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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària
d'avui. Els vull recordar, com és habitual, que la Mesa en el seu
moment va vetar l'ús de mòbils a la sala.

I.1) Pregunta RGE núm. 709/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances.

I començarem amb la primera pregunta, la 709/00, relativa a
habitatges turístics de vacances, que formula l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Per deixar-la exposada en els mateixos
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Conseller de Turisme té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyora diputada, sí, efectivament, el
Projecte de llei que ha presentat el Govern en aquesta cambra
suprimeix la figura d'habitatges de vacances com a empresa
turística d'allotjament però, en canvi, el que fa és respectar tots
els autoritzats i tots els drets de les empreses autoritzades i
d'aquelles que estan en tramitació, en compliment del Decret 8.
A més ho especifica així clarament dins el Projecte de llei,
perquè tant la disposició addicional única que hi ha com les
disposicions transitòries, preveuen expressament el
manteniment d'aquests allotjaments autoritzats.

Per tant, jo entenc que des d'aquest punt de vist, el Projecte
de llei no afecta els habitatges turístics de vacances existents,
afectarà els habitatges turístics de vacances amb potencial de
futur. En aquest sentit i, a més, tenint en compte que es
tramitava com a llei i que la màxima garantia de qualsevol
ciutadà és precisament el tràmit parlamentari i el debat
parlamentari, jo entenia i tampoc m'ho exigeix en cap moment la
llei del Govern, entenia que no és necessària la consulta prèvia
per al Projecte de llei i, en aquest sentit, no es va fer consulta
prèvia ni a les associacions, que també vull dir que en aquest
cas les associacions, concretament, són associacions que
bàsicament són d'empresaris que comercialitzen habitatges de
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vacances, però així i tot no és més que dir-li que no crec que fos
necessari aquest tràmit.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Realment ja m'ha contestat el Sr.
Conseller: no ha demanat el parer a ningú, a propietaris
d'habitatges de vacances, en aquest cas no ho ha demanat a
l'Associació d'habitatges de vacances de Menorca. 

Vostès presenten aquí aquest projecte, o han presentat
aquest projecte d'habitatges de vacances i no s'han molestat a
parlar amb ningú sobre si aquesta supressió agrada o no
agrada, o si és convenient en aquest cas per a l'illa de Menorca.
Jo els he de dir que vostès prediquen unes coses i en fan unes
altres perquè, efectivament, vostè em diu aquí que això
simplement ha de ser un debat parlamentari. Miri, vostès, en el
preàmbul dels principis que van firmar com a pacte d'aquest
govern van dir: "La constitució d'un nou govern de les Illes
Balears, integrat per les forces progressistes i nacionalistes del
país que es fomentin en els principis de la participació
ciutadana -aquí no n'hi ha hagut cap- que es fomentin en el
principi de la igualtat d'oportunitats", aquí no n'hi ha hagut cap,
aquí perdran molts petits en benefici d'uns pocs grans.
Després, "eficàcia de la gestió pública", tenim nou mesos i
pràcticament la Comunitat Autònoma està paralitzada, i per això
acaba dient, "per això la cultura del diàleg i l'acord com a
instruments essencials de convivència política i social seran les
fites que marcaran l'esperit i les accions dels signants d'aquest
pacte en la seva gestió de govern". Aquí, Sr. Conseller, no s'ha
fet res de tot això, i permeti'm que li digui que aquests fets el
que demostren és el nou tarannà d'aquest govern i,
efectivament, el diàleg aquí ha brillado por su ausencia.

Vostè em diu que no hi ha perill, que aquests habitatges no
es perdran, es mantindran, segons aquest projecte de llei. Jo li
he de dir que aquest mateix projecte de llei i aquestes
disposicions addicional i transitòries, el que em diu és que els
habitatges de vacances es mantindran sempre que s'acomodin
al Decret 8/98, però resulta que hi ha moltes autoritzacions
anteriors a aquest decret que serà impossible que s'acomodin
a aquest decret 8/98, amb la qual cosa vostè resulta que ha
mentit en el moment de dir que aquests habitatges de vacances
es podran mantenir. 

Jo li he de dir una cosa: a Menorca la gent està molt
sensibilitzada amb aquest tema; jo pensava que vostè era el
conseller de les Illes Balears i jo li he de dir que amb aquesta
actuació vostè, efectivament, Menorca no deu formar part de
les Illes Balears. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, mantenc que
aquest govern fa una oferta de diàleg i està dialogant amb tots
els sectors afectats. Jo li he argumentat que aquesta associació
no era una associació afectava i que era una associació de
comercialitzadors, no de propietaris, però aquesta és una
qüestió a part. El que sí és cert és que amb sector turístic de
Menorca sí que n'hem parlat, i amb altres sectors, a les reunions
que hem tengut sempre amb el Consell Insular, amb el sector
turístic, hem parlat d'habitatges de vacances i la mesura que
s'ha pres de modificació de la Llei és una mesura que s'ha parlat
amb tot el sector turístic, no només de Menorca, sinó de les
altres illes.

Jo li diré una altra cosa, és a dir, jo, el Decret 8/98, no el va
fer aquest govern, el Decret 8/98 el va fer el govern anterior. Per
tant, la cobertura legal que vostès varen donar o que el govern
anterior va donar als habitatges turístics de vacances és una
responsabilitat d'un govern anterior. De totes maneres és
obligació d'aquest govern l'aplicació del Decret, i l'únic que feim
és aplicar un decret que es va fer l'any 98, no feim res més, és a
dir, no es fa altra cosa que l'activitat pròpia d'una administració,
l'aplicació de les normes, norma que no s'havia aplicat,
precisament, durant dos anys, per la qual cosa s'havia creat una
situació d'incertesa i d'inseguretat, i ha estat precisament durant
dos anys que no s'havia aplicat aquesta norma. En aquests
moments l'únic que es fa és aplicar una norma.

Una altra qüestió, també, que voldria dir -i no se senti ofesa-
però és que crec que no parlam del mateix, quan parlam
d'habitatges turístics de vacances. Aquí, dins els sacs dels
habitatges turístics de vacances, hi posam tota la gent, i hem
d'entendre que no, que l'habitatge turístic de vacances és una
figura turística reglada, no és una casa que es lloga, és una
figura turística reglada i que ha de complir unes normes. Per
tant, quan un habitatge no accedeix a la categoria de turística
de vacances perquè no pot complir un decret, aquest habitatge
no desapareix, aquest habitatge té tots els drets que té aquest
propietari de poder-lo llogar a través de la llei d'arrendament.
Per tant nosaltres no li estam llevant un dret, que és el que
havia adquirit a l'hora de construir l'habitatge, l'únic que feim és
aplicar una norma que, torn a repetir, no és d'aquest govern
sinó del govern anterior i li deim: "Vostè no compleix unes
condicions per ser considerat habitatge turístic de vacances",
i no feim res més que això. 

Tota la resta entenc jo que són ganes de donar voltes a un
tema que no és real o un desconeixement profund del que són
els habitatges turístics de vacances.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.2) Pregunta RGE núm. 710/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances.

Esgotada la tramitació d'aquesta pregunta passam a la
segona, la 710, relativa a habitatges turístics de vacances, que
formula l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes, que té la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. La segona pregunta diu: "Per què, si
té reconegut en premsa, que la figura jurídica d'habitatge de
vacances es va crear per donar cobertura legal a una oferta que
ja existia, com pot ara donar suport a la seva eliminació afirmant
que no dóna resposta a una necessitat de mercat?"

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament,
continuam el debat que teníem abans. La cobertura legal, la
dóna el Decret 8: legalitza una situació de fet que hi havia, no
he d'entrar a valorar l'oportunitat política o no política d'aquest
decret, és a dir, normalitza una situació, i crea una via de futur;
la mateixa via que crea demostra que no es correspon al mercat,
perquè després de l'aprovació de la Llei general turística han
entrat dues peticions d'habitatges turístics de vacances i se
n'ha poguda aprovar una, que està en tràmit o a punt d'aprovar.

Quins tipus d'habitatge turístic de vacances hi entren? No
hem de comptar les de la via del Decret 8, que eren les que
s'havien de legalitzar que ja estaven en funcionament; hi entra
un tipus d'habitatge, un tipus d'habitatge que és sòl turístic,
aquest -la gent que ha vengut a parlar també està dins la
mateixa línia, però, ja dic, només n'hi ha una- que és un
complement a un hotel. La filosofia, jo crec, a l'hora de regular
l'habitatge turístic de vacances no és donar l'oportunitat a una
empresa ja establerta d'un hotel que pugui tenir un complement
d'habitatges al costat i que s'explotin com s'hotel. Aquest és
l'únic cas que ha tornat. De totes maneres, no podem
generalitzar en un cas, però sí que podem dir que el Decret
precisament no està molt adaptat al que és la demanda de
mercat perquè només n'ha vengut un en el temps que està
aplicat.

Segona, quan jo dic que no està d'acord amb la demanda del
mercat em referia -i una pregunta que vostè em fa després
supòs que li explicaré o li podré explicar- a una situació
potencial que és que si nosaltres, tant a l'illa de Mallorca, o a
Eivissa, en el cas de Menorca no hi ha pla d'ordenació de
l'oferta turística, és a dir, els ajuntaments no estan adaptats al
Pla d'ordenació de l'oferta turística, i nosaltres li deixam una via
oberta perquè certs sòls urbans puguin ser qualificats com a
turístics i puguin, per tant, passar a habitatge de vacances, el
que deixàvem és una porta potencial, porta, sempre potencial

porta, perquè la pressió turística anàs sobre aquest sòl urbà a
través d'aquesta figura; per tant, nosaltres crèiem, des d'una
visió prudent, que era millor fer desaparèixer aquesta figura
d'habitatges de vacances, sempre tenint en compte, i torn
repetir, que la Llei o el Projecte de llei no afecta per res, sinó
que reconeix tots els drets dels habitatges de vacances que
s'hagin pogut legalitzar en les distintes èpoques i amb els
distints decrets que hi ha hagut en els darrers anys.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President... Com em pot dir que no existeix una necessitat
de mercat d'aquests habitatges quan resulta que a Menorca
tenim més de 800 habitatges per legalitzar?, i unes altres, unes
altres que no són allà perquè resulta que a la vista de com està
posat aquest projecte de llei i com s'ha desenvolupat aquests
darrers temps no es poden presentar per legalitzar, si bé
reuneixen tots els requisits del Decret 8/98? 

Jo d'aquest tema li he de dir que incorre en un error quan
insisteix en el fet que no existeix aquesta necessitat de mercat.
Menorca està sensibilitzada tant en aquest tema que fins i tot
avui al Diari de Menorca l'editorial posa talment: "La
supresión de las viviendas vacacionales prevista en la Ley
general de turismo ha provocado duras críticas contra el
conseller del ramo y el Govern balear. La asociación que
integra a los empresar ios de estas viviendas y a la de
constructores y promotores, ambas englobadas en una
asociación, han expresado su razonable protesta, ya que la
proyectada eliminación causará un serio revés económico en
esta parcela del sector turístico. Si se consuma la mencionada
supresión legal de esta oferta turística, el Govern balear no
podrá eludir su responsabilidad en la crisis que afectará a un
amplio colectivo de propietarios, que también contribuyen a
mantener una oferta de calidad, y es que la clientela de las
viviendas vacacionales acostumbran a ser turistas de alto
poder adquisitivo", i aquí ve..., continua amb aquest tema:
"Hoy, en el pleno del Parlament, la diputada popular
Misericordia Sugrañes, formula cuatro preguntas sobre las
viviendas vacacionales, aunque se olvidó de preguntar..."

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Acabo, acabo, acabo.

EL SR. PRESIDENT:

...superam el cinc minuts, i el Diari de Menorca està a
l'abast de tots els diputats, o sigui, no ens ho llegeixi tot.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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No ho sé, no ho sé, perquè sembla que no és així, aquí.

"...aunque se olvidó de preguntar al Ejecutivo si ha
recibido alguna presión concreta desde el propio sector para
proceder a la supresión. A saber, pues, qué respuestas dará el
Govern y si resultarán convincentes sus argumentos". Jo l'únic
que li he de dir és que, de l'habitatge de vacances, n'existeix la
necessitat perquè és un públic per a Menorca d'alt valor
adquisitiu, que contribueix, a més, a desestacionalitzar la
temporada. Aquesta gent ajuda també els altres sectors quant
a lloguer de cotxes, ajuda perquè són gent que lloga cotxes,
són gent que lloga embarcacions, són gent que gasta en
restaurants, etc., etc., i vostè vol llevar tot això a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. No em sent amb tant de poder
per poder llevar tot això a Menorca, perquè tot el que acaba de
dir, perdoni, torna una altra vegada a una concepció
equivocada del que són els habitatges turístics de vacances. A
Menorca vostès tenen 872 habitatges que han demanat la
possibilitat de ser habitatges turístics de vacances; no tenen
872 habitatges turístics de vacances, vostès en tenen 872 que
han demanat per ser habitatges turístics de vacances, i la
comissió s'ha reunit, i hi ha aquesta associació que vostè diu
que representa als empresaris explotadors i als propietaris dins
la comissió, i després d'aquesta comissió, a la resolució, per
aplicació de l'article del Decret 8, n'hi ha 460 favorables, és a dir,
460 habitatges que sí, que s'han legalitzat, i aquests sí que són
habitatges de vacances, però els altres no són habitatges de
vacances, a no ser que vostè em demani, que crec que no m'ho
demanarà, ni molt manco, dins aquesta cambra, que jo no
apliqui els decrets que vostès varen fer, decrets que jo ni critic
ni deix de criticar, l'únic que faig és aplicar-los. 

Vostè no em demanarà que jo deixi d'aplicar un decret, i que
a un habitatge que no té una cèdula d'habitabilitat li doni un
permís d'habitatge de vacances; no em demanarà això, perquè
si em demana això, Sra. Diputada, li hauré de contestar que això
està tipificat a qualque lloc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 711/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances.

Passam a la tercera pregunta, la 711, relativa a habitatges
turístics de vacances, que formula l'Hble. Diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes, que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Per donar-la per exposada en els mateixos
termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo crec que el fet diferencial de
Menorca, és a dir, el fet que hi hagi molts d'habitatges de
vacances, 460, com li deia abans, és una característica de
Menorca, com és una característica d'altres indrets d'aquestes
illes. Jo crec que a Menorca el problema no és el fet diferencial
que hi hagi..., té altres fets diferencials més importants. Jo
entenc que, en tot cas, el fet diferencial a Menorca no és
l'existència de xalets a urbà, sinó la diferència de l'existència
d'una estructura rural determinada, amb una forma d'explotació
determinada i que això li dóna una singularitat. 

Si vostè es refereix a aquesta singularitat de  l'àmbit rural, jo
li diré que la forma d'habitatges de vacances no és la forma més
adequada, sinó que dins la mateixa ordenació turística hi ha
figures que són més pròximes i que són millors per afrontar
aquest tema, com és el turisme rural o com és l'agroturisme. Per
tant, jo entenc que l'existència de més de 460 habitatges, dins
sòl urbà la majoria d'ells, no es pot considerar com a un element
diferencial de cap destí turístic, és una cosa que tenen molts de
destins turístic. Per tant, crec jo que aquest element diferencial
li torn a repetir que està molt més pròxim al que podria ser
turisme rural o agroturisme que no a l'habitatge de vacances.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Bé, no m'ha contestat. El fet diferencial a
Menorca és precisament que els habitatges de vacances, els
propietaris dels habitatges de vacances, quatre són empresaris,
però els altres, la gran resta, són gent, són petits, la gent
mitjana menorquina que compra aquests habitatges i mitjançant
hipoteques, etc., després els lloga a les agències per assegurar-
se un lloguer durant sis o set mesos. Això reporta uns
ingressos a la gent menorquina, que queda a Menorca, no se'n
va a fora, i això reporta feina a jardiners, a manteniment de
piscines, al sector de restauració, al sector nàutic... Tot això, tot
això és el que ha sortit a la premsa, que tothom s'ha mobilitzat
en contra d'aquesta mesura. No em digui que me'n vagi a una
llei d'arrendaments urbans a fer uns contractes de lloguer,
perquè això mateix vostè el que fa és incórrer en una vulneració.

Efectivament, els privats poden fer..., si vostè fa aquest
projecte per regular els habitatges de vacances, d'aquesta
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manera, per suprimir els habitatges de vacances porque así las
tendrá controladas, així no les tindrà controlades, Sr. Alomar;
així vostè les lleva del sector turístic i ben igual, ben igual, es
llogaran. I què passa, si es lloguen? La Llei d'arrendaments
urbans permet el subarrendament, per tant què farà amb això?,
ho llevarà i ho convertirà en economia submergida.

Si això fos, segons diu vostè, tan senzill, com és que tothom
s'ha bolcat en defensar aquests temes. Ha mirat tota la premsa
que ha sortit a Menorca durant tot aquest temps i el que es
mobilitzarà?

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula per tancar.

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

Moltes gràcies. Sí, em solen enviar el Diari de Menorca
cada dia, fins i tot havia llegit el que m'ha llegit vostè abans.

Miri, li torn a dir: Crec que hi ha una confusió. Els 460
habitatges de vacances de Menorca, aquestes persones més
les que hi havia legalitzades abans, aquestes persones tenen
tot el seu dret, no es lleva cap dret a aquestes persones, tenen
una categoria turística i poden comercialitzar a través de tots els
canals turístics que trobin. Ara, li torn demanar, a vostè, i ara ja
li deman més seriosament, perquè em torna a insistir, vostè el
que em demana és que amb l'aplicació d'un decret uns
habitatges, que són 400 i 12, habitatges que no poden adquirir
la categoria d'habitatge de vacances perquè no compleixen en
Decret, les exoneri del compliment aquest decret?, és el que em
demana?, és això, el que em demana?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 748/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances.

Acabada aquesta pregunta passam a la número 4, 748,
relativa a habitatges turístics de vacances, que formula l'Hble.
Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes, que té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Ara.. Gràcies, Sr. President. Miri, jo no li deman això, abans
d'entrar a formular la pregunta, jo no li deman això i no em
vulgui divagar ni canviar el tema. Si hi ha un decret els

habitatges s'han d'amotllar a aquest decret, però és que vostè,
amb això que ens ha presentat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, ara està... Jo comprenc que el conseller ha
acabat amb una pregunta però ha de formular, en tot cas, la
quarta pregunta i pot aprofitar, potser, dins el tractament de la
quarta pregunta per parlar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí, sí, perdoni, perdoni. Bé, sí, es manté en els mateixos
termes la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Sembla que li he contestat en un moment
determinat, és a dir, vostè em demana per què és un perill
p otencial. Jo li he contestat que el perill potencial està en el fet
que es podria desviar, un moment determinat, tota la demanda
turística ja que els darrers anys els hotels no creixen, els darrers
anys han crescut un 1%; a més hi ha una limitació dins la
normativa turíst ica per al creixement, limitació que em sembla
molt bé, i en canvi els mercats continuen amb una demanda
forta sobre el que és el destí a Balears. Si nosaltres no podem
posar en el mercat més places hoteleres i, en canvi, tenim, obrim
la possibilitat de l'habitatge turístic de vacances com a
allotjament turístic, el que feim és crear un perill potencial, que
tota la pressió del mercat vagi sobre els urbans que en aquest
moment no estan consumits, i això faria accelerar el consum
d'aquests urbans. 

Indubtablement, perquè això sigui possible els ajuntaments
han de fer una adaptació, l'article 8 del POOT els diu que s'han
de decidir a definir quin és l'ús del sòl residencial, i aquesta
seria una porta per poder crear sòl turístic i tornar a posar dins
el mercat un sòl que és escàs, un sòl que no volem consumir i
un sòl que creim que hem de preservar al màxim. 

Per tant en aquest sentit nosaltres entenem que és un perill
potencial. De totes maneres torn a remarcar això de potencial,
perquè el Decret 8, amb la via que permet als ciutadans
presentar solAlicitud d'habitatges de vacances, li dic que només
se n'ha presentada una. Per tant en aquest cas més que mai
parlam d'un perill potencial que nosaltres volem eliminar dins la
política d'aquest govern, d'eliminar possible desenvolupament
i possibles noves construccions dins aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Bé, continuant amb el que deia abans, efectivament li deman
no que suprimeixi, sinó que reguli i que respecti les
particularitats de l'illa de Menorca.

Vostè em parla de sòl urbà. Escolti, quina diferència hi ha,
a veure? Tots els habitatges de vacances a Menorca estan en
sòl urbà. Quina diferència hi ha en el fet que un senyor que
vengui de Madrid es construeixi la seva caseta, que venguin
tres o quatre persones allà i serà el Sr. Martínez?, però si resulta
que el d'allà ho lloga i el que ve a aquella casa resulta que és el
Sr. Smith que ve de Londres, llavors...? És la mateixa casa i el
mateix índex de població; quin pecat hem fet nosaltres, a
Menorca, per això, perquè vostè no ens deixi explotar-ho com
a habitatge de vacances?

El perill públic i el perill potencial, en aquest cas, és que
degut a aquesta mesura Menorca perdrà la possibilitat
d'explotar-ho com a aquest fet diferencial que representa, que
vengui aquest turisme d'alt nivell? Què passa?, que aquesta
gent que ve a Menorca per a aquests habitatges de vacances
agafarà i se n'anirà a uns altres llocs, per exemple a Andalusia,
a València, a Catalunya, a Canàries, que tothom té regulats
aquests habitatges de vacances, i vostès aquí s'entesten en
què, això, ho hem de llevar del reglament. Ordeni-ho però no ho
llevi.

I després vostè, en aquest tema jo li he de dir que vostès
fan aquí el doble diàleg i peca d'hipocresia política. Ho sento
molt. M'estranya que fins i tot jo arribada aquí pugui dir això.
Escolti'm, vostè em diu a mi que defensa el sòl urbà i resulta
que vostès són els primers que quan els interessa això no
defensen res. Em remet al tema que ara, a Menorca, a Es
Migjorn, tenim la tercera fase de Santo Tomás, són 1.050
noves places. Vostè, què diu, d'això, de potenciar i sobre el sòl
urbà? Resulta que són capaços de sacrificar més sòl urbà, però
no això ara en favor de menorquins, sinó simplement i segons
llegeixo aquí al diari que va sortir fa uns dies, perquè això va ser
un acord en el municipi d'Es Migjorn perquè en compensació
d'aquestes 1.050 places turístiques s'havien de reunir tots els
pactes d'esquerres per guanyar al PP. Tenc, " en las
negociaciones para constituir la candidatura d'Acord per al
Migjorn -explica el conseller- nos mostramos contrarios a este
proyecto, pero finalmente tuvimos que ceder en beneficio de
la formación de una lista de izquierdas consensuada que hizo
posible el triumfo sobre el Partido Popular", o sigui que em
ve aquí a defensar el sòl urbà i que a Menorca ens quedem
sense habitatges de vacances i sense res, i vostès, per tal de
guanyar al PP, el pacte de progrés, resulta que a Menorca 1.050
places més. Va el dia 2 de març al ple i va passar per comissió
insular fa un parell de mesos. Això és el que em ve a defensar
aquí?

Escolti. Menorca no es mereix aquest tractament, vull dir,  si
Menorca és Illes Balears ho som tots, i a més això sí, li he de dir
que per a vostès no comptem, aquí, perquè fins i tot demà, que
és el dia 1 de març, dia de les Illes Balears, aquí nosaltres som
els únics que no tendrem dret, ni tan sols ens han nomenat per
aquest premi del Ramon Llull.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. No sé exactament a què he de
contestar, però... No, no seré dolent; només li vull dir una cosa:
aquest govern, i aquest conseller i la conselleria, l'únic que fan
és aplicar una normativa que precisament volia regular aquests
habitatges turístics de vacances, no apliquen res més. L'altre
cas, és a dir, sense afectar aquests, que són els que separen
una normativa feta i que vostè em demana que reguli, serà que
la regulació que varen fer vostès no és suficient, no li agrada;
ho hauria d'haver dit en el seu moment, no m'ho digui a mi, va
ser el 98, que varen fer aquest decret. Per tant nosaltres aplicam
una legalitat.

Li torn a demanar: Vostè em demana que no apliqui el
decret?, que no apliqui la legalitat? Això és el que em demana
vostè?, perquè si és el que em demana, perdoni, no estic
disposat, jo compliré i faré aplicar aquest decret.

Una altra qüestió; per previsió, per al futur, s'elimina de la
Llei la figura; evidentment, aquesta és una altra qüestió i que es
debatrà segurament aquí quan es debati el Projecte de llei, però
la qüestió d'avui, que són els decrets 8 i aquests habitatges o
aquestes 800 peticions d'habitatge que vostè em diu, dels quals
se n'han aprovat 460, si vostè m'insisteix en el mateix li he de
tornar a insistir en el mateix: vostè el que vol és que no
apliquem un decret que va fer un govern elegit i en el seu ple
dret d’ordenar uns habitatges, ordenació que vostè no
comparteix, no la compartia en aquell moment o és ara que no
la comparteix? No ho sé, només arriba a aquesta conclusió, que
hi ha algú que té ganes de confondre, hi ha algú que té ganes
d’embullar el fil, i posar dins el sac d’aquells que compleixen
una norma els que no la compleixen. I jo, si es fa de forma
intencionada, em sembla molt malament; si es fa de forma no
intencionada, el que li demanaria és que vagi als seus
companys de partit i que li expliquin per què, com i quin era
l’abast dels decrets que es feren, però no crec que hagin
d’avorrir nosaltres tot el Parlament intentant explicar-li jo un
decret, quan aquest decret, vostè, a les seves mateixes files, hi
ha algú que li podrà explicar molt millor que jo. Jo l’únic que
faig és complir-lo.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 717/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de delimitació de Cala d'Hort
d'Eivissa.
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Pasamos a la quinta pregunta, la 717 presentada por la
diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grupo Parlamentari
Popular, que tiene la palabra.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta formulada
a la Conselleria de Medi Ambient, i l’hem feta perquè l’agost del
99, la conselleria va dictar una ordre de protecció cautelar de
l’àrea de Cala d’Hort de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa, i
d’iniciació del PORN de la zona. Amb aquesta ordre d’instaven
diverses coses, com a la paralització d’obres amb o sense
llicència i també es deia que s’iniciaria de manera urgent un
PORN de la zona, fins i tot s’indicaven una sèrie de plànols
indicatius que delimitaven el que se suposava que era la zona
que es veia afectada per aquesta ordre. La sorpresa la trobam
quan el novembre del 99, des de la mateixa conselleria, es dicta
una resolució de la consellera de Medi Ambient sobre
delimitació de l’àrea de Cala d’Hort a Eivissa, a efectes
d’elaboració d’un PORN, no es fa en cap moment referència que
és una zona que ja s’havia delimitat, sí que es parla que és una
delimitació que es fa per complir l’ordre, però sembla que se
n’obliden que és una delimitació que ja havien fet, i, en
definitiva, no entenem molt bé el sentit d’aquest canvi de límits.

En aquesta darrera resolució, la del novembre, no es
justifica, com dic, el canvi de la limitació, i sobretot ens sorprèn
perquè no coincideix amb la delimitació inicial que s’havia fet i
s’inclouen també, dins la zona que denominen de Cala d’Hort,
àrees que estan tan lluny com és l’illa de la Conillera i, en
definitiva, tots els illots que hi ha a la part oest d’Eivissa, des
del Vedrà i el Vedranell, que sí que són a la mar, però davant la
zona de Cala d’Hort, fins a la Conillera que es troba
pràcticament davant la badia de Sant Antoni. També ens crida
l’atenció en aquesta segona resolució, l’exclusió d’uns terrenys
de sòl rústic que consideram una mica estrany, quan es va una
delimitació cautelar, fer fins i tot exclusions, i volem fer per això,
com ens sembla que és, s’han utilitzat uns criteris molt arbitraris
per a la delimitació, volem fer la pregunta a la Sra. Consellera,
sobre quins criteris s’han seguit per delimitar l’àrea denominada
Cala d’Hort a Eivissa, a efectes d’elaborar un PORN de la zona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Marí. Por el Gobierno, tiene la palabra la
consellera de Medio Ambiente, Sra. Rosselló.

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

Sr. President. Sra. Diputada, tal com vostè em demana, els
criteris que s’han utilitzat han estat bàsicament perquè, com
vostè sap perfectament, la zona de Cala d’Hort té una
importància ecològica en tots els aspectes que ara no
ressaltaré, perquè crec que, com a eivissenca, coneix, i, per tant,
el que s’ha fet ha estat agafar de la zona oriental, de cara més  a
la mar, que agafar la zona interior, i s’ha fet sobretot, i a part de
ser una entitat o una unitat ecològica amb un ecosistema

important, també per incloure aspectes tan importants com eren
els illots del Vedrà i el Vedranell i tots els illots d’aquella zona,
ja que precisament la Len contempla que són zones d’especial
interès en el punt en què hi ha més una visió de fer-les reserva
natural, fins i tot, que és una figura de protecció major que el
parc natural. Per tant, hem fet una unitat d’ecosistema que hem
cregut convenient i, per altra banda, també hem tengut en
compte un criteri d’unitat paisatgística, ja que precisament una
de les zones de Cala d’Hort, inclosos els illots, dóna una unitat
de paisatge que crec que és un dels més bells de l’illa d’Eivissa
i que, per tant, creim que això era un tema fonamental, no només
des de la conselleria, sinó per tots els informes que teníem al
respecte.

Per tant, hem seguit aquests criteris, uns criteris que crec
que seran els que delimitaran aquesta zona com una zona parc
natural, reserva natural dels illots d’aquest lloc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Veig que la Sra. Consellera no ha fet
ni tan sols una referència de per què s’han canviat els límits, em
diu que s’han inclòs els illots, però no em diu res que s’hagin
canviat els límits des de la primera ordre que es va dictar l’agost
del 99, a la segona de novembre. I sobretot el que jo consider
molt important és el fet que s’exclou una zona en concret que
respon, segons diu la resolució, i que sobretot pens jo, el més
important, no ve delimitada al plànol, que això és bastant greu,
pens jo, no afectarà els terrenys qualificats de sòl urbà, això
encara és ben lògic, però no afectarà els terrenys qualificats de
sòl rústic comú anomenats genèricament la Rota d’en
Garrovers.

Jo som d’aquella zona, per dir-ho d’alguna manera, no som
dels Cubells ni de la Rota d’en Garrovers, però sí som de Sant
Josep, sé que és una zona ben ampla, que hi ha una part dins la
Len, una part fora de Len, i ens estranya molt que es faci una
exclusió d’aquests terrenys i que ni tan sols es detallin en el
plànol els límits d’aquests terrenys, quan és una protecció
cautelar, com deim, o anam tots dins el mateix sac o que
delimitin, ja que han fet el límit per allà on han volgut, i crec jo
que de manera bastant arbitrària, per molt que diguin ara de la
unitat paisatgística, no sé jo ni quina relació té amb Cala d’Hort,
per començar, però bé, quan s’agafen per una zona es van
seguint carreteres i límits de Len, però arriba un punt que
degueren dir, bé, tallem recte, i recte horitzontal i recte vertical
i allà on es creuen, i és una unitat paisatgística tan concreta
com és a Eivissa la zona des Puig de sa Talaia, han fet recte cap
aquí i recte cap allà i, com dic, allà on s’han creuat s’ha acabant
l’àrea de Cala d’Hort.

També creim que el fet de posar dins el mateix PORN tots els
illots de l’oest d’Eivissa no té massa sentit, ja sabem que era
dins la Len la protecció d’aquests illots i tal, i d’una manera o
l’altra, no és que estiguem en desacord que es faci el PORN de
l’Espartà o de les Bledes o de la Conillera, però el que no té



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 29 de febrer del 2000 921

 

massa sentit és que es junti amb Cala d’Hort, perquè, fixi-s’hi,
Sra. Consellera, és que ni tan sols l’han posat en el plànol, és
que resultaria ridícul, perquè haurien de fer un plànol de mitja
Eivissa, només per delimitar el de la Conillera, les Bledes, i l’illa
del Bosc, que estan molt llunyanes. Supòs que no els ha fet
això ningú d’Eivissa ni els ha donat la idea, perquè crec que no
hi ha hagut ningú que se li hagi ocorregut relacionar la
Conillera o les Bledes amb Cala d’Hort, mai de la vida.

I bé, crec que s’hauria de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vaya acabando, porque ...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Voy acabando, sí.

Crec que s’hauria d’intentar corregir d’alguna manera. Jo
instaria la consellera que així ho fes, el fet del greuge
comparatiu que suposa que a la zona de Cala Carbó hi ha una
part molt important de sòl urbanitzable que amb aquesta ordre
no ve exclosa per a res, és una zona que està pràcticament tota
edificada i, com dic, és un greuge comparatiu molt important el
fet que, en canvi, a la zona aquesta que denominen la Rota d’en
Garrovers, de sòl rústic comú, sí que li fa una exclusió a aquesta
zona, jo demanaria que es faci una delimitació més concreta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, sembla que hauria
d’haver estat vostè que hauria d’haver fet aquesta delimitació
de PORN, perquè segons veim ens ha donat una lliçó de
delimitació del PORN de Cala d’Hort, no? Però no l’han fet
vostès, l’hem fet nosaltres i l’hem fet amb criteris que per
ventura no són els que els semblen més adequats, però a
nosaltres sí, perquè no només tenim informes sinó que hem
pres en consideració determinades qüestions que, ja dic,
s’inclouen dins la Len, com és el tema dels illots, aquest és un
tema molt important, ja ho he dit, perquè fins i tot tenen una
figura de protecció per damunt del fet de ser un parc natural i,
per tant, la figura major és reserva natural, i per altra banda,
també, com he dit, perquè l’hem fet més de cara al que era la
part oriental i, per tant, no hem inclòs determinades zones dins
aquesta delimitació de PORN.

Però m’alegra sentir-li que efectivament hauríem d’haver
inclòs més, això m’alegra molt, perquè es veu que el Partit
Popular, francament, no només vol que hi hagi un PORN a Cala
d’Hort, sinó que vol que precisament Cala d’Hort sigui una
zona molt més àmplia del que és, amb la qual cosa nosaltres no
tenim cap inconvenient, si de cas, que una vegada que s’hagi
definit el PORN d’una manera ja definitiva, incloure més zones

que, efectivament, com diu vostè, tenen també un alt valor i jo
crec que és un reconeixement per part del Partit Popular que
aquella zona té un alt valor ecològic i també un alt valor
paisatgístic. Jo he de dir que això, com a consellera, m’alegra
molt.

En segon lloc, també li he de dir que, talment com vostè ha
apuntat, hi ha un ordre que vaig signar jo mateixa, hi ha un inici
de PORN i també dir-li que no és que hagi obviat la seva
pregunta, sinó precisament que en el BOIB de 14.9.99, hi ha
precisament una correcció d’errors on es va fer un canvi o es va
incloure una sèrie de plànols que no s’havien tengut en compte
a l’ordre inicial. Senzillament, per tant, hi ha una rectificació i
després hi ha la delimitació final, amb la qual cosa s’ha fet,
senzillament, s’ha posat o s’ha fet una delimitació en funció de
millorar el que havia estat l’ordre inicial. Per tant, en aquest
sentit no tenc més a dir, només que crec que és molt important,
vull dir també que els illots estiguin inclosos, maldament vostè
digui que la Conillera és lluny, jo no som eivissenca, però és
igual, el fet que els illots siguin inclosos dins un espai com
aquest és un fet important i crec, com dic i torn a repetir, que
efectivament el Partit Popular veig que vol que Cala d’Hort
sigui parc natural, la qual cosa m’alegra molt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. 

Antes de pasar a la sexta pregunta, recuerdo a las señoras
diputadas y a los señores diputados y a los miembros del
Gobierno que el tiempo para las preguntas es de cinco minutos,
no de diez minutos.

I.6) Pregunta RGE núm. 718/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències als consells insulars.

Pasamos a la sexta pregunta. Tiene la palabra el Sr. Joan
Huguet, para formular la pregunta RGE núm. 718.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Li agraesc que m’ho hagi
recordar, encara que crec ho tenc bastant clar.

La pregunta que es formula és molt clara, diu: “Quan pensa
el Govern entrar la primera proposta de transferències als
consells insulars?”. Jo li avançaré una mica, perquè ja ens
començam a conèixer amb el conseller de Presidència, aquesta
pregunta té un fonament claríssim i és el pronunciament del
president de la comunitat autònoma al seu debat d’investidura
dia 22 de juliol del 99, on va dir textualment “reforçarem el paper
dels consells insulars i prestarem especial atenció a tot el
procés de transferències”. Transcorreguts set mesos, ni una
sols proposta ha entrat dins la Comissió Tècnica Interinsular.
Enllaçam, idò, amb la pregunta, quan pensa el Govern presentar
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una proposta de transferències de consells insulars dins
aquesta comissió tècnica?

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, agraesc al sr. Huguet el seu interès, a més, com a bon
parlamentari que és, esperava aquesta pregunta, fins i tot dins
el mes de gener o a principis de febrer. Però dir-li que, com
vostè sap, feim un treball amb tot un conjunt de transferències
per iniciar el seu tràmit al Parlament, per tant, es durà al
Parlament quan estiguin finalitzats aquests treballs i quan
estiguin enllestits aquests treballs, és a dir, quan estiguin ben
finalitzats. Serà en un temps breu que arribaran al Parlament i
aniran a la Comissió Tècnica Interinsular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies. Jo crec que aquestes feines s’haguessin
pogut fer amb independència que hagués estat constituïda la
Comissió Tècnica Interinsular, s’ha de dir que la Comissió
Tècnica Interinsular per la seva posada en escena s’ha tardat
quasi set mesos, va ser constituïda i, efectivament, no hi pot
haver un procés de transferències si no hi ha prèviament la
constitució de la Comissió Tècnica Interinsular perquè les
propostes arranquen i emanen de la Comissió Tècnica
Interinsular, no del Parlament ni van al Parlament. Primera
qüestió. Però nosaltres, com a grup de l’oposició, hem de
vigilar perquè els compromisos que vostès fan es compleixin i,
sobretot, per posar en peu d’observança, que no de guerra,
sinó en peu d’observança, tots els socis d’aquest pacte. Miri,
jo aquí li faig, no una profecia, sinó una afirmació, vostès no
faran ni una sola transferència que tengui efectivitat als
consells insulars abans de dia 1 de gener de l’any 2001. No pot
entrar cap de les competències ni dels compromisos que vostès
van assumir abans de dia 1 de gener del 2001, si demà entra una
proposta a la Comissió Tècnica Interinsular i, de la vella escola,
comptant amb els dits, i tot va bé, i està ben feta la proposta  i
no hi ha certs elements que distorsionin cap d’aquest es
propostes, quan tot vagi bé, la primera competència que sigui
efectiva ho serà dia 1 de gener del 2001. I cregui’m que
m’agradaria poder sortir aquí i dir “Sr. President faig una
pregunta per dir que em vaig equivocar”, però crec que el
benefici que els don de dia primer, és un benefici encara massa,
massa ample i massa a favor, encara, del Govern. No hi ha

temps material, a no ser que vulguin utilitzar qualsevol temps i
qualsevol període parlamentari i qualsevol aturada del
Parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, estic totalment
d’acord que la seva obligació és el compliment i fer
l’observança, per part nostra, per part del Govern, del
compliment de les seves promeses electorals, i, com vostè ha
dit bé, el president va dir que aquesta legislatura seria La
legislatura dels consells insulars i que la primera acció, que va
ser els pressuposts, vàrem donar compliment, fins i tot, amb un
augment pressupostari important als consells insulars, la
primera acció d’aquest govern va ser una demostració clara de
la voluntat de millorar el finançament dels consells insulars, és
ver, ens queda molt per fer, i és cert, vostè ha estat president
d’aquesta cambra, vostè pot manejar els períodes i el tempus
dels projectes de llei, en aquest cas, d’uns projectes tan
importants com són les transferències, i pot fer aquesta
profecia, a mi m’agradaria que aquesta profecia no és complís.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. 

I.7) Pregunta RGE núm. 749/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris per al nomenament dels
representants a les juntes rectores dels parcs naturals.

Passam a la setena pregunta, 649 de l’any 2000, relativa a
criteris pel nomenament dels representants a les juntes rectores
dels parcs naturals, 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.
El Grup Popular volem saber, de la consellera de Medi Ambient,
quins criteris utilitzarà per part de la conselleria a l’hora de
nomenar els representants que hi ha d’haver a les distintes
juntes rectores dels parcs naturals, saber si això seran uns
criteris tècnics, els que seguirà la conselleria, si seguirà el criteri
dels funcionaris o si seguirà el criteri polític, crec, en tot cas,
consellera, que han de ser uns criteris clars, uns criteris
t ransparents on vostè no s’ha d’amagar, cosa que va passar,
per exemple, ahir vespre, que es va amagar no volent anar al
debat que hi havia sobre el parc natural de la Serra de
Tramuntana, vostè, com a Govern balear, no va donar la cara
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davant tot un conjunt de persones i va utilitzar el criteri
d’enviar un funcionari perquè donàs la cara en nom del Govern
balear. Crec que ahir era un bon moment, hi havia tot un
conjunt de persones, un centenar de persones preocupades
amb inquietud per saber què passarà a la Serra de Tramuntana
perquè hi tenen allà unes determinades propietats, i vostè va
utilitzar el criteri dels funcionaris.

A mi m’agradaria saber, Sra. Consellera, quin serà el criteri
que aquest govern i vostè, com a responsable de Medi
Ambient, aplicarà, si els criteris seran en funció d’una parcelAla
de poder, és a dir, la Conselleria de Medi Ambient pertany a Els
Verds, per la qual cosa tots els nomenaments que surtin d’aquí
seran per a persones vinculades al nostre partit polític, com ha
passat, per exemple, al Consell Insular on, parc que depèn del
consell els representants són representants polítics del partit
que governa aquesta institució. En tot cas, al Grup Popular ens
agradaria saber d’aquesta consellera quins seran els criteris
utilitzats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera de Medi Ambient, té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, els criteris que ha usat fins ara la
Conselleria de Medi Ambient són molt clars, perquè hi ha
decrets que ho fixen a cadascun dels parcs, i vostè els coneix
més fins i tot que d’altres diputats d’aquesta cambra i, per tant,
sap perfectament quins són els criteris que s’han seguit i fins
ara la Conselleria de Medi Ambient no n’ha seguit d’altres. Per
tant, s’ha fet un seguiment escrupolós d’aquests criteris i s’han
nomenat les persones en funció, sobretot, de la seva tasca o de
la seva representació dins la conselleria.

No li faré una explicació clara de cadascuna de les juntes
rectores, però si vol li puc dir que la junta rectora de l’Albufera
de Mallorca i de Mondragó està nomenat com a vicepresident
el director general de Biodiversitat, a totes les juntes rectores
el secretari no secretària és el director conservador de cada parc
natural que vostès, el govern anterior va ser incapaç de fer un
director o directora dels parcs naturals, les juntes rectores,
excepte a Sa Dragonera, hi ha els representants tècnics del cap
de departament de Biodiversitat i, per tant, tots els criteris que
s’han seguit són seguint precisament escrupolosament els
decrets que, a més, va fer l’anterior govern que eren vostès.

Per altra banda, com a representant d’autoritats de gestió,
Dragonera i l’Albufera des Grao, hi ha nomenats el propi
director general de Biodiversitat a més de la secretària general
tècnica per tal d’assegurar una bona coordinació i colAlaboració
entre la conselleria, els consells i el que és tot el funcionament
del parc. Per tant, aquests són els criteris que s’han seguit i,
fins ara, són els que pensam dur endavant. 

Si em permet, li faré un apunt. Quan diu que jo m’amag, jo
no m’amag, Sra. Diputada, no tenc cap tipus de problema de
parlar de la Serra de Tramuntana, però parlar quan hi hagi
informació suficient per donar i quan no sigui una moguda per
determinades qüestions només per voler fer un show. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Dir que la moguda d’ahir era una moguda organitzada
per un mitjà de comunicació d’un tema que preocupa un munt
de gent, hi va haver un mitjà de comunicació que va voler posar
un debat damunt la taula entre distintes persones preocupades
per una qüestió. I vostè, com a responsable de Medi Ambient,
que està impulsant això, crec que hauria d’haver donat la cara
i anar al debat i no escudar-se darrera un funcionari,
simplement, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula per tancar.

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

Bé, Sr. President, Sra. Diputada, per a mi no m’ha fet cap
tipus de referència a la pregunta, sembla ser que el que li he
contestat li sembla bé, no entraré en qüestions d’aquestes,
només dir que quan el Govern hagi de parlar del parc de la Serra
de Tramuntana i faci alguna acció per a això, la farà donant la
cara no només la consellera, sinó tot el Govern i, per tant,
tendran tota la informació suficient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 750/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost total del borsí d'interins.

Passam a la vuitena pregunta, 750, relativa a cost total del
borsí d’interins que formula l’Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
pregunta és quin ha estat el cost total del borsí d’interins.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Li reiter la resposta que li vaig donar l’altre dia a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, que li faig respondre expressament
aquesta pregunta, però li tornaré a respondre. El Govern encara
no té quantificat el cost i vendrà determinat pels costs de
tribunals, universitat i publicitat, quan tengui la informació, serà
tramesa a vostè amb total transparència, com es realitzen les
oposicions en aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostè té el càlcul
fet del que ha costat el borsí, però vostè ho té, perquè vostè ha
xerrat a la premsa d’un contracte amb la Universitat de 12
milions de pessetes, després no hi ha contracte, i vostè té un
càlcul fet, perquè si ja no té ni el càlcul fet, la veritat és que jo
ja no sé què he pensar de la seva conselleria. Però jo li diré
aproximadament què ha costat aquest borsí i ho comprovarem
si és veritat que vostè vol aquesta transparència. Jo li dic que
aquesta vergonya de borsí, del qual vostè ens vol ocultar les
dades, ha costat almenys 100 milions de pessetes, perquè vostè
em pot dir, jo crec que ja haurem pagat, què ha costat la
campanya publicitària que va sortir a tots els mitjans de
comunicació de l’administració de “tots per a tothom”?, què
han costat les 11.000 cartes que vostè va enviar on es feia una
autopropaganda personal?, què han costat els professors de
català que va contractar per a l’examen que es va fer el
desembre?, supòs que ja haurà pagat, què ha costat el famós
contracte amb la Universitat que s’havia de rescindir i que
després va resultar que ni tan sols hi havia contracte?, què han
costat els contractes amb altres universitats d’Espanya que, a
més, alguna d’aquestes universitats ni tan sols han volgut fer
aquests exàmens?, què han costat les hores extres del personal
de la seva conselleria?, què han costat les dietes dels tribunals?

Miri, conseller, hi ha moltes d’aquestes qüestions que ja
estan pagades, perquè, si no, la veritat és que ja no sé què he
de pensar, i la veritat és que vostè, a més de fer el ridícul, es
dedica a malgastar els doblers públics i ja veurem, ja
comprovarem aquesta despesa, i li vull dir, li vull afegir que tot a
aquesta despesa li pot afegir el seu sou com a conseller perquè,
la veritat és que és molt difícil que una persona ho faci pitjor del
que vostè ho ha fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè m’ha fet una pregunta de
quin era el cost, i li dic que tendrà la informació oportuna quan
estigui feta tota la valoració i, a més, tengui en consideració
que els costos o el gran percentatge dels costos vénen pel que
es pagarà als tribunals, no el de les cartes que han estat
emeses, que ja li puc dir que si feim un càlcul de quatre
pessetes per les que es van enviar, faci vostè mateixa els
comptes, però veurà que no és substancial, i quant a les dietes
i quant als professors. Per tant, quan estigui totalment detallat,
es farà una avaluació i s’entregarà, i sí que li puc dir que els
costos, quan es realitzen oposicions amb total transparència,
realitzades amb encàrrecs a la Universitat, tenint als tribunals a
funcionaris elegits per sorteig, és molt més car, no més car, és
molt més car, que no el sistema que, per exemple, vostè
utilitzava, per contractar quan vostè era la DGT de Presidència,
que simplement amb una comunicació de saber a qui havia de
fer el vestit a mida, perquè vostè era la costurera del Sr. Matas,
i això, aquest sistema era molt més fàcil. Per tant, sàpiga que
aquest procediment que hem obert és més car que el que vostès
tenien, elegim aquest i només li faig un repte. Vostè mira de
donar voltes al tema del borsí, però encara no ha sabut fer cap
acusació per falta de transparència, per falta d’objectivitat, i
això m’omple d’orgull.

Però l’altre dia li faig fer un repte, que estaria bé que vostè
anàs contestant els vestits a mida que feia com a costurera del
Sr. Matas, i tres casos concrets que li vaig esmentat a la
Comissió d’Assumptes Institucionals, perquè a vostè sí que li
hauria de caure la cara de vergonya, vostè no té legitimitat per
venir a parlar en aquest ple de funció pública, perquè vostè era
l’encarregada de fer els vestits a mida a l’anterior govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.9) Pregunta RGE núm. 712/00, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a autori tzació per a la creació de la
universitat europea.

Esgotada aquesta pregunta, passam a la novena, RGE núm.
712, relativa a autorització per a la creació de la Universitat
Europea, que formula l’Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Sr. Conseller d’Educació, la prensa regional
recogía días pasados una información sobre una visita del
rector y creo que de otras personas que le acompañaban en el
Consolar de la Mar, y usted estaba presente en esa visita que
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el presidente, esa audiencia, concedió a estas personas. A la
salida de esa visita, el rector, creo recordar, de la Universidad
Europea CES, manifestó que había sido una visita muy
satisfactoria y que salían muy satisfechos de la entrevista que
habían mantenido.

Más recientemente, Izquierda Unida, partido político que
apoya al pacto de izquierdas de esta comunidad autónoma,
manifestaba que pediría dentro del pacto que no se autorizara
la universidad privada en Mallorca. Yo, con independencia a
estas manifestaciones de Izquierda Unida, de una portavoz
autorizada, que decía que no estaban de acuerdo, textualmente,
“con que se cree una universidad privada en Baleares, y no
creemos que se tenga que autorizar”, con independencia del
juicio que me merece esa opinión, que es una opinión
evidentemente en contra de los derechos y libertades
contenidos en la Constitución y en concreto en el artículo 27,
y, por tanto, con esa independencia, digo, no entraré en el
debate de lo que me merece esa opinión de un partido político
del pacto.

Pero sí le pregunto al Gobierno, en vista de esta
manifestación pública, porque si no hubiera sido pública
nosotros no hubiéramos entrado en ella, hay una petición de
comparecencia de usted ante la comisión para que explique ese
proyecto que desconocemos, pero debo preguntarle, por tanto,
a raíz de esa información, si cumplidos los trámites pertinentes,
el informe preceptivo del Consejo de Universidades, y la
autorización previa que seguramente tendrá que ser,
seguramente, es una cuestión a discutir jurídicamente, si tiene
que ser por creación en esta comunidad por un proyecto de ley
que (...) el Gobierno, le pregunto si es intención del Gobierno o
de este conseller, porque hablaré del conseller porque del
Gobierno no me fío, porque cada uno veo que dice una cosa, le
preguntaré a usted directamente, olvido lo del Gobierno, si
tiene intención el conseller de autorizar esta universidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació, té la
paraula. Els prec als dos intervinents, el Sr. Jaén Palacios ja ha
consumit la meitat del temps, el conseller pot consumir l’altra
meitat, però els prec que a la segona intervenció siguin molt
breus.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte de la visita de la qual
parla el Sr. Jaén, simplement dir-li que els representants de la
universitat que havien demanar audiència al president, varen
ser, lògicament, tractats amb l’amabilitat que correspon tractar
pel president d’un país la gent que el visita i, evidentment, la
roda de premsa posterior que feren era la seva versió i la seva
interpretació de la reunió, de la qual jo no diré ni que sigui bona
ni que sigui dolenta.

Respecte de la pregunta concreta que em fa, els promotors
d’aquesta universitat europea (CES) a Llucmajor, concretament,
varen donar entrada en el registre de la conselleria tota la
documentació i la solAlicitud, i, evidentment, allò que ha fet la
conselleria, que procura actuar amb rigor i amb seriositat, és
traslladar tota aquesta documentació a la Direcció General
d’Universitat perquè en faci l’estudi que correspongui.
Evidentment, tot això sempre amb el respecte a la legalitat que
l’Administració autonòmica, lògicament, ha de tenir, si bé una
legalitat que és una mica més pluridimensional que la que vostè
assenyala a la seva pregunta. Hi ha una legalitat que ve donada
per la Constitució; hi ha una legalitat que ve donada per un
article concret de la Llei de reforma universitària, però també hi
ha un títol, que és el títol VIII de la Llei de reforma universitària,
específicament destinat a universitats privades, i amb
posterioritat a aquesta Llei de reforma universitària, hi ha tota
una sèrie de reials decrets de desenvolupament i d’interpretació
que han creat jurisprudència sobre el tema de les universitats
privades. Per tant, la legalitat, Sr. Jaén, a la qual l’Administració
autonòmica s’ajustarà, serà una legalitat, repetesc, més
pluridimensional que la que vostè ens assenyalava.

Ara, allò que farem serà seguir la tramitació, repetesc, amb
seriositat i rigor, i en el moment oportú el Govern dirà què pot
fer en relació amb la solAlicitud concreta, i evidentment això no
entra en contradicció amb les posicions particulars que puguin
tenir determinats partits sobre moltes coses, les quals a
vegades poden entrar en contradicció amb la mateixa legalitat
existent.

Respecte a la legalitat, per tant, però a una legalitat
pluridimensional, i això sí, afirmació permanent d’aquest Govern
de la nostra absoluta aposta per la Universitat de les Illes
Balears, a la qual aquest Govern dóna un tractament que es
mereixia des de fa molts anys i que no se li havia donat pel
Govern anterior.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

No me ha contestado a la pregunta que yo le formulaba. Yo
he querido poner de manifiesto lo que yo creo que no debe
hacerse, que es manifestarse por el diario diciendo que
Izquierda Unida, dentro del pacto, va a exigir que eso no se
autorice. Nosotros, le digo, desconocemos el contenido del
proyecto, usted nos lo tendrá que explicar, y ya tomaremos la
posición a ese particular.

 Y luego esas soflamas en canto a la Universidad de las
Islas Baleares que usted proclama aquí, muy bien, nosotros
t ambién hemos hecho una política de universidades en el
tiempo que hemos hecho, y que ustedes son magníficos, que
son excelentes, que ustedes son unos gestores estupendos,
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pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Ustedes dan la opinión y
la impresión siempre de que (...) paralítico, son paralíticos, es
decir, no están haciendo nada, llevan ocho meses y bien poca
cosa hacen.

Por tanto, todas esas cuestiones que usted hace aquí están
muy bien, pero la pregunta no la ha contestado. Yo espero, por
tanto, que usted se ciña a la legalidad y espero, por tanto, que
si el proyecto cumple esa legalidad, se autoriza por otras
instancias también, porque no solamente es el Gobierno de la
comunidad, ahí intervienen otras instancias, el Ayuntamiento,
el Consejo Insular de Mallorca. Espero, por tanto, que dé una
respuesta pero que no se pronuncie ningún miembro del
Gobierno, afortunadamente no lo ha hecho hasta el momento
sobre si se va a autorizar o no de una manera definitiva,
mientras previamente no se conozcan esos detalles.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Sr. Conseller d’Educació, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President.

Efectivament, l’anterior resposta meva era una resposta a la
seva pregunta, interpret jo. El que vostè fa és intentar embolicar
la cosa, crear contradiccions entre el Govern i alguns dels grups
polítics que li donen suport o la majoria dels grups polítics que
li donen suport. Jo li demanaria que fos capaç de diferenciar
una cosa i l’altra. El Govern governa en base a un acord
programàtic i en base a un compliment de la legalitat, i
evidentment tots els partits polítics que donen suport a aquest
Govern tenen la seva autonomia i la seva sobirania de
pensament sobre les qüestions que es plantegin, sempre que
no afectin aquesta legalitat ni aquest acord programàtic.

Per tant, li he contestat la pregunta, ara hi he insistit i li
repetesc tot el que li he dit abans, encara que, evidentment, no
ho reiteraré.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 715/00, presentada per l'Hble.
S r. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de llei reguladora de la
compareixença de càrrecs públics de rellevància.

Passam a la desena pregunta, la 715, relativa a projecte de
llei regulador de la compareixença dels càrrecs públics de
rellevància, que formula l’Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, qui té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Veo que está ausente el presidente del Gobierno y el
vicepresidente, que era el defensor a ultranza de esta cuestión
que yo pregunto, por tanto, la cuestión queda formulada en los
términos que se contienen en la pregunta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President.

Sr. Jaén, també molt breument, de moment, no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén i Palacios, vol intervenir?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente.

Bueno, una vez más vemos la incongruencia que manifiesta
el Gobierno, este gobierno es de izquierdas, el vicepresidente
se ha incorporado al asiento, le saludo desde el escaño, y veo
como lo que antaño defendían hogaño ha desaparecido.

El Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, en fecha 8 de
julio del 97, presentaba en esta cámara una petición al Gobierno,
una proposición no de ley, en la que instaba al Gobierno de la
comunidad a que elaborase un proyecto de ley que debía
remitir aquí, a esta cámara, para su aprobación, y que se trataba,
evidentemente, de una copia del sistema americano, dónde
comparece cargos determinados de relevancia en el Senado
para su nombramiento. Ahora veo que la opinión es distinta y
que ustedes de momento no. De todas formas, tengo que
decirles que, afortunadamente, seguramente nos hemos librado
de algunas comparecencias de cargos públicos porque yo creo
que hubiésemos sacado conclusiones que iban a hacer reír a
muchos aquí, de esta cámara.

En definitiva, usted responde que no cuando el Gobierno,
una persona que defendió aquí, en esta cámara, así está en el
Diario de Sesiones todo lo contrario, vemos que ustedes dicen
una cosa, al día siguiente dicen otra y al tercero desmienten lo
que dijeron los dos días anteriores.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Jaén. El Sr. Conseller de Presidència té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President.

Miri, Sr. Jaén, crec que vostè sap que aquest Govern està
conformat pel suport que li donen diferents partits polítics i, a
més, està obligat al compliment del que és el Pacte de Govern.
Vostè no pot treure enlloc que el pacte de govern, el pacte de
governabilitat d’aquesta comunitat autònoma per als quatre
anys, plantegi que presentarem un projecte de llei del calibre
que vostè planteja, enlloc, no ho tenim enlloc. Per tant, crec que
vostè s’ha de cenyir al que hem plantejat i pactat els diferents
grups per ser el programa i el programa de govern que va
presentar també el president de la comunitat autònoma per a la
seva investidura, aquest és el que tenim l’obligació de complir
i el que vostès ens poden reclamar, si no el complim, però no
que vostè plantegi si a qualque moment un grup parlamentari
va plantejar un tema o l’altre, d’aquests, n’hi pot haver molts,
però dins un acord de govern es planteja tot i s’arriba a unes
decisions colAlectives que fan el programa i segons qui les durà.

En segon lloc, la meva opinió particular, particular no pot
ser, sinó de Govern, és que nosaltres si no ho vàrem plantejar
dins l’acord de govern és perquè no ho crèiem necessari i
crèiem que la fórmula per la qual estava funcionant i per la qual
fins i tot podríem mirar de treballar, si es trobàs entre tots els
grups parlamentaris, podria ser a través de la modificació de
reglament i no amb la necessitat de fer un projecte de llei, si es
creiés convenient, però aquesta és una possibilitat tampoc no
descartable, però mai nosaltres hem tengut dins el nostre
programa de govern fer una llei d’aqueixes dimensions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.11) Pregunta RGE núm. 744/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María González i Ortea, de l  Grup
Parlamentari  Popular, relativa a desdoblament de la carretera
Palma-Universitat.

Passam a la pregunta número 11, la 744/00, relativa a
desdoblament de la carretera Palma-Universitat, que formula
l’Hble. Sr. Diputat José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, qui té la paraula.

EL. SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente.

Sr. Conseller de Obras Públicas, sinceramente, con muy
poca moral, con muy poca moral, porque hasta ahora ha sido
absolutamente imposible conseguir que usted nos diera una
respuesta concreta a algunas de las muchas preguntas que en

materia de carreteras le hemos hecho. Todavía recientemente en
comisión, el Sr. Diputado, el Sr. Pastor, le preguntó por la
carretera de Manacor y yo, sinceramente, que estuve en la
comisión, no me enteré de si usted piensa hacer algo o no
piensa hacer nada.

Pero, en fin, como digo, con muy poca moral, pero vamos a
ver si por aproximaciones sucesivas, nos conseguimos ir
enterando, le pregunto exactamente si ust ed piensa desdoblar
la carretera entre Palma y la Universidad, es decir, la carretera de
Valldemossa, la PM-111, en ese primer tramo, que tiene un
tráfico sustancialmente homogéneo, igual, de 28.000 o 29.000
vehículos diarios. Le pregunto, por favor, si usted me puede
contestar si, efectivamente, piensa desdoblar esa carretera.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat.

Aquest projecte, en aquest moment, està a exposició
pública, és a dir, que no fan falta aproximacions. Si hi ha una
exposició pública, jo crec que és ben clara.

En aquest projecte, es proposa que hi hagi un
desdoblament fins al Camí dels Reis i que llavors hi hagi un nou
traçat de carretera fins a la Universitat, sense desdoblament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente.

Es decir, que hay un tramo desdoblado y otro tramo en que
no se va a desdoblar la carretera. Es una curiosa teoría que no
sabemos a qué responde, debe ser un nuevo invento de
ingeniería de carreteras. Ya el otro día, y hablando de la
carretera de Manacor, habló usted de desdoblamientos, de
trocitos de desdoblamientos, una especie de nueva calificación,
a una vía autopista, autovías y vías de tipo convencional usted
añade la vía dels botifarrons, un trocito que se ensancha, se
estrecha, un trocito que se ensancha, otro que se estrecha. Es
realmente una novedad en ingeniería vial, y me alegro, después
de tantos años, de que, efectivamente, seamos capaces de
inventar algo tan fantástico. Lo que le aseguro es que no
funcionará, por razones obvias.

Usted imagínese una tubería a la que de vez en cuando le
hiciera usted estrangulamientos, ¿cómo pasaría el agua?, no,
pues esto es igual de sencillo, Sr. Conseller. Si pasan casi
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30.000 vehículos, si usted hace estrangulamientos, lo que
consigue es entorpecer todo el circuito y, lógicamente, que no
se pueda pasar. Me parece un mal invento, pero, en fin,
pasaremos, desde luego, o pasará usted y esta comunidad a los
libros de ingeniería viaria. Mi enhorabuena por esto.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, té la paraula.

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

Sr. Diputat, vertaderament, entenc que vostè ha d’estar
preocupat i devia ser desesperant formar part d’un Govern en
què en deu anys es van fer quatre projectes d’aquesta
universitat i al final no s’havia fet res, és a dir, que
vertaderament vostè, ho entenc, és a punt del suïcidi, una
persona tan tècnica i tan metòdica com vostè.

Realment, la inoperància total que ha hagut de sofrir
aquesta comunitat autònoma durant 15 anys, idò bé, ara tenim
una petita inèrcia però esper poder-la superar. Jo crec que hi ha
un projecte, que és clar que hi ha un desdoblament en una
primera fase, on hi ha més vehicles, i no botifarrons ni
sobrassades, vostès no van fer res.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 746/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici  de les obres de la ronda nord de Sant
Antoni.

Passam a la pregunta número dotze, la 746/00, relativa a inici
de les obres de la ronda nord de Sant Antoni, que formula
l’Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, qui té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

En el Diari de Sessions de dia 28 de setembre de 1999 hi ha
una pregunta que feia una companya diputada del meu grup al
conseller d’Ordenació del Territori referida a la ronda de Sant
Antoni, ala qual  ja li contestava: “Aquests temes no es pensen
retardar més de retardats que anaven, és a dir, que estan en
marxa, estan als seus departaments i seguint un bon ritme”, i
llavors a la contrarèplica li deia: “La ronda de Sant Antoni
divendres passat va passar pel Consell de Govern, es va
aprovar la continuïtat de l’expedient d’adjudicació”.

Llavors, la meva pregunta ve, Sr. Conseller, avui que es
compleixen cinc mesos i un dia des que es va fer aquesta
pregunta, jo li reiter i li dic: Quan creu el Govern balear que es
podran iniciar les obres de la ronda nord de Sant Antoni de
Portmany?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Diputat.

Em reafirm en el que he dit en aquest moment, que és no
paralitzar les coses que puguin sortir endavant, però,
desgraciadament, en aquest cas, es va treure a concurs aquesta
obra i va quedar deserta. Immediatament, s’ha modificat i s’ha
incrementat el pressupost i s’està fent tot l’expedient perquè els
pròxims mesos es pugui adjudicar, suposant que hi hagi un
contractista a Eivissa o a la resta del món que també vulgui fer
aquesta obra.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

Jo deduesc de la contractació que m’ha donat el Sr.
Conseller que supòs que ens veurem en l’obligació, el nostre
grup, d’aquí a sis mesos més de tornar-li a demanar quina és la
situació precisament d’aquest expedient, i no dubt, quasi quasi,
o tal vegada podríem estalviar la pregunta, perquè veig que la
contestació va en el mateix sentit.

Sr. Conseller, després de cinc mesos, jo crec que vostè no
em pot contestar que continuen igual que abans. A veure,
primerament, reformar el projecte, després, tornar a sortir a
subhasta i després si hi ha algú que se’l vulgui adjudicar, jo
crec que, a aquestes altures, esperava que almenys vostè em
contestàs dient que aquest expedient ja està definitivament
aprovat des d’aquestes dates i és a punt d’adjudicar-se o bé  a
punt de sortir a subhasta, però de la seva resposta deduesc que
està con estava el 28 de novembre de l’any 1999.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Conseller d’Ordenació del Territori,
per tancar la qüestió.
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Maria Ferrer i Orfila):

Idò em sap greu que ho hagués passat malament, però la
meva intenció era expressar que aquest expedient està en marxa
i que ja s’ha fet l’actualització del pressupost i que està tot el
procediment administratiu en funcionament i no hi ha cap
parada. L’única aturada és que quan es va treure a exposició
pública, a adjudicació, va quedar desert, desgraciadament, i
lamentablement, que supòs que a vostè li sap tan de greu com
a mi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4673/99, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a privatització dels
aeroports a les Illes Balears.

Exhaurit el torn de preguntes, passam al punt número dos
de l’ordre del dia.

Primer, la Proposició no de llei 4673/00, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la privatització dels aeroports a les
Illes Balears. En nom del grup presentant, el Sr. Miquel Nadal,
del Grup Mixt, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diput ats. Avui
debatrem aquí una proposició no de llei que els diputats d’Unió
Mallorquina al Grup Mixt  presentaren en aquesta cambra el 10
de desembre de l’any 99.

L’article 12 del nostre Estatut d’Autonomia estableix que
correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els
termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que
en desenvolupament de la legislació pròpia dicti l’Estat, la
funció executiva, és a dir, la gestió, de les següents matèries, i
en el punt 19 estableix els ports, aeroports, amb qualificació
d’interès general, quan l’Estat no se’n reservi la gestió.
Aquesta redacció és una redacció que tenia el nostre Estatut
des de l’any 1983 i que s’ha mantingut fins ara sense cap tipus
de modificació. Ja els redactors dels nostre Estatut
d’Autonomia acceptaven la possibilitat que la gestió dels
aeroports fos de la comunitat autònoma.

El parlament de l’Estat que va aprovar el nostre Estatut
d’Autonomia, no oblidem que el nostre Estatut és una llei
orgànica que ha d’aprovar el parlament de l’Estat espanyol,
també acceptava aquesta possibilitat.

Amb els ports s’ha arribat a una solució que crec que la
majoria de les comunitats autònomes troben acceptable, i és la
creació de les autoritats portuàries que depenen de cada
comunitat autònoma. En canvi, amb els aeroports, fins ara, això
no ha estat possible. La gestió d’aquests aeroports la duu a
terme una empresa que es diu Aena.

Què és Aena? Aena és un ens públic, ho dic per als
diputats que no ho sàpiguen, adscrita al Ministeri de Foment,
que s’encarrega de dos aspectes fonamentals, un és la gestió
i manteniment dels aeroports i l’altre, la gestió del control o dels
centres de control aeri. Té més de 9.000 treballadors. Té 42
aeroports. I té uns ingressos superiors a 186.000 milions de
pessetes.

Avui, amb la nostra proposició no de llei, no volem entrar
en la gestió dels centres de control, perquè entenem que han de
continuar depenent d’un organisme estatal o encara millor,
supraestatal, perquè el tema de les comunicacions aèries hauria
de dependre d’organismes europeus com Eurocontrol.

La proposició que avui presentam en aquesta cambra es
refereix només a la gestió d’aquests aeroports.

Per a Unió Mallorquina i per a altres forces d’aquest
Parlament, fins i tot de l’Estat espanyol, la reivindicació de la
gestió dels ports i dels aeroports ha estat un dels punts
diferencials més important respecte dels programes electorals
de la resta de forces polítiques. 

Des de l’inici de l’anterior legislatura, Unió Mallorquina ha
presentat propostes que demanen tant la gestió dels ports com
els aeroports, interès general a l’àmbit de la comunitat
autònoma. Aquest Parlament, aquesta cambra, amb ocasió del
debat de política general de l’any 96, va aprovar una
proposició, que era demanar a l’Estat el traspàs de la gestió en
el termini més curt possible, fins i tot molts d’ajuntaments
d’aquestes illes, com són Sant Joan, Santa Eugènia, Costitx,
Ariany d’altres se sumaren a aquesta proposta i enviaren a
aquest Parlament aquestes propostes.

Fins ara, la veu d’aquest Parlament i de molts ajuntaments
no ha estat escoltada.

Aquesta proposició té una aspiració de màxim autogovern
perquè els ciutadans d’aquestes illes, representats pel seu
Govern, tenguin o puguin assolir el control de la gestió de les
instalAlacions més estratègiques que tenim en aquestes illes,
com són els aeroports, i fonamentarem aquesta proposició en
una sèrie de motius.

El primer, perquè aquesta gestió, per al Govern de la
comunitat autònoma, suposaria una millora en la presa de
decisió, a causa del major coneixement de la realitat que es té
des d’aquestes illes. Les illes, atesa la condició d'arxipèlag, són
molt sensibles a tota circumstància que pugui afectar la
comunicació entre les distintes illes i entre elles i altres indrets
de l’Estat, d’Europa o de la resta del món. Som els ciutadans
d’aquestes illes qui millor coneixem el funcionament d’aquest
aeroport i les necessitats, no hem de menester que venguin uns
senyors, per molt preparats que estiguin, uns senyors de
Madrid o d’altra banda, a dir-nos quines són les necessitats
dels nostres aeroports, quines són les dimensions que han de
tenir, quines són les terminals que han d’emprar per al vol entre
illes o per a d’altres coses.
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Senyores i senyors diputats, per a Unió Mallorquina, no
tenen les mateixes necessitats els turistes que van a Frankfurt
o a Dusseldorf, els executius o els empresaris que a primera
hora del matí se’n van a Barcelona o a Madrid, o els alAlots que
van a jugar un campionat de Balears a Eivissa un dissabte o un
diumenge. Són distintes necessitats, i ningú millor que el
Govern d’aquestes illes, el representant dels ciutadans
d’aquestes illes, per establir com han de funcionar aquests
aeroports. Vull recordar que l’any 98, després que l’Estat
espanyol hi va invertir més de 40.000 milions de pessetes, se
n’hi van haver d’invertir uns altres 6.000 per corregir les
deficiències que havien aparegut a l’aeroport de Palma. Això
demostra que des d’aquí coneixem millor com han de funcionar
aquests aeroports.

El segon dels motius és perquè suposaria un major control
d’això que és una instalAlació estratègica, que és la via més
important d’entrada de turistes que hi ha en aquestes illes.

La dependència d’una economia fonamentada bàsicament
en la indústria turística, la dependència dels subministraments
de tot tipus de fora de les illes, fins i tot les activitats dels
ciutadans d’aquestes illes, fan que el transport aeri sigui una
instalAlació estratègica i que no pot estar en mans dels
particulars o no només en mans dels particulars. Les
administracions públiques, sobretot les administracions
públiques d’aquestes illes, tenen molt a dir en aquestes
instalAlacions.

Vull demanar-los, senyores i senyors diputats, que per un
moment s’imaginin què passaria si es fes un concurs unitari en
què es tragués a concurs la gestió de tots els aeroports de
l’Estat espanyol en un sol concurs i que, per una d’aquelles
coses, l’empresa que resultàs adjudicatària d’aquest concurs
fos una empresa que tengués altres interessos, interessos
econòmics en empreses turístiques, en empreses turístiques del
mateix Estat espanyol però d’un altre indret que no fossin les
Illes, com per exemple Canàries o la Costa del Sol, o ni tan sols
això, una empresa que tengués interessos turístics importants
al nord d’Àfrica, què passaria?, en quina situació quedarien els
nostres aeroports?

El tercer dels motius és que podríem corregir amb els
beneficis que generen els nostres aeroports els desavantatges
que l’impacte del trànsit de turistes suposa per a les nostres
illes. L’any 98 l’aeroport de Palma va facturar 14.900 milions de
pessetes, 2.400 milions més que l’any 97, fet que suposa, sense
comptar les amortitzacions de les instalAlacions, un benefici de
7.000 milions de pessetes. Aquest augment es devia a
l’increment de les tarifes però per una altra banda a l’increment
de passatgers. L’any 98 es va arribar a 17'6 milions de
passatgers, un milió més de passatgers a Palma que l’any 97, i
a Menorca, 2'4 milions, i a Eivissa, 3'7 milions, en ambdós casos
200.000 passatgers més que l’any 1997.

Des d’Unió Mallorquina pensam que és més lògic destinar
part dels beneficis generats per l’aeroport a corregir les
deficiències en la degradació del medi ambient i el territori que
generen aquests turistes o passatgers.

Per últim, perquè la gestió per part de la comunitat
autònoma podria tenir un major control en la necessària
privatització d’alguns, d’alguns, repetesc, indispensables
serveis d’aquests aeroports. Com vostès saben, en el BOE de
dia 12 de gener del 99 es va modificar l’apartat sisè de l’article
31 de l’estatut d’Aena, cosa que donava la possibilitat a una
gestió privada dels aeroports, fins i tot a la possibilitat
d’atorgar la gestió compartida, o sigui, que cada d’un d’aquests
42 aeroports es pogués gestionar de manera independent.
Malgrat aquesta possibilitat, sembla, pels mitjans de
comunicació, que el Ministeri de Foment vol fer la privatització
o té la intenció de fer la privatització en un bloc. Aquesta
notícia va suposar per a la majoria de ciutadans d’aquestes illes
una alarma social important, fet que va fer que la Cambra de
Comerç reunís el passat mes de desembre tots els partits
polítics representats en aquesta cambra, les associacions
d’empresaris PIME i CAEB i el Foment de Turisme, i
prengueren, per unanimitat, un acord de demanar la separació
de la gestió aeroportuària, la titularitat pública dels aeroports,
la descentralització de la gestió amb inclusió de l’executiu
autonòmic, dels consells insulars, dels ajuntaments, de les
entitats privades de les Illes i, a més, amb la gestió de capital
privat d’aquestes illes. En aquest sentit, presentam nosaltres
aquesta proposició no de llei, i la presentam amb un esperit
d’arribar a consens.

Per la nostra part, estaríem encantats de tenir l’esperit que
es va mantenir a la Cambra de Comerç i arribar a un consens,
que estaríem disposats a afegir a la nostra proposició no de llei
totes les iniciatives que es presentassin pels grups d’aquesta
cambra. Per aquest motiu, al Grup Mixt, els parlamentaris d’Unió
Mallorquina solAlicitam que estiguin en mans de la comunitat
autònomes les competències en matèria de gestió dels
aeroports i proposam a aquest Parlament que insti el Govern de
l’Estat espanyol a no iniciar cap procés de canvi de gestió dels
aeroports de les Illes sense prèviament haver arribat al consens
amb el Govern de les Illes Balears, tota vegada que és una
aspiració de la societat balear tenir el control de la gestió
d’unes instalAlacions estratègiques com són les aeroportuàries
per al correcte desenvolupament de la seva viabilitat social i
econòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, d’Unió
Mallorquina. Grups que hi vulguin intervenir? Gràcies. Sr.
Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula per a fixació de posicions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President.

Simplement per manifestar el nostre acord bàsic amb
aquesta proposició no de llei, el nostre suport, per tant, i
pensam que ja que sembla que hi pot haver un grau important
d’unanimitat, seria bo que, efectivament, aquesta proposició,
fins i tot amb algun canvi, s’aprovàs per tot el Parlament perquè
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donaria una major força a l’hora de plantejar-ho com a
reivindicació davant el Govern central. Per tant, a pesar que, per
al nostre grup, ens agradaria que a la resolució figuràs més
explícitament, encara que abans se n’hi diu alguna cosa, que hi
figuràs més explícitament el manteniment dins el sector públic;
estaríem bàsicament d’acord amb aquesta proposició, i
acceptaríem alguna transacció que no la desvirtuàs en
l’essència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Des del PSM també estam totalment d’acord amb la
proposició no de llei que ha presentat Unió Mallorquina, i
compartim les preocupacions que en l’exposició de motius
s’expressen, que a les Illes Balears estam molt condicionats
amb el transport, i sobretot amb el transport aeri, pel tipus
d’indústria que hi ha a les Illes Balears, com pugui ser l’activitat
turística, i per tant que tenim una economia molt dependent
dels transports, i sobretot del transport aeri.

Hem vist però que en aquests moments el Govern de l’Estat,
el Partit Popular, va privatitzant tot el que genera beneficis per
a l’Estat, va privatitzant Telefònica, va privatitzant el que es va
anomenar les joies de la corona, i nosaltres entenem que la
gestió aeroportuària també és una d’aquestes joies. El Govern
a l’aeroport de Palma va invertir 20.000 milions de pessetes que
es recuperaran en pocs anys, en pocs anys l’aeroport de Palma
haurà recuperat la inversió que en el seu moment es va fer, i fins
i tot donarà beneficis, com ja va passar en el seu moment amb
les inversions que es varen fer a l’aeroport de Menorca.

Per tant, a diferència d’altres serveis que està donant
l’Estat, com pugui ser Renfe, on es mantenen una sèrie de línies
i una sèrie d’inversions que són totalment deficitàries, i l’Estat
es compromet a mantenir-les, la gestió aeroportuària, almanco
a les nostres illes, genera beneficis. Fa pocs dies el ministre de
Foment ratificava la ja coneguda voluntat del Govern espanyol
de privatitzar el conjunt dels aeroports d’una manera unificada,
és a dir de concedir la seva gestió a un sol grup, i rebutjant la
participació de les comunitats autònomes, com es ve demanant
des d’algunes autonomies de l’Estat espanyol. D’aquesta
manera el Govern espanyol també rebutja la demanda que es va
fer des de distintes veus socials i econòmiques a les Illes
Balears, que vostè ja ha esmentat la reunió que hi va haver a la
Cambra de Comerç al mes de desembre. Jo vull recordar que
aquestes entitats o aquestes associacions de caire econòmic
anaven molt més enllà que no la gestió dels aeroports, sinó que
demanaven que el Govern de les Illes Balears tingués,
desenvolupés una política aeroportuària pròpia, perquè la
dependència que tenim d’aquest sector era molt important, i es
demanava que no només no es deixés el transport aeri en mans
de Madrid, sinó que nosaltres mateixos a les Illes Balears es
dissenyés una política d’inversions als nostres aeroports, i

també es demanava que poguéssim actuar sobre les taxes, és a
dir que el Govern pogués decidir si per exemple els vols entre
illes han de tenir les mateixes taxes que puguin tenir entre les
Illes i la península, i sobretot desenvolupar una estratègia
industrial pròpia, i obrir les portes a nous llocs de feina per al
jovent, en un sector que produeix un gran valor afegit.

I per altra banda també es posava de manifest que la
privatització dels aeroports escandalitza fins i tot els més
liberals, que consideren que és un monopoli natural, que un
aeroport com pugui ser un aeroport a cada illa, i que
evidentment no pot ser venut en borsa ni a empreses més o
menys multinacionals, que gestionarien amb criteris de treure
profit per als seus accionistes sense respecte per les
necessitats que tenim a les Illes Balears.

Per tant, la privatització en lloc de donar més
descentralització de la gestió, com es demana a la proposició no
de llei que vostès presenten, el que faria seria una major
concentració i per tant amb cada vegada més dificultats, o amb
dificultats més grans per poder intervenir des de les comunitats
autònomes. I per açò donarem suport a la seva proposició no
de llei. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Barceló en nom del Grup
Socialista.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Donarem suport a aquesta proposta, però, atès que és
una proposta que ve jo crec que en un moment d’oportunitat
política diferent tal vegada al moment en què es va plantejar
aquest consens en torn a un anunci fet pel Govern de l’Estat
que evidentment ens va preocupar absolutament a tots. Va ser
normal, per tant, que en un moment en què es plantejaren
determinats mínims a partir que tots els partits polítics
d’aquestes illes estiguessin d’acord, i per tant d’alguna manera
fer un front polític clar, sobretot davant el Govern de l’Estat.
Però bé, també en aquests moments -i per què no dir-ho?, ho
sabem perfectament- estam en una plena campanya electoral
d’unes eleccions generals on ens jugam precisament, on
decidim precisament d’aquí a dia12 de març quins són els
diferents projectes polítics que a nivell d’Estat condicionaran
no només l’estructura dels propis serveis, sinó sobretot
qüestions tan importants com el procés de privatitzacions de
determinats drets i serveis d’aquest país. I jo crec que açò dóna
un marge, o obre una clau diferent a aquesta proposició no de
llei. 

Repetim, estam d’acord amb el contingut que es planteja,
però creim que en aquests moments hauríem de ser més clars i
més valents, crec que en aquest moment hauríem de dir d’una
manera ben clara i absoluta que estam en contra de les
privatitzacions d’un sector tan estratègic com és el sector aeri.
Creim que ho hem de dir d’una manera claríssima: no es pot
privatitzar; no dir només que no acceptarem o no és correcte un
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canvi de gestió sense l’acord del Govern de la comunitat
autònoma, de les institucions autonòmiques, sinó simplement
dir “no” en qualsevol concepte. En tot cas, que mai el sector
p úblic abandoni el que és un sector estratègic per a unes illes
com són aquestes. I després evidentment també articular el que
ha de ser la participació de les institucions d’aquestes illes, que
pot ser el Govern, ampliables als consells insulars, o fins i tot
als ajuntaments, o altres entitats públiques que no fossin
pròpiament institucions, que també seria correcte que hi
poguessin participar. Però participar-hi d’alguna manera
bàsicament amb control d’aquesta gestió, i de control també i
de poder de decisió dels beneficis generats. I crec que és una
passa que en aquest moment polític hauríem de fer, perquè
estam massa acostumats, o massa mal acostumats, i entenc que
aquesta proposta es fa des del plantejament nacionalista que es
vol la màxima capacitat de decisió des del Govern d’aquestes
illes, des de les institucions d’aquestes illes en matèria
aeroportuària, i la història a dins aquest parlament així ho
demostra. Per tant, estam convençuts de la voluntat del partit
que presenta aquesta proposta. Del que no estam tan
convençuts és del que creuen la gent del Part it Popular, en
absolut, perquè diuen que no estan privatitzant la sanitat, i
sabem perfectament en el procés en què estam treballant dins
el sector sanitari; o dins el sector d’educació, que simplement
les inversions públiques van rebaixant a uns nivells de qualitat
dels serveis que obliga en determinada manera a potenciar tot
el que és privat.

I per tant, aquest doble joc o aquest doble llenguatge polític
per part del Partit Popular en una campanya electoral,
francament es fa molt difícil de creure, i sobretot quan sonen
totes les alarmes per part del Govern de l’Estat i aquí el Partit
Popular quan ha tingut l’oportunitat de decidir en qüestions
davant fets privatitzadors, com és el preu de la benzina, no ha
fet absolutament res mai, quan governaven aquí i podien exigir
allà; o quan aquí podien exigir tot el que el portaveu d’UM
assenyalava respecte de descompte, respecte d’obligacions de
servei públic, i que vàrem haver d’esperar que hi hagués un
canvi de Govern com per decidir que votaven a favor, perquè
tampoc no ho havien fet mai. Vull dir, estam baix el valor de la
paraula que dóna el Partit Popular o que diuen, que
vertaderament em preocupa que avui simplement puguin donar
suport perquè estam en un procés electoral. I per açò mateix
creia que valia la pena ser bastant més contundents, ser bastant
més clars i apostar amb valentia en assenyalar que no estam
d’acord que privatitzin ni tot ni part d’una xarxa de serveis
aeroportuaris, perquè tots són estratègics, tots; perquè els que
no són estratègics perquè els avions arribin, són estratègics
pels recursos econòmics que s’hi guanyen; i per tant,
l’aparcament i tot és estratègic per a nosaltres. I no val fer
serveis a mida que es privatitzin.

Creim, per tant, que en aquest moment, sobretot pel moment
polític que estam, per fer pública reafirmació del que creim uns,
que creim en el sector públic i en la participació dins aquest
sector públic de les diferents administracions, i creim que val la
pena perquè és un sector estratègic, fonamental per a nosaltres,
participar-hi des d’aquí, tenir les màximes responsabilitats des
d’aquí, que siguin possibles i com siguin possibles, ens és
igual, però que estigui en mans públiques i que nosaltres hi

participem. I aquestes dues peces clau francament m’haguera
agradat que hagués quedat més clar, encara que no en tenc
dubte per part d’Unió Mallorquina, evidentment la part del
Partit Popular no em mereix, i ho he de dir aquí avui, la menor
credibilitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. En nom del
Grup Popular el Sr. Piña té la paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Con la venia del Sr. Presidente, una cuestión de orden antes
de iniciar mi intervención puesto que, como ya parece
costumbre cuando aparezco en esta tribuna lecciones sobre
funcionamiento y reglamento, tengo que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Piña, no és que li interrompi la qüestió d’ordre; es
colAloqui els micròfons o s’atraqui als micròfons, perquè si no,
no el sentim.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. El debat de presa de
posicions, és exclusivament sobre el plantejament del ponent,
o es pot comentar respecte d’altres qüestions i altres arguments
exposats en aquesta tribuna?, perquè no em fa cap ilAlusió que
em cridi a l’ordre. Es pot? Moltes gràcies, Sr. President.

Tres o cuatro hechos, antes de empezar con una
argumentación. Es muy fácil hacer la comparación entre los
buques y el transporte marítimo y las aeronaves y el transporte
aéreo. Sólo hay una pequeña diferencia que es absolutamente
esencial. Hasta el momento en que el buque entra en puerto, y
desde el momento en que el buque sale de puerto, la mar es
libre, y está exclusivamente toda la conducta a lo largo de la
travesía a discreción del comandante, de acuerdo con las
instrucciones del armador. El espacio aéreo no solamente no es
libre, sino que está absolutamente controlado, y además
saturado, lo que quiere decir que la actuación del aeropuerto
como receptor y expedidor de aeronaves, condiciona de manera
esencial la operación en el espacio aéreo, lo que significa que
el tratamiento no puede ser idéntico; simplemente, no puede ser
idéntico.

Segundo, no se puede privatizar. La privatización repugna
incluso a los más liberales. Lamento informar a sus señorías que
no solamente se puede, sino que se hace, se ha hecho y
funciona, y funciona bastante bien, funciona en Inglaterra,
London Airport (...) maneja una serie de aeropuertos que no
citaré, con 104 millones de viajeros el año pasado; Aeroport de
Paris, que maneja Orly y Charles de Gaulle funciona. Milán
funciona, Viena funciona, los aeropuertos alemanes funcionan,
y están en todo algunos de ellos, y en parte ot ros, privatizados,
en el sentido que citaba la Sra. Diputada.
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Tercera cuestión. La privatización de algunos servicios a
nuestro juicio no es la solución, y ya entro en temas de juicio,
la privatización de la gestión aeroportuària en términos de
gestión de modos y maneras privadas, no en el sentido que
acusaba (...). Y en cuanto si hay poca credibilidad por parte del
Grupo que yo represento ahora aquí, y es oportunismo político
y que el momento no es procesalmente el más oportuno,
simplemente sugeriría que la propuesta, si estábamos en
términos electorales, hubiera tenido que ser la retirada de la
proposición de ley, para discutirla en momentos más tranquilos,
en que pudiéramos llegar mejor al consenso; y por otra parte le
puedo afirmar que en el setiembre de 1996 la postura que yo
mantengo aquí está plasmada en un papel que, ése sí, está
firmado por mi, y lo mantengo. Ése sí porque lo firmé yo.

Bien, entrando en el tema. Cuando hablamos de
privatización entendemos no la venta, no la dejación de
responsabilidades, no la transmisión del patrimonio, sí la
conversión de la gestión actual, que es una gestión mixta,
terriblemente condicionada por los modos y maneras de lo
público, en un ámbito que es básicamente privado, lo que hace
que el modelo actual de explotación de los aeropuertos esté
agotado, por una gestión de ámbito, de derecho y de modos y
maneras privados; sujeta al derecho privado en todos sus
términos. El ámbito de acción de un aeropuerto, no sólo de
algunas actividades que se desarrollan en el aeropuerto, sino
del aeropuerto, está en el ámbito de lo privado, está en el
contexto del derecho privado. No es creador de normas, no es
inspector de comportamientos, y no es autoridad sancionadora,
es productor de bienes y servicios, y además es productor de
bienes y servicios en tiempo real, que como algunos otros
productos que tenemos aquí buena muestra de su producción,
se agotan porque son enormemente perecederos, un slot de las
once y cinco a las once y diez no sirve para nada, se ha perdido
para siempre, no tiene posibilidad de recuperación. Y la
capacidad de respuesta desde el ámbito de lo público, yo, que
tengo una pequeña experiencia sobre esa cuestión, aseguro
que no es suficiente para funcionar con eficacia. La gestión
regionalizada, por supuesto que regionalizada, absolutamente
lógico; el entorno económico y social es claro que exige una
gestión regionalizada, descentralizada, y algunos hemos tenido
un exceso de éxito en ese proceso o intento de
descentralización; y en Baleares, en nuestra comunidad
autónoma, és encara molt més important. Hi ha un concepte
avui en dia, que és el cluster de las instalaciones aeronáuticas,
que es un elemento dinamizador de toda la economía, de todo
el paquete económico y social de una región, y no hace falta
argumentar en nuestra tierra, és claríssim, és que és un element
tan essencial, que és completament lògic, i a més el referent
essencial en termes legals és  el Estado de las autonomías, y
por tanto es completamente lógico que la descentralización se
convierta en una regionalización.

Privatización. ¿privatización hasta dónde? En ningún caso
se pretende total por nuestra parte. Participación empresarial
privada para los modos y maneras de hacer, insisto,
p articipación empresarial privada para los modos y maneras de
hacer. Pero en la definición del “¿Qué hacer?” la defensa del
interés público debe de estar garantizada. ¿Y cómo? mediante
la participación de todas las instituciones públicas implicadas

en la cuestión. ¿Y quienes son? Todos aquellos que tienen
responsabilidades y competencias en la cosa pública: la
Administración central, recuérdese lo que he citado antes, la
actuación de una gestión aeroportuaria, en un solo despegue,
implica una actuación y una modificación y una saturación,
sobresaturación y utilización del espacio aéreo, que no es ya
español, es europeo, y es competencia del Estado central.

En todos los aeropuertos hay un interés que debe de
mantenerse, que es el interés de la defensa. La defensa tiene
determinadas cuestiones, no solamente las bases aéreas
abiertas al tráfico civil y en los aeropuertos que son conjuntos
con bases aéreas, en cualquier aeropuerto, aunque sea
puramente civil, tiene una serie de elementos que
potencialmente pueden ser necesarios en términos de defensa
nacional, que están sujetos a la competencia del Estado, de la
Administración central, administraciones autonómicas, por
supuesto, los consells en nuestro caso, de modo y manera que
cada uno pueda y deba ejercer las competencias que le están
asignadas por ley y asumir la responsabilidad.

Podría hablar todavía mucho más rato, esto ha sido durante
muchísimos años mi vida profesional, pero no tengo el menor
interés en abusar de la paciencia de sus señorías. Ahora bien,
el tema es lo suficientemente importante como para que, desde
mi punto de vista, y no pretendo con ello abusar de mi posición
profesional, pueda calificarse para nuestra comunidad
autónoma como un tema de estado. Es absolutamente esencial
para la supervivencia, el mantenimiento, la calidad y el mejor
aprovechamiento de nuestros aeropuertos. Por todo ello el
Grupo Popular acepta con mucho gusto el envite hecho por el
proponente, por quien ha presentado la proposición, y pido a
la Presidencia el tiempo necesario para tratar de obtener un
acuerdo que por los argumentos expresados, y salvadas
algunas diferencias que he tratado de especificar, entiendo que
puede ser fácil, próximo, y desde luego es necesario. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Piña, en nom del Grup Popular. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per recollir la proposta dels altres
grups i solAlicitar un recés de cinc minuts per intentar arribar a
un acord.

EL SR. PRESIDENT:

Concedirem, Sr. Nadal, segons marca el reglament, un recés
de deu minuts, llevat que abans comuniquin que han arribat a
un acord, i (...) reglamentàriament, ja que a vostè li pertocava
demanar-ho. Se suspèn la sessió durant deu minuts.

Reprenem la sessió. Senyor proposant, Sr. Diputat Nadal,
del Grup Mixt, han arribat a un acord?

EL SR. NADAL I BUADES:
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Sí, Sr. President. Vull agrair a tots els grups de la Cambra
l’esforç que han fet per arribar a un acord de consens en un
tema tan important com aquest, i hem proposat que l’acord seria
en els següents termes:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a no iniciar cap procés de canvi de gestió dels
aeroports de les Illes sense prèviament haver arribat a un acord
amb les institucions autonòmiques, tota vegada que és una
aspiració de la societat de cadascuna de les Illes tenir
participació real en la gestió d’unes instalAlacions estratègiques
com les aeroportuàries, per al correcte desenvolupament de la
seva viabilitat social i econòmica”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Estan d’acord tots els grups? Aleshores,
es pot entendre aprovada per unanimitat aquesta proposició no
de llei?

Queda aprovada, idò, per unanimitat la proposició no de llei
4673, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
privatització d’aeroports a les Illes Balears.

III.- Comunicació sobre l'estat de l'educació a les Illes
Balears  (Escrit RGE núm. 476/00, presentat pel Govern de les
Illes Balears).

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat de
la comunicació sobre l’estat de l’educació a les Illes Balears. El
conseller d’Educació té la paraula per intervenir.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Dia 4 d’aquest mes de febrer el BOE publicava el Reial
Decret de 30 de desembre de 1999, mitjançant el qual es
traspassaven al Principat d’Astúries les funcions i els serveis
de l’Administració de l’Estat en matèria d’ensenyament no
universitari. D’aquesta manera finalitzava el procés de
transferència de l’educació no universitària a les comunitats
autònomes, amb l’excepció de les ciutats de Ceuta i Melilla, que
queden a hores d’ara com els únics reductes del territori MEC.
Als anys 98 i 99 ha conclòs, per tant, la creació del mapa escolar
autonòmic que a l’any 1980 havia començat a fer-se realitat amb
els traspassos al País Basc i Catalunya; quasi vint anys per
convertir en un fet tangible una aspiració que ja era ben sentida
a l’inici de la creació de l’Estat autonòmic, un retard
inexplicable.

El mes d’octubre de 1997 hi va haver en aquesta cambra un
important debat en ocasió de la transferència de l’educació
universitària a les Balears, que s’havia de produir de manera
immediata. Hi hagué dos punts de vista contraposats: d’una
banda el del Govern del PP, que es manifestà satisfet amb la
quantitat pactada amb l’Administració central, de l’altra els

grups polítics que aleshores formaven l’oposició, els quals
coincidiren a l’hora d’afirmar que el cost que es volia transferir
era clarament insuficient. Així mateix, intervengueren en un
sentit semblant els senyors Sebastià Serra i Andreu Crespí, en
representació del PSM i del PSOE respectivament en la reunió
de la Comissió mixta de transferències celebrada el 17 de
novembre de 1997, en la qual es va assolir l’acord definitiu. La
quantitat final acordada va ser la de 40.000 milions, 300.000
pessetes, 200 milions més. Val a dir que repassant l’acta de la
Comissió mixta i contrastant-la amb les dades publicades al
BOE del cost efectiu dels serveis traspassats, no resulta gens
senzill tenir la fotografia nítida i precisa, ni de les quantitats ni
dels conceptes. Sabem el cost efectiu traspassat, un poc més de
37.000 milions de pessetes, als quals s’afegiren 1.500 milions de
pessetes de compensació per la normalització lingüística, i una
quantitat semblant procedent d’una borsa etiquetada com a
“despesa diversos ministeris”. Hem de dir que les quantitats
que figuren a l’acta de la Comissió mixta i en el BOE no són
exactament les mateixes, i exigeixen una certa reinterpretació.

Per a la nostra intervenció hem considerat la xifra bona la de
40.000 milions 208 445 milions de pessetes. És en base a
aquesta dada que farem un exercici comparatiu amb les altres
nou comunitats autònomes que igualment que les Balears han
rebut la transferència en educació no universitària els anys 98
i 99. Es tracta de comparar, amb intencions sanes, volem dir que
simplement volem saber si la Rioja, Aragó, Cantàbria, Madrid,
Múrcia, Castella i Lleó, Castella i la Manxa, Extremadura i
Astúries han rebut un tractament igual, millor o pitjor que el de
les Balears, de part de l’Administració central. En qualsevol cas,
no pretenem recriminar-los el millor tractament que han
aconseguit, sinó fer servir les seves dades com a base
argumental i d’autoritat per intentar millorar el finançament del
nostre sistema educatiu. En cap cas no ens molesten les
alegries dels altres, allò que ens molesta són les injustificables
mancances que l’Administració central ens va imposar amb el
consentiment -això ha de quedar clar- del PP de les Illes Balears.

Aquesta comunicació que present en nom del Govern és del
tot oportuna, perquè ara és el primer moment que tenim la
possibilitat de fer l’anàlisi comparativa de les nostres
transferències amb les de les altres comunitats autònomes que
les han obtingudes en el mateix període de temps, i amb el
mateix partit en el Govern de l’Estat. Vegem les dades i
comparem-les. Hi ha una sèrie de gràfics, de taules més ben dit,
que expliquen amb detall tot el que això ara, de manera molt
telegràfica, aniré exposant. Em sembla que ja el tenen els
portaveus dels diferents grups parlamentaris; i també
lògicament el donarem als representants dels mitjans de
comunicació. Voldria dir que aquests quadres estadístics han
estat possibles gràcies a la colAlaboració del director general
d’Economia, Sr. Montserrat, i també ens ha donat una mà per a
la redacció del nostre informe la Conselleria d’Hisenda. Vegem,
idò, aquestes dades comparatives en base a tota una sèrie
d’indicadors, com són quantitat transferida per habitat, en
relació al producte interior brut, per centre escolar obert, per
unitat grup, pel nombre d’alumnes matriculats, o sigui per
alumne, per professor, i la dada més important de totes, la
mitjana de tots aquests indicadors aplicada mitjançant una
simulació a les Illes Balears.
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Comencem per la quantitat transferida per habitant. Les
Balears varen rebre una transferència a la qual corresponien
50.482 pessetes per habitant. La mitjana de les nou comunitats
autònomes va ser de 59.692, o sigui exactament un 18,2% més.
I la transferència a la comunitat autònoma que més pessetes va
rebre per habitant, que va ser Múrcia, arribava fins a 20.558
pessetes més, o sigui un 40% més que les Illes Balears. Si
féssim una simulació i aplicàssim la mitjana de les nou
comunitats autònomes a Balears, les nostres illes haurien rebut
una transferència de 50.000 milions de pessetes, o sigui quasi
10.000 més dels que vàrem rebre per habitant.

Segon indicador, producte interior brut, prenent com a
mostra el producte interior brut de l’any 98. Ja sabem que és un
costum que al Parlament es demanen inversions de determinats
capítols, sanitat, educació, en relació al producte interior brut
del propi territori. Aleshores apliquem aquest paràmetre. Per a
les Balears la transferència dels 40.000 milions de pessetes va
representar un 1,6% del seu producte interior brut. Per a la
mitjana de les nou comunitats autònomes va representar el 2,7;
per a Extremadura el 4,6. Si aplicàssim a les Balears un
percentatge del 2,7% en relació al seu producte interior brut ens
sortiria -agafem-nos fort- que a les Balears li haurien correspost
80.000 milions i mig.

Vegem un altre indicador, centre escolar obert. A les Illes
per cada centre escolar li varen correspondre -diré xifres
completes- 101 milions de pessetes. La mitjana de les
comunitats autònomes va ser de 121 milions de pessetes per
centre escolar, o sigui un 19,8% més. I Astúries, que ha estat la
comunitat autònoma que en aquest indicador ha aconseguit
millor finançament, li haurien correspost exactament 38 milions
de pessetes més per centre, cosa que representa un 36,7 més
que a les Illes Balears. Si feim la simulació, en aquest cas a les
Illes Balears li haurien correspost 48.000 milions de pessetes, o
sia 8.000 més que els que de veritat li correspongueren.

Un altre indicador, quantitat transferida per unitat grup. A
les Illes Balears li correspongueren un poc més de 7 milions de
pessetes per unitat grup. La mitjana en les comunitats
autònomes va ser un poc més que 7,9 milions, i a Astúries 8,9
milions. La mitjana, un 13,1%, i Astúries un 27,4% més. Si
féssim la mateixa simulació de Balears en relació a la mitjana,
resultaria que a Balears li corresponen 47.000 milions i mig de
pessetes per concepte unitat de transferència/unitat grup.

Un altre indicador: alumne matriculat, alumne; per alumne a
les Balears, 286.000 pessetes; a la mitjana de les altres nou
comunitats autònomes, 330.000; a Castella-Lleó, que en aquest
cas és la comunitat autònoma que ha tengut una transferència
més abundant en relació a cada alumne, 391.000; en el cas de la
mitjana de les comunitats autònomes un 15,4% més, i en el cas
de Castella-Lleó un 36,6% més. A Balears, si haguéssim simulat
la mitjana sobre les característiques de Balears, li haurien
correspost més de 49.000 milions de pessetes.

També vegem l’indicador del nombre de professors.
Transferència per professor a les Illes Balears 4.050.000
pessetes. La mitjana de les comunitats autònomes, 800.000
pessetes més, un 18,2% més, i a Castella-Lleó, que és la

comunitat autònoma que ha rebut millor transferència per
professor, 5.224.000 pessetes, o sigui un 29% més. Si feim la
simulació a Balears, li correspondrien 49.000 milions de
pessetes.

Si aplicàssim a les Illes Balears la mitjana de totes les
variables que fins ara hem anat aplicant de manera
individualitzada referides, lògicament, a les mitjanes que
resulten de la transferència feta a cada comunitat autònoma,
haurien correspost a les Illes Balears exactament 54.000 milions
de pessetes, i si llevàssim la referència del producte interior
brut, la transferència que hauria correspost a Balears hauria
oscilAlat entre els 48.000 i els 50.000 milions de pessetes. En tots
els casos, en cada indicador en particular i aplicant la mitjana de
tots els indicadors, la transferència a les Illes Balears hauria
augmentat més de 8.000 milions de pessetes si ens haguessin
aplicat la mitjana de les nou comunitats autònomes.

És possible que algú estigui temptat a menysprear aquestes
dades comparatives que hem anat oferint dient que no es
poden comparar les diferents comunitats autònomes entre si
perquè no és la mateixa cosa un territori gran que un altre de
més petit, no és la mateixa cosa si hi ha més ensenyament
concertat o si n’hi ha molt manco... Aquest argument, el va fer
servir el Sr. Manuel Ferrer en la seva intervenció de l’octubre
del 1997. No voldria dir, però, que som una comunitat autònoma
molt estranya si resultàs que de l’aplicació dels sis mateixos
indicadors aplicats a comunitats autònomes tan diferents unes
de les altres, no se’n poguessin extreure dades comparatives
que fossin fiables? Evidentment nosaltres creim que per
ventura podria ser discutible alguna comparança amb un
indicador específic, però quan arribam a agrupar fins a set
indicadors, creim que no hi ha aquesta excusa com a excusa
vàlida. Supòs que tots vostès se n’hauran adonat que, de la
comparança amb cada una de les variables, se’n deriva una
quantitat de dèficit per a les Balears que en tots els casos és
molt semblant, entre els 8.000 i els 12.000 milions manco que les
altres comunitats autònomes. 

Ara em permetré, després d’oferir aquestes dades
comparatives, afegir alguns arguments més que encara fan més
indefensable el finançament del cost efectiu que va ser
transferit en data de dia 1 de gener del 98. Parlem de la població
de les Illes Balears i de la seva evolució al llarg dels darrers
anys. En el cens de l’any 91 les Illes Balears tenien 709.000
habitants; en el padró municipal de dia 1 de gener del 98, o
sigui, vuit anys més tard, les Illes Balears tenien exactament
796.483 habitants, això vol dir que tenien 87.345 habitants més,
o sigui, un 12,3% més de població que a l’inici de la dècada. En
relació al cens del 91, quin era dia 1 de gener del 98 el grau de
creixement o de decreixement de les altres nou comunitats
autònomes? La Rioja havia crescut un 0,1%; Aragó un 0,5%;
Cantàbria un 0,01; Madrid un 2,9; Múrcia un 6,6; Castella-Lleó
un 2,4; Extremadura un 0,7; Castella-La Manxa un 3,5 i Astúries
un 1,9. El conjunt d’Espanya havia crescut un 2,5 i el conjunt
de les nou comunitats autònomes que varen ser transferides en
el període 98-99, un 1,9. Les Balears, per tant , són la comunitat
autònoma amb un major creixement de població del conjunt de
l’Estat en xifres absolutes i també en xifres, evidentment,
percentuals: El conjunt d’Espanya un 2,5, el conjunt de
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comunitats autònomes transferides el 98-99 un 1,9, les Illes
Balears un 12,3. 

A més, es pot calcular que actualment hi ha un colAlectiu de
treballadors que s’acosta al 40.000 que encara no va figurar al
padró municipal del 98. La previsió és que aquest colAlectiu es
consolidi i que doni origen a un procés d’agrupament familiar,
la qual cosa indica incorporació a les nostres illes de població
abundant en edat escolar. El servei d’escolarització de la
Conselleria, després dels Reis d’enguany algun dia ha
escolaritzat fins a 30 alumnes a Palma; a Inca, fa dues setmanes,
en cinc dies n’escolaritzaren 16; a Eivissa, la població global
aquests darrers quatre anys ha crescut un 17%, i durant el curs
98-99, durant el curs, el sistema educatiu d’Eivissa va
escolaritzar 459 alumnes i enguany, quan estam a meitat de
curs, a Eivissa ja s’han escolaritzat 362 alumnes.

I evidentment no parlam de creixement vegetatiu, que tan
sols és de l’1%, es tracta de creixement per immigració, una
immigració que aporta al nostre sistema educatiu uns escolars
de procedència molt diversa: peninsulars, comunitaris i
extracomunitaris, la qual cosa produeix una problemàtica
d’integració social, cultural i lingüística, de compensació
educativa, en definitiva, que requereix uns recursos clarament
superiors als necessaris en les situacions d’escolarització de
població homogènia, més població necessitada de compensació
educativa, més necessitat de recursos humans i de més
recursos econòmics.

Vegem ara la població escolar i quina ha estat la seva
evolució els darrers nou anys. El curs 89-90, o sigui, fa
aproximadament 10 anys, les Illes Balears tenien 150.828
alumnes matriculats. Deu anys més tard en tenien 140.105.
S’havia produït una pèrdua d’un 7,1% d’alumnat. Durant el
mateix període, però, les nou comunitats autònomes amb les
quals comparam les Illes Balears havien perdut més de mig milió
d’alumnes; això representa quasi un 17% de disminució; tan
sols dues comunitats autònomes de les nou disminuïren manco
la seva població escolar que les Balears, que varen ser
Extremadura i Castella-La Manxa, però una disminució menor
que les Balears mínima. Ara bé, hi ha una altra cosa a observar:
la pèrdua de població escolar a les Balears es va produir fins al
curs 95-96, el curs 96-97 s’estabilitza i, a partir del curs 97-98
comença a produir-se una recuperació i un increment de la
població escolar. 

Les dades d’escolarització d’aquests dos darrers cursos, les
he esmentades abans. Són especialment espectaculars a
Eivissa, 450 el curs passat, 362 aquest curs fins ara; també són
espectaculars a Palma: en aquest moment a Palma, finals de
gener, no, finals de gener no, en data de 28 de febrer 1.562
estudiants més a Palma, 500 nous estudiants més que el curs
passat d’escolarització quan ja ha començat el curs escolar; el
cas concret d’Inca: des que ha començat el curs 74 nous
estudiants, dels quals n’hi ha 23 que són magribins. 

Perquè, clar, abans parlava de la població altament
heterogènia; dins aquesta població escolar que s’ha incorporat
a les nostres illes i que ha de ser atesa pel nostre sistema
educatiu, i que per atendre-la necessita recursos, diríem,

excepcionals, inclou en aquests moments 2.056 estrangers i 589
magribins, diferenciant el grup magribí de la resta, que és molt
heterogènia, lògicament; una població escolar, com he dit
abans, que és producte d’un flux immigratori intensíssim que la
situació econòmica d’ara mateix, semblant a un cavall galopant,
anuncia que no farà res més que augmentar, una població
escolar heterogènia, no integrada, complexa, que exigeix una
escola molt dotada de recursos humans i molt dotada de
capacitat d’elaborar estratègies pedagògiques prou complexes
per atendre aquesta diversitat de la població escolar a la qual
han d’atendre.

Més enllà de la població en xifres absolutes, més enllà de la
població escolar, hi ha un altre factor que tampoc no podem
ignorar, que és que les Illes Balears continuen essent,
juntament amb Madrid, la comunitat autònoma, d’aquestes deu
comunitats autònomes que han rebut la transferència el 98-99,
que té unes pitjors ratios alumnes/aula. En concret, a quatre
nivells diferents de l’educació, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears és la que té la ratio més alta i comparteix el lideratge
amb Madrid en algun altre cas. En tot cas he de dir que aquest
és un punt que crec que és dels més poc preocupants en la
mesura que ja són ratios relativament raonables com perquè
t res punts més amunt, tres punts més avall, puguin esser atesos
adequadament pels centres, amb l’excepció -per ventura- de
BUP i COU i batxillerat Logse, on encara sí que hi ha unes
ratios una mica més elevades.

En resum, més increment de població absoluta, manco
disminució de població escolar en relació a les altres nou
comunitats autònomes, una població escolar en augment a
partir del curs 97-98, i un finançament molt pitjor que les altres
comunitats autònomes, que les altres nou comunitats
autònomes en concepte de l’indicador habitant, producte
interior brut, centre escolar, unitat/grup, alumne, professor, i
més nombre d’alumnes per aula a les Balears, encara que no
preocupant.

Però és que, a més a més, a més a més, quan el 87, perdó, el
97, es va plantejar aquí el debat sobre les transferències, hom
va dir al Sr. Ferrer diverses vegades que l’aplicació de la Logse,
que en bona mesura acabaria corresponent a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, implicaria també unes despeses
que eren despeses de les quals l’Estat, en el moment de fer la
transferència, no era lògic que se n’alliberàs del tot, i aquí jo els
ho voldria recordar perquè aquestes despeses que dins la
Logse ja estaven configurades i fins i tot formulades
explícitament en alguns articulats de la Llei, resulta que aquests
anys el PP, durant l’any i mig que va gestionar la transferència
i aquest govern durant els vuit mesos que la gestiona, les ha
hagudes d’anar aplicant, cosa que ha representat un encariment
evidentíssim del nostre sistema educatiu. 

Primer de tot, atendre pressupostàriament l’educació infantil
no obligatòria, més pressuposts; concertació amb la privada de
l’escolarització 3-6 anys i major creació d’oferta a la pública en
aquest tram d’edat; desenvolupament d’accions de caràcter
compensatori, més professorat de suport; evidentment les xifres
que he donat fa un moment fan absolutament imprescindible
aquesta línia d’introduir mecanismes de compensació



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 29 de febrer del 2000 937

 

educativa, perquè si no les nostres escoles es convertiran en
un lloc en el qual serà molt difícil fer-hi la feina adient des d’una
perspectiva pedagògica. Actuacions d’atenció personalitzada
i atenció a la diversitat, més professorat; disminució
progressiva de la ratio alumnes/aula, més professorat; part de
l’alumnat de 12 i 13 anys als centres de secundària, més
centres; creació d’aules de tecnologia, creació d’aules per
desdoblament d’especialitat, més aules, més professors
especialistes i, a més a més, diversos processos d’homologació
salarial del professorat molts dels quals també estaven inclosos
ja dins els continguts legals que regulen el sistema educatius
de Balears a partir de la transferència de l’Estat; per exemple,
l’increment i l’homologació dels professors dels centres
concertats en relació als centres de la pública, això és un
manament que existeix a la Lode, article 49, apartat 4; els dels
mestres de primària promocionats a professors de secundària,
un altre mandat; la dinàmica que s’ha obert, inevitable a totes
les comunitats autònomes, d’homologació dels ensenyants
dels centres públics a la resta del personal de l’Administració
autonòmica i que el Partit Popular va iniciar durant els dos
primers anys que va fer els pressupostos d’educació.

A més a més, però, hi ha una altra dada, i és el cost de
l’educació no universitària a les Illes Balears l’any i mig que el
Partit Popular va gestionar el sistema educatiu. L’any 98 havien
pressupostat 40.810 milions de pessetes, en gastaren 44.258; el
99 en pressupostaren 45.990 i en gastaren 50.000, poc més poc
menys, i a la vegada varen fer un nombre d’inversions inferior
al que havien anunciat que farien a la compareixença en aquest
parlament de part del Sr. Manuel Ferrer, i molt més encara de la
intervenció del Sr. Matas quan, en el debat de la comunitat
autònoma de l’any anterior, de finals del 96, principis del 97, ara
no ho record bé, deia que aquests doblers bastarien per fer
totes aquestes coses que d’alguna manera jo ara he anunciat
que s’han anat fent i que s’estava obligat a fer en la mesura que
s’anàs aplicant la Logse.

Parlem ara d’inversions. Fins ara hem analitzat
comparativament el cost efectiu traspassat a les Illes Balears en
relació a les altres nou comunitats autònomes, i l’hem
considerat globalment sense fer esment a les quantitats dels
diferents capítols. Vegem què passa amb el capítol 6
d’inversions. Les Illes Balears tan sols en varen rebre una
quantitat que era superior a la de La Rioja, amb la particularitat,
però, que tenint molt manco que una tercera part de la població
de les Illes Balears, La Rioja va rebre quasi la meitat de les
inversions rebudes per Balears; en canvi Cantàbria, amb una
població escolar de 88.351 alumnes -recordem que la de Balears
és de més de 140.000- i amb un decreixement del seu alumnat en
22,52 punts al llarg dels darrers anys, va tenir en el capítol 6
quasi 150 milions més que les Illes Balears. 

Però de les inversions que sobretot voldríem parlar són les
que s’afegiren al total dels costos perifèrics i centrals
traspassats en el cas de les comunitats autònomes de Castella-
Lleó, Extremadura i Castella-La Manxa, les darreres comunitats
autònomes que, juntament amb Astúries, han arribat a un acord
per a la transferència amb l’Administració central, quan el Partit
Popular volia acabar el mapa de traspassos autonòmics de
l’educació universitària perquè així s’havia compromès en el

seu programa electoral. Idò bé, resulta que aquestes tres
comunitats autònomes, Castella-Lleó, Extremadura i Castella-La
Manxa, a més de pactar amb l’Administració central un acord
molt més favorable en base a tots aquells indicadors que jo he
dit abans, a més a més dins el mateix paquet de la transferència
pactaren un conveni per a inversions exactament de 3.000
milions de pessetes per a Castella-Lleó, 5.000 per a Extremadura
i 6.000 per a Castella-La Manxa. 

I algú per ventura dirà: i Astúries, per què no? Jo crec que
té una explicació molt clara: Astúries aquests darrers 10 anys ha
perdut ni més ni manco que 64.487 estudiants, per tant és de
preveure que no tengui necessitat de fer massa centres nous ni
massa aules noves, però és que, a més a més, Astúries, que ha
estat la darrera comunitat autònoma que ha fet la transferència
i que ha negociat fins al darrer moment, ha sabut negociar molt
favorablement la transferència, i així ho indica el fet que amb
totes les variables que nosaltres hem anat considerant, sempre
Astúries es troba a les primeres posicions, la majoria de les
vegades en primera posició, i quan veim que a la mitjana de
variables està prop dels 2.000 milions de pessetes més que la
mitjana de transferència a les nou comunitats autònomes del
mateix període. Jo des d’aquí aprofitaria per donar l’enhorabona
al conseller d’Educació d’Astúries, que és socialista, per cert,
igual que al de Castella-La Manxa i Extremadura, i aquí jo en
trec una conclusió, i és que es veu que el PP de Madrid tracta
millor, a l’hora de negociar, els adversaris polítics, o per ventura
és que els adversaris polítics saben negociar més o que
l’acoquinen més poc.

I les Balears, d’inversions què? Tal volta no en
necessitàvem, d’inversions?, ens bastaven els 971 milions de
pessetes que figuraven en el capítol 6 en el moment de la
transferència? Mirau, el Partit Popular ja era conscient que no
bastaven per a res perquè el Sr. Manuel Ferrer des d’aquesta
tribuna ja havia anunciat la necessitat d’invertir 6.000 milions de
pessetes els propers tres anys en inversions, però és que ara,
mirant-ho amb atenció, recorrent els centres, mirant el mapa
escolar, veim que les quantitats són molt més superiors que les
que intuíem fins i tot fa tres, quatre anys, i crec que les dades
que he donat d’Eivissa, de creixement de la població escolar,
que gairebé determinen la necessitat d’un centre nou cada curs,
quan ja partim d’un endarreriment de quatre o cinc centres,
evidentment ens dóna unes necessitats d’inversions molt més
considerables que les que inicialment s’havien previst.

En el primer estudi que ha fet la Conselleria d’Educació, en
el primer inventari d’inversions necessàries, que jo diria que és
un inventari provisional, d’ús intern de la Conselleria, en
procés o en fase final d’elaboració definitiva, ens surt la
necessitat de la construcció de 25 centres nous, bàsicament
situats a Eivissa i a la perifèria de Mallorca, la zona d’Alcúdia,
la zona de Manacor, la zona de S’Arenal, on s’ha inaugurat un
institut que ja és absolutament ple i d’aquí a dos anys no
bastarà, la zona de Calvià, que són les zones on hi ha un
creixement demogràfic intensíssim, es fa necessària la
construcció de 139 aules perquè l’aplicació de la Logse ha
generat necessitat de més espais, es fa necessària la
remodelació molt a fons de quatre grans instituts de les Illes
Balears, que gairebé cadascun d’ells necessita prop de 500
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milions de pessetes, i després fan falta moltíssimes
intervencions petites.

Però no parlem del passat, vegem com afrontam amb eficàcia
la resolució del problema gravíssim de finançament del nostre
sistema educatiu. El Govern en els pressupostos de l’any 2000
ja ha fet un gran esforç, un gran esforç que ha empobrit encara
més un govern que és el que disposa d’un finançament més
miserable d’entre les 17 comunitats autònomes de l’Estat
espanyol. El Govern, evidentment, continuarà fent un gran
esforç perquè l’educació per a tothom de qualitat i integradora
és una prioritat irrenunciable, però tenint en compte
l’insuficient dotació de les transferències, les múltiples i
costosíssimes deficiències i mancances que presenta el nostre
sistema educatiu i l’aportació de recursos fiscals propis
abundants que les Balears fan al conjunt de la hisenda estatal,
ens creim legitimats per demanar a l’Administració central que
sigui responsable i que exerceixi la solidaritat amb el sistema
educatiu de les Illes Balears millorant el nostre finançament, el
finançament del nostre sistema educatiu, i assumint un
compromís per afrontar conjuntament les necessitats d’inversió
urgents que tenim. Proposarem als diferents grups una
proposta de resolució que durant el temps que pertoca
reglamentàriament els presentarem, i seria una voluntat
d’aquest govern que fos un clam unànime d’aquesta cambra el
que plantejàs aquesta qüestió perquè, evidentment, aquesta
situació se situa més enllà de qui és el responsable concret de
la gestió del sistema educatiu, perquè si el sistema educatiu no
rep el finançament adient, és evident que una cosa bàsica d’un
país com és l’educació tendrà unes extraordinàries dificultats
per atendre les necessitats de formació dels ciutadans, uns
ciutadans -recordau-ho- que surten a tots els índex de l’Estat
com els que tenen un percentatge inferior de qualificació
professional, un percentatge inferior d’estudis universitaris,
etc., etc.

Totes aquestes coses d’alguna manera són el contingut
d’aquesta comunicació que ha volgut presentar el Govern en
aquest parlament, i l’ha volguda presentar immediatament que
ha pogut, perquè és evident que per presentar aquesta
comunicació aquí era necessari conèixer les dades de totes les
comunitats autònomes que han rebut les transferències el 98 i
el 99, i només va ser possible conèixer aquestes dades a partir
de la publicació, dia 4 de febrer d’enguany, de les dades que
feien referència a Astúries i que eren les dades que ens faltaven
per poder fer la comparativa del paquet. Aquestes són algunes
de les aportacions en termes d’informació i de reflexió que jo
voldria aportar a aquesta cambra amb l’esperança que tots els
grups entendran que la prioritat és la millora del nostre sistema
educatiu, de la qual tots hauríem de ser capaços de ser-ne
protagonistes.

Gràcies, Sr. President.

(La Sr. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara és el torn d’intervenció
dels grups parlamentaris. Quins grups volen participar? En nom
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el Sr.
Buele. Ah!, perdó, en nom del Grup d’Esquerra Unida..., perdó,
Mixt, en nom del Grup Mixt  té la paraula el Sr. Buades per un
temps de quinze minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, sigui
benvinguda, primer de tot, aquesta comunicació del conseller
d’Educació i Cultura al Parlament en unes dates que creim ben
oportunes. Hi ha qui es queixa que fer debats així, en període
electoral, és impropi d’una cambra com la nostra, però la veritat
és que Els Verds consideram sempre oportú aprofitar qualsevol
avinentesa per parlar de temes que preocupen la gent, i ningú
no podrà discutir al Sr. Conseller que la qualitat educativa
provoca desficis continus a bona part de la ciutadania.

El conseller planteja un debat en termes bàsicament
economicistes, conscient que sense diners no es poden fer
miracles. Dos anys de transferències educatives no
universitàries no han fet més que donar la raó a tanta gent dins
la comunitat escolar que una transferència mal dotada no fa
sinó contribuir a deteriorar la qualitat del servei. Feia anys que
els sindicats havien avisat que les transferències arribaven tard
i malament, i que el desfasament pressupostari podia atènyer
desenes de milers de milions. Va ser endebades, si bé el Govern
del PP a Madrid va reactivar uns processos de transferències
a les autonomies de via lentíssima com la nostra després de set
anys de paralització total en l’administració anterior, fet que
s’ha de reconèixer amb justícia, el cert és que les va dotar molt
malament. En realitat es tractava d’un gest de cara a la galeria
adreçat a fer electoralisme barat en contra de l’anterior
administració, però que en realitat no es volia reparar el dèficit
històric d’educació a les Illes. 

L’STEI, per exemple, va elaborar aleshores un estudi sobre
el cost de la transferència educativa que revelava que els 38.500
milions pactats eren manifestament insuficients, fins i tot
afegint-hi els 1.500 milions promesos de més destinats a
normalització lingüística. Per cert, algú sap on han anat a parar
aquests diners?, perquè al sistema educatiu la situació del
català com a llengua pròpia no ha fet més que recular, els
darrers anys. Afirmava l’STEI que el finançament mínim
adequat, és a dir, aquell que tenia en compte la despesa mitjana
per alumne, l’aplicació de la reforma educativa i l’impuls de l’ús
del català com a llengua pròpia a les escoles, se situava a
l’entorn dels 56.000 milions de pessetes, ni més ni menys de
17.500 milions és que els acordats en la brillant negociació entre
l’administració Matas i l’administració Aznar. Aquests diners
de menys s’han anat incrementant al llarg d’aquests dos anys,
malgrat l’esforç pressupostari del nou govern de les Illes
Balears en aquest exercici del 2000. 

Les víctimes d’aquestes garreperia a costa de l’educació de
les Illes són clares: l’alumnat, que ha vist incomplir les ratios de
professorat, centres, espai i serveis molt per sota de les
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previstes a la Logse, i un professorat que continua essent
maltractat salarialment i professionalment respecte a comunitats
autònomes com Canàries. En definitiva, la qualitat educativa ha
anat degradant-se des que hi ha competències per manca,
primerament, d’un finançament bàsic adequat. 

De tota manera, i estam totalment d’acord amb l’anàlisi feta
pel conseller, Els Verds volem anar una passa més enllà i
relacionar aquest dèficit estructural de finançament públic de
l’educació amb la realitat de la situació de les expectatives de
formació i ocupació de la joventut de les Illes. Joan Rosselló,
professor d’economia aplicada de la Universitat de les Illes
Balears, que ha fet un postdoctorat al departament d’economia
de Harvard, per si els serveix, ha publicat recentment un
suggerent estudi sobre l’anomenat capital humà i social a les
Illes. Rosselló reconeix que la nostra regió té la renda més alta
de l’Estat espanyol, però constata que ser la regió més rica de
l’Estat no es reflecteix en altres indicadors de benestar, és a dir,
l'alt nivell de vida no garanteix, ans al contrari, una bona
qualitat de vida; diu que hi ha un baix nivell relatiu de formació
dels treballadors i les treballadores i que el seu salari mitjà està
per sota de la mitjana estatal, malgrat que el nivell de consum
de les llars és el més elevat de tot Espanya. 

Com sabem, l’educació és l’eix vertebrador de la formació de
capital social en una societat com la nostra. De fet, els baixos
nivells d’escolarització de la població i especialment entre la
joventut resulten preocupants perquè podrien acabar suposant
una limitació a l’economia de les Illes en el futur. Analitzant
dades oficials, Rosselló arriba a diferents conclusions
sagnants. Primera: Les Balears i les Pitiüses tenen una de les
taxes brutes d’escolaritat més baixes pel que fa a educació
infantil i a l’ensenyament secundari. En secundària estam al
mateix nivell que Extremadura i només Castella-La Manxa està
pitjor, i regions com Aragó, Castella-Lleó o Canàries ens duen
molt avantatge. Sobre una mitjana estatal d’escolarització
reeixida a secundària de només el 79,5% a les Illes, la mitjana
estatal ateny el 90%. On són aquests alumnes de diferencial?
Òbviament tenim l’abandonament escolar més alt de l’Estat en
acabar, i fins i tot abans, l’ensenyament obligatori. Se’n van a
treballar abans que a altres regions; és un rècord, el
d’abandonament escolar, ben poc decorós per a una comunitat
que presumeix de riquesa.

En segon lloc, hi ha hagut una reducció de la població
illenca sense estudis o només amb estudis primaris al llarg dels
anys 90, i ha augmentat també la població amb estudis mitjans.
Ara bé, mentrestant, els ocupats amb nivells de formació
superior augmenten a les Illes només un 0,63%; a nivell d’Estat,
els mateixos ocupats han crescut un 3%, és a dir, cinc vegades
més. Això és encara més important, perquè les Illes partien d’un
nivell inferior quant a educació superior o de secundària no
obligatòria; si a Espanya el 50% dels ocupats en el serveis no
destinats a la venda tenen estudis superiors o de secundària no
obligatòria, aquí només en són el 38%, és a dir, sembla que
vistes les oportunitats de treball desqualificat al sector serveis
i constructor, la nostra joventut no segueix estudis superiors,
que són la clau per a la modernització i la millora del turisme i
per a la diversificació de l’aparell productiu de les Illes.

En tercer lloc, Rosselló ens diu que els salaris dels
treballadors i les treballadores en el sector serveis és només un
2% superior als que reben a nivell d’Estat, però en canvi la
productivitat dels ocupats illencs és significativament molt
superior, un 13%. Aquest és el futur que es troben els joves
que abandonen l’ensenyament obligatori, un mercat molt
dinàmic i desregulat, amb jornada de treball molt intensiva i un
salari ridícul. Ens feim nostra la idea de Joan Rosselló que
qualifica tot això d’infraeducació, és un concepte clau,
infraeducació, fent referència a l’estalvi en educació que ha fet
fins ara l’administració i que té com a conseqüència la
percepció d’un salari inferior al que obtindrà avui l’individu si
hagués tingut el nivell de formació adient.

En quart lloc, quant a despesa educativa, el pes de
l’ensenyament privat en infantil i primària a les Illes és
significativament superior a la resta de l’Estat, fins i tot en
secundària on el sector privat té un paper inferior, el pes del
sector públic continua per sota la mitjana de l’antic territori
MEC, vol dir això que la gent, davant el “menfotisme” inversor
de l’administració, s’ha hagut de buscar, a pesar de pagar els
seus impostos, la seva plaça escolar al sector privat. Sense
comentaris.

I en cinquè lloc, l’evolució de la inversió pública en
educació des de l’any 1975 és clara, en conjunt, entre el 75 i el
91 s’ha triplicat per tot i també a les Illes, però també reflecteix
això que el creixement a les Illes ha estat una mica menor que a
la resta de l’antic territori MEC. De l’any 1991 ençà, però, la
despesa pública en educació, no ha fet més que minvar, si
parlam de ratio per alumne, pel que fa a primària, l’any 94, la
despesa per estudiant era de menys de 98.000 pessetes, mentre
a la resta de l’Estat estava a 140.000 pessetes. La massificació
de l’alumnat a secundària i cada cop més a primària, és una
conseqüència directa d’aquesta infraeducació, per no parlar de
l’absència d’una educació infantil per a tota la població menuda
de les Illes.

Finalment, com a ciutadà i diputat eivissenc, si em permeten
alguns, no puc estar-me de parlar de les Pitiüses, fa dos anys
Cáritas feia públic el seu informe sobre exclusió social a totes
les illes i destacava que Eivissa acumula tots els rècords de
marginació social, sigui en matèria d’abandonament escolar,
desestructuració familiar, taxa de drogoaddicció i fins i tot de
sida. Per a Els Verds, aquesta situació de condemna a la
marginació estructural d’un sector importantíssim de la
població resident pitiüsa, té a veure amb la manca
d’infraestructures educatives. El 1993, l’antic Ministeri
d’Educació i Ciència va preveure que calien urgentment tres
instituts nous a Eivissa, un a Vila, la capital, l’altra a la zona
nord de l’illa, i l’últim a Sant Josep. (...) l’increment de la
població, producte d’un rècord d’immigració lligat a un
expansionisme turístic i constructor sense fre, se’ns deia, els
feia prioritaris. Doncs, bé, som a l’any 2000, set anys després,
i cap dels tres es troba en funcionament, és més, mentre a les
altres illes se n’han inaugurat de nous, les Pitiüses han estat
totalment abandonades per l’administració, quan s’acabin
aquests instituts ja haurien d’estar en marxa nous centres de
secundària, com ara Sant Antoni o la zona de Jesús i Puig d’en
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Valls, però també una vertadera xarxa de centres d’educació
infantil, perquè el que tenim i res s’assemblen massa.

També és urgent revisar el nou mapa escolar pel que fa a
primària, perquè els fluxos migratoris continuen, com ha
recordat el mateix conseller, i cal recordar que les Pitiüses tenim
el rècord de natalitat d’Espanya després de Ceuta i Melilla.
Governar, per a Els Verds, és també preveure els problemes i
arriscar-se a prioritzar a favor d’un benestar i cohesió socials a
llarg termini; Els Verds, Sr. Conseller, creim que la conselleria ha
de posar en marxa un pla de prioritats educatives territorialitzat
i ben dotat, i les àrees més desateses i precàries en educació,
com són en primer lloc Eivissa i Formentera, han de recuperar
el temps perdut, la cohesió social i la integració comunitària li
ho agrairan.

Ens té i ens tindrà al seu costat per aconseguir un
finançament educatiu digne, però també per afrontar un pla de
xoc a favor de la qualitat educativa a les Pitiüses i a totes les
Balears, esperam que tot el Parlament li doni un suport unànime
com vostè ha demanat, per donar a les Illes allò que en justícia
ens mereixem: fer possible un ensenyament públic de qualitat,
on la nostra joventut trobi incentius per formar-se i poder, així,
amb els anys, accedir a llocs de feina qualificats i atractius en
una economia molt més sostenible i diversificada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buades. Ara, té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el Sr. Buele, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats. Des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista veim amb molts bons ulls que avui aquesta cambra
pugui tractar aquesta comunicació que ens arriba des de la
Conselleria d’Educació, la consideràvem necessària, volíem que
hi arribàs, creim que no només nosaltres, com a Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, pensam que és
d’interès de tots els grups parlamentaris presents en aquesta
cambra, tenir informació objectiva, clara, ben elaborada, directa,
de quina és la situació de l’educació a les nostres illes, perquè
entenem que tots els grups parlamentaris estan d’acord que és
un dels elements bàsics i fonamentals de la política que ha de
dur un govern en aquestes illes. Amb una política educativa
adequada, construirem un país així com tots volem, amb una
política educativa desencertada, correm el risc de fer que aquest
país s’enfonsi cada vegada més, no únicament des del punt de
vista cultural, sinó també lingüístic i també social. Per tant, en
veure amb molts bons ulls aquesta comunicació, el que
voldríem és fer pública la nostra anàlisi del seu contengut, tant
pel que fa al que apareixen com a necessitats reals d’aquestes
illes nostres en matèria educativa, com pel que respecta als
costos que es deriven de les transferències que hem assumit,
com pel que fa referència a la comparació amb altres comunitats
autònomes de la resta de l’Estat. 

La primera observació que hem de fer és claríssim i és
evident, per què hem hagut d’esperar desset anys a tenir
competències en matèria educativa, si consideram que l’element
educatiu d’un govern és bàsic, és fonamental, és imprescindible
per poder tirar endavant?, per què ens hem hagut de torbar tant
de temps? I segona observació, i després d’haver hagut de
passar tant de temps, per què hem assumit unes competències
educatives amb les condicions amb què les hem assumides?, és
que no teníem temps suficient com per pensar i per veure
quines eren exactament les necessitats que teníem educatives?
Desset anys de passar, sense tenir competències, és massa poc
temps per saber realment quines són realment les nostres
necessitats?

Aleshores, avui, amb la comunicació que ens arriba des del
Govern, des de la Conselleria d’Educació, hem vist molt
clarament quin ha estat el tractament que ha donat l’Estat a
l’hora de transferir-nos aquestes competències educatives. 

Les xifres han cantat fort, les xifres han cantat fort, i són
xifres que no s’inventen, són xifres que corresponen a una
anàlisi de la realitat, i aquestes xifres que han sonat dins aquest
parlament, segurament no sonaran dins cap altre parlament
d’aquest estat, segurament aquestes comparacions, jo diria que
vergonyoses per a un responsable que consideri que
l’educació és tan important com perquè s’hi apliqui el màxim de
cura i el màxim d’atenció, segurament no hi haurà cap altre
parlament que pugui dir el que aquí s’ha dit i que pugui
analitzar la realitat educativa amb els termes tan lamentablement
desgraciats com hem hagut de sentir aquí. Tenint en compte, a
més a més, que aquestes parets, si aquestes parets xerrassin
segurament podrien dir moltes coses millor del que jo pugui dir
ara, avui matí, perquè és clar, aquesta transferència de
competències en matèria educativa que es va dur, tampoc no fa
tant de temps, a finals del 97 aquestes parets sentiren
expressions, paraules, manifestacions de diputats de tots els
grups parlamentaris, però jo voldria fer referència al que es deia
des del nostre mateix grup parlamentari, no només aquí dins,
sinó ja quan el Parlament es trobava encara allà, a la Llotja. 

Des del Grup Parlamentari del PSM vàrem estar insistint
“aquestes quantitats que s’assignen com a transferibles en
matèria educativa per a les Illes Balears, són del tot insuficients,
no basten, no es podrà fer amb aquestes quantitats, no només
allò que nosaltres ens proposaríem que es fes, sinó allò que es
fa, el que es fa -l’any 97- en aquell temps val més que això que
nosaltres estam disposats a assumir”. De fet no ens vàrem fer
gaire enfora respecte del que se’ns ha estat presentant avui,
però jo voldria fer una incidència en un fet, que també se’ns ha
dit avui i que per ventura pot donar una mica de llum respecte
de quina és l’actitud que es va tenir per part del Govern del
Partit Popular quan es va assumir la transferència tan mal
transferida com aquesta. No varen aguantar ni dos anys, a l’any
i mig ja es varen acostar a aquella quantitat, se’ns ha dit
claríssimament, 40 varen acceptar, 50 era el que proposàvem, i
s’hi varen anar acostant en un any i mig.

Aleshores, des del nostre punt de vista, senyores diputades
i senyors diputats, la comunicació que se’ns ha fet avui creim
que fa clar, fa evident allò que aquesta comunitat autònoma
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necessita. El que jo voldria afegir és que aquesta transferència,
tal com es va fer, ja s’havia advertit que no era bona, ja hi havia
hagut aquestes advertències prèvies, ja a la comissió mateixa de
t ransferències, la Comissió Mixta entre la comunitat autònoma
i el ministeri, el representant del PSM s’hi va oposar amb
fermesa, “això no basta, així no es podrà fer”, i vull remarcar que
qui tenia la responsabilitat de govern aquell any, en va fer les
orelles sordes, no ho va voler escoltar, avui ha hagut d’escoltar
quin ha estat el resultat d’aquesta transferència tan mal feta.

Un tercer punt en el qual voldria incidir és que l’Estat, que
se suposa que ha de complir i fer complir la Logse, no es pot
inhibir de les seves responsabilitats, quan ha de transferir una
competència com aquesta, en matèria educativa, crec que és un
greu error per part de qui ho accepta, però també que és una
mala proposta per part de qui la fa, que tengui en compte una
situació d’un any determinat, sense parar esment al que passarà
després d’aquest any. I el conseller d’Educació i Cultura ens ha
fet una exposició claríssima on es veu que la situació de l’any
96 que afecta educació, l’any 2000, quatre anys després,
pràcticament ja no té res a veure, hi ha hagut moltes coses que
han anat canviant, hi ha hagut una població escolar que ha
anat incrementant-se, hi ha hagut una situació en què els
centres escolars esdevenen insuficients, se’ns ha parlat del
nombre de professors, d’alumne matriculat, d’unitat de
transferència per grup, de centres escolars oberts, de quantitats
transferides per habitant, i llavors nosaltres deim tot això ha
canviat, tot això ha canviat, ha canviat tant que urgeix que hi
hagi, diguem-ne, que un tractament diferent entre la comunitat
autònoma i l’Estat, en aplicació de la Logse, l’Estat pensam que
no pot inhibir-se de les seves responsabilitats i que ha de parar
més esment a una casta de finançament addicional posterior,
cosa que ha succeït amb altres comunitats autònomes i que
nosaltres, des d’aquesta tribuna volem exigir que també es doni
a aquesta comunitat autònoma nostra per tots els motius que
ha exposat el conseller d’Educació.

És per això que nosaltres, amb aquesta intervenció nostra,
el que volem és manifestar que aquesta comunicació de la
Conselleria d’Educació mereix tot el suport del nostre grup
parlamentari, és una proposta que afecta aportar recursos
excepcionals, aquesta comunitat autònoma precisa i necessita
recursos excepcionals per poder atendre adequadament les
necessitats educatives, aquests recursos excepcionals hem
d’arribar a un acord entre aquesta comunitat autònoma i l’Estat,
de forma i manera que tal com se’ns proposa, tengui en compte
establir un conveni que pugui atendre les necessitats de
creació de nous centres escolars, d’ampliació o millora dels
existents i que això es pugui dur a terme 50% per una banda,
50% de l’altra, tal com se’ns proposa.

Sr. Conseller d’Educació, nosaltres, amb aquesta
comunicació, li volem manifestar des del Grup Parlamentari del
PSM, que agraïm que ens hagi volgut fer arribar a aquesta
cambra tots els elements constitutius d’aquesta comunicació,
una vegada més hem pogut reconèixer la nefasta transferència
de gestió del sistema educatiu que hi va haver, creim,. Emperò,
que tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra estam en
condicions d’assumir i d’acceptar que allò que es va fer
malament un temps pot ser corregit, i que aquestes correccions

que podem introduir i establir, sempre seran en benefici, no
només de la població escolar, sinó del conjunt de la societat,
perquè un país que és capaç de construir un sistema educatiu
consolidat que permeti, com nosaltres creim des de la nostra
perspectiva política nacionalista que les polítiques educatives
són eines fonamentals de la construcció del nostre país, que
depèn com es dugui a terme una determinada política en matèria
educativa per derivar-se en un futur millor o un futur pitjor per
a les generacions futures, i que això és una cosa que interessa
avui a tot el conjunt de la societat, pensam que val la pena
donar-hi suport i que es tiri endavant amb aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. En nom del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Tir Pons, per un temps de quinze minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats. No
fa massa temps, a una comunicació que va presentar a Madrid,
em sembla, un hispanista britànic conegut per molts de vostès,
Raymond Carr, al qual no podem tenir dels colors que
destaquen en aquesta banda del Parlament, però un hispanista
que coneix, no solament aquest país, sinó també l’evolució que
ha fet durant els darrers quaranta anys, se m’acaba la (...) sobre
quan va descobrir Espanya, deia en aquesta comunicació,
comparant la societat espanyola amb la britànica, les grans
passes endavant que havia fet Espanya en molt poc temps, i
donava, en certa manera, una part de culpabilitat, si és
culpabilitat la paraula correcta, al gran avanç que s’havia fet en
l’ensenyament en aquest país. No només contribueix al
desenvolupament dels països la seva millora econòmica, sinó
que açò quedaria absolutament coix si no fos acompanyada per
una formació cultural de ciutadania adequada. I ens podem
p osar d’acord fins aquí. Podem posar-nos d’acord tots els
grups que hi ha en aquesta cambra de la necessitat, la
importància de tenir una educació que, a més de ser bona, sigui
capaç de formar, de fabricar els ciutadans que avui calen a
aquesta societat, que no aquell ciutadà individual tan predicat
per les cultures del liberalisme primitiu, sinó considerant que la
formació és d’un ciutadà bàsicament de deliberatiu, al qual la
participació ciutadana sigui una realitat, perquè, si no, ens
trobaríem amb una ciutadania privada. Si el ciutadà només ha
de veure la televisió, no ha de participar en els debats públics,
també no pretén un que es torni a Grècia i la gent surti enmig
del carrer, però si no és capaç de llegir un document i saber si
l’enganen, no és capaç'd’arribar a una determinació per propi
esforç mental, no tenim un ciutadà que formi part d’una
societat, tenim un individu que no forma part del colAlectiu que
habita un país. 

A més, les exigències que tenim en aquest futur són molt
clares, els sistemes productius exigiran una major formació al
ciutadà, l’augment d’hores de lleure exigirà una formació
suficient cultural, perquè per omplir aquest temps de lleure es
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necessitarà una formació cultural, humana, humanística
important, de cada vegada més important. El pas del temps ha
estat açò. Si comparàssim els sistemes educatius i el tipus de
ciutadania de fa cinquanta anys amb els d’ara, veuríem
clarament que nosaltres jugam amb bastant avantatge, els que
tenguin fills majors s’adonaran de les preguntes de difícil
contestació que els fills són capaços de fer dins una família. El
nombre d’universitaris, la formació obrera, ha augmentat
moltíssim, i açò ha estat culpa de les escoles, unes escoles que
han sortit i s’han multiplicat quan ha canviat radicalment el
paper de la dona a la societat actual. Una dona que, en principi,
tenia una missió de tipus formatiu cap als fills, de tenir cura dels
fills i dels vells, per açò quan hi ha dones que són expertes en
assistència social jo me n’alegr moltíssim, perquè és mirar la
radiografia del que ha estat la maternitat o el paper femení
durant tot aquest temps passat, i, sí, era un problema econòmic,
òbviament que sí, i ens hem de felicitar que aquestes dones
s’integren al món del treball i ens causen un problema, causen
un problema a la societat. La formació dels infants ja no depèn
de la seva feina, sinó que els encomana a l’Estat, i la comunitat
autònoma, avui, que és part de l’Estat, no ho oblidem, no
parlam de ca el veí, té la responsabilitat que aquest sistema de
formació dels ciutadans sigui el més correcte possible i
produeixi aquells ciutadans que tots els d’aquesta banda i els
de les altres bandes d’aquest parlament, desitgen.

Allà on sorgeixen diferències normalment sol ser a l’hora
d’aplicar les solucions, a l’hora de triar el model educatiu i com
gestionar-lo. N’hi ha uns que predicam que la responsabilitat
ha de ser pública, perquè no es pot fer negoci damunt una
necessitat que té la ciutadania, d’altres poden pensar que és un
sistema privat el que pot solucionar el problema plantejat. Però
aquí tenim una presència de l’escola pública important, i fa dos
anys aquest estat, aquest govern a Madrid transfereix a la
comunitat autònoma la responsabilitat de la formació dels
ciutadans més joves de les Illes Balears. Es produeixen les
transferències a totes les comunitats autònomes, a la nostra
també fa dos anys, i al butlletí oficial, em sembla que de dia 4 de
febrer, surt la darrera, al Principal d’Astúries. Una vegada que
es té tot, és quan un pot comparar el que ha rebut i el que han
rebut els altres, encara que, hi havia una revista setmanal
humorística que alguns per edat coneixen i alguns altres per la
mateixa edat no coneixen que es deia La codorniz, que deia que
de mentides n’hi havia de molt de tipus, parlava de les mentides
petites, de les grans mentides, de les mentides científiques, i al
final de tot deia, i les estadístiques, perquè, efectivament, i és
tota la força que la presentació de la comunicació del Govern ha
donat i la importància que no dubtin que té, el (...) conseller
d’Educació, clar, ha refermat la seva exposició sobretot amb
dades estadístiques, efectivament, es poden llegir de moltes
maneres, però hi ha una cosa fonamental. És evident que un
lloc d’educació a Madrid pot sortir més vedat que a aquestes
illes, per la concentració de població dins un mateix àmbit, és
creïble que l’educació a Castella-Lleó, per una disseminació de
la població sigui més cara, o que a Navarra o a Osca sigui més
cara perquè els poblets són molts i són a la muntanya, tot açò
són dades i són lectures que es poden fer, però és evident que
tots els paràmetres que s’han posat de població, de despesa
per a unitat de classe, de nombre d’alumnes, etc., sigui semp re
aquestes illes una de les comunitats que reben menys per a

aquest capítol, sembla poc creïble, i efectivament, si nosaltres
tenim en compte que la transferència i el càlcul de la
transferència es fa igual que si fos una fotografia fixa d’un
moment, mirat, gairebé dos anys i mig després, s’ha mogut algú
a la fotografia i no té la nitidesa que podia semblar que tenia
l’any 96, quan es comença, o el 98 quan es fa la transferència.
Els personatges s’han mogut.

Una transferència d’una competència regalada que està fixa,
és fàcilment computable, com quin personal tenim, quines han
estat les despeses de manteniment, inversions, no n’hi ha, molt
bé, ens posarem d’acord; però la fotografia de l’any 96 es va fer
quan el personal es movia, es va fotografiar un aspecte, un
escenari allà on la gent es movia, s’havia aplicat la Logse,
encara no estava, estava en etapa d’aplicació, i el càlcul era
estimatiu, sense dubtes. Els vull llevar la maldat intrínseca que
pot sorgir quan un analitza la feina que ha fet un altre i sobretot
si és un partit adversari, però no hi cauré dins aquesta
temptació, anem a suposar la bona voluntat per part de les
parts, suposem-la, que per part de les parts hi havia bona
voluntat, i ho crec que així va ser, però hi podia haver un error,
si nosaltres miram què ha succeït posteriorment, ens adonarem
clarament que en el primer exercici, quan el Grup Popular
sostenia un govern diferent del d’ara, van tenir un dèficit de
més de 4.000 milions de pessetes, i l’any passat, l’any 1999,
aquest dèficit va augmentar fins a 5.000. No hem de creure que
el govern, al qual donava suport el Grup Popular, una dosi de
maldat suficient per gastar més del que li havien donat. La
necessitat d’un servei que reclamava la ciutadania va suposar
l’obligació de gastar aquests 9.000 milions més en els dos
primers anys, és una evidència aclaparadora que el càlcul que
s’havia fet l’any 96, estava esgarrat, no s’havia fet bé, no
s’havia calculat clarament quines eren les necessitats que
reclamava la societat d’aquestes illes. 

Per tant, és adient la comunicació del Govern que l’únic que
pretén és la possibilitat de revisar aquesta relació que hi ha amb
l’administració de l’Estat, tinguem en compte que aquestes illes
tenen un 15% d’IRPF transferit, però res més, que, per tant,
depenem molt dels acords que hi pugui haver amb el Govern
d’Espanya per poder arribar a cobrir les necessitats, no dels
grups que donen suport al Govern, no