PSOE.

I per últim dir que està molt bé ratificar declaracions així,
però que no ens passi el que diu algun filòsof: “Les coses no
van bé -ambientalment parlant, s’entén- tothom sap el que està
passant però ningú no fa res”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt, Els Verds
d’Eivissa.

Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, des
d’Unió Mallorquina volem manifestar la nostra satisfacció per
l’adhesió d’aquest parlament a la declaració de Biscaia sobre el
dret al medi ambient. Amb aquesta declaració es reconeix que
totes les persones tenen dret a gaudir d’un medi ambient sa i
ecològicament equilibrat.

A ningú no escapa que la necessitat d’assegurar des del
punt  de vista jurídic el respecte al dret al medi ambient i
d’aprofundir en un procés obert de precisió normativa és una
necessitat que tenim tots el pobles de la Terra. Aquesta
declaració ha nascut amb vocació de ser la base de
conscienciació de l’opinió pública i de les institucions, ja siguin
governamentals o no governamentals, siguin regionals,
nacionals, estatals o internacionals, i amb vocació d’esdevenir
un document declaratiu universal per a la consolidació política,
jurídica i ètica del dret al medi ambient.

A Unió Mallorquina pensam que és bo que el nostre
parlament colAlabori i avali aquesta iniciativa, perquè el dret al
medi ambient és un d’aquests nous drets transcendentals en el
món actual. És el resultat de noves i innegables necessitats de
l’ésser humà i de la humanitat en el seu conjunt. El dret al medi
ambient se suma i integra als drets anteriorment reconeguts,
amb una interdependència que esdevindrà cada dia més
necessària, inevitable i evident.

Les propostes  d’aquesta declaració, concretades en la
normativa jurídica que se’n derivi, estan cridades a ser un
element bàsic i estratègic d’un desenvolupament sostenible de
la nostra comunitat. Per això expressam la nostra satisfacció,
que és doble: És satisfacció perquè aquesta proposta vengui
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avalada i sigui acceptada per tots els grups d’aquesta cambra;
en els temes importants, i aquest ho és, hem de tenir aquest
suport unànime. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Si no hi ha cap altre grup que
vulgui intervenir... Perdó, sí, pel Grup Popular el Sr. González
Ortea té la paraula.

Perdó, un moment; jo és que deman sempre els grups que
vulguin intervenir per ordenar el debat. Si, clar, se’m demana
sobre la marxa... Sr. Ramon, m’ha demanat la paraula? Bé, idò té
la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Em pensava que en aquest punt no
hi hauria moltes baralles per prendre la paraula. Simplement
perquè quedàs constància també en el Diari de Sessions que
des del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista evidentment, com
no pot  ser d’altra manera, el nostre suport  a aquesta iniciativa
que s’ha presentat per unanimitat; remarcar la importància de la
declaració de Biscaia que es va aprovar fa aproximadament ara
un any, el 12 de febrer del 99; alegrar-nos del fet que, per fi,
s’hagi aconseguit la unanimitat i s’hagi pogut presentar
aquesta declaració, que fa uns mesos que circulava per les
dependències d’aquesta casa esperant que hi hagués aquest
acord unànime, que finalment s’ha produït, i desitjar que en allò
concret també pugui haver-hi aquestes unanimitats, perquè
això, després de tot, tot i ser molt important, no és més que una
declaració bastant genèrica; llavors, dia a dia, en la manera
d’aplicar-la és allà on realment seria important que aquestes
declaracions retòriques quedassin també en posicions
unànimes o en posicions majoritàries de defensar el medi
ambient, ja dic, també en allò concret.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Hernanz, en nom del Grup
Socialista.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Únicamente también para expresar
la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por haber
llegado a la unanimidad en el reconocimiento de los derechos
medioambientales como elemento configurador del bloque de
derechos humanos que deben vincular la acción de las
instituciones de gobierno. 

Creemos que este reconocimiento supone una evolución
lógica y necesaria al sumar al reconocimiento de los derechos
personales, civiles, políticos, económicos y sociales, el derecho
de la persona a desarrollarse en armonía con su entorno.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea, en nom del Grup Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
declaración de Vizcaya sobre el derecho al medio ambiente no
tiene un contenido revolucionario y yo diría que ni siquiera
tiene un contenido novedoso, pero su gran interés estriba, a mi
juicio, en que pone orden, con la conformidad general, en una
serie de principios que hoy por hoy resultan imprescindibles
como pauta de comportamiento de la colectividad humana.

Hace apenas 100 años, quizá menos, la acción del hombre
sobre el entorno era poco importante. Los avances
tecnológicos del siglo que esta concluyendo han permitido
desarrollar acciones a tal escala que comienzan a influir en
forma muy acusada sobre el medio que nos rodea y que nos
permite subsistir como especie, poniendo en peligro su
equilibrio y, en consecuencia, su, nuestra supervivencia.

La respuesta debe ser proporcionada al peligro, y en esa
linea se vienen sucediendo actuaciones internacionales
basadas en análisis de la situación, informes de expertos,
discusiones a todos los niveles y elaboraciones de
conclusiones de diverso tipo, y en esa linea, también, creo que
se debe enmarcar esta declaración de Vizcaya que hoy
proponemos todos los grupos de esta cámara, a la que no
solamente nos adherimos, sino que deseamos una próspera
andadura, de forma que sea prontamente recogida y aceptada
universalmente, no sólo en lo que se refiere a su adopción
formal, como decía alguno de los portavoces que me ha
precedido, sino también a su aplicación cotidiana.

En este sentido resaltaríamos el aspecto recogido en sus
artículos primero, y reiterado en el segundo, de que el derecho
al medio ambiente sano y la obligación de conservarlo así
empiezan en el individuo, y es a través de él como llega a la
colectividad y a las administraciones públicas, algo que
muchas veces se tiende a olvidar en las sociedades modernas,
en las que parece que se quiere responsabilizar siempre y en
exclusiva a los poderes públicos. En el mismo sentido
destacaríamos también el artículo cuarto en lo que respecta a la
exigencia de transparencia a esos poderes públicos en sus
actuaciones, y el derecho de participación en ellas de toda la
ciudadanía. Tal vez se echa de menos en este texto una
referencia a la obligación, no sólo al derecho sino a la
obligación de participar, insistiendo en un compromiso
individualizado de un problema que nos alcanza a todos.

Asunto de gran importancia es el de señalar a las
generaciones futuras como beneficiarias del derecho a recibir
un medio ambiente sano. Este es un tema, como decíamos, que
afecta a la conservación de la especie, y probablemente este
reconocimiento es el que convierte en más universal la
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declaración que hoy tratamos aquí y el que hace que nadie,
nadie en absoluto pueda sentirse ajeno a ella.

Finalmente destacaríamos un aspecto de gran interés que se
recoge también en el artículo primero, cual es la compatibilidad
entre el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo. La
declaración no resuelve, ni puede hacerlo, lógicamente, el
habitual conflicto entre una cosa y la otra. ¿Cómo encontrar ese
punto de equilibrio? ¿Dónde está la linea divisoria entre el
exceso medioambiental y el freno al desarrollo suficiente y
sostenible? ¿Cuánto se puede alterar a la naturaleza sin dañarla
de forma irreparable para atender a las necesidades diarias del
hombre? 

Pese a la dificultad de contestar a ésas y a otras preguntas
parecidas, somos optimistas respecto al futuro de la evolución
del respeto al medio ambiente: Por la rápida y generalizada
concienciación a la que estamos asistiendo en los últimos años,
por los crecientes esfuerzos por parte de quienes tienen la
responsabilidad de llevar adelante actuaciones de importancia
para el entorno, para encontrar soluciones con nuevas
tecnologías compatibles con el equilibrio ecológico y los
muchos éxitos que se están obteniendo en este campo de las
tecnologías suficientes. Por una legislación, también, que en
todo el mundo comienza a incluir la problemática
medioambiental tanto en lo que se refiere a acciones que
directamente provocan agresiones al medio, como en textos sin
relación directa aparente. 

No podemos compartir, por consiguiente, el pesimismo de
quienes dan la cuestión por perdida y nos anuncian el fin del
mundo como algo irremediablemente próximo, ni el alarmismo
de quienes creen que solamente una vuelta a modos de vida
primitivos o pasados permitirían evitar esta catástrofe, y como
una demostración más de que nuestro optimismo tiene
fundamento, hoy aprobaremos en esta cámara por unanimidad
una declaración con vocación de universal que supone un
paso más en el reconocimento de la necesidad de garantirnos,
y garantizar sobre todo a los que vengan detrás de nosotros,
un medio ambiente adecuado. Yo creo que efectivamente todos
debemos felicitarnos por eso.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea en nom del Grup Popular.

Donat que la proposició no de llei està presentada per tots
els grups, es pot  entendre aprovada per unanimitat? S’entén
així? Aleshores queda aprovada per unanimitat l’adhesió del
Parlament de les Illes Balears a la declaració de Biscàia sobre el
dret al medi ambient.

S’aixeca la sessió.
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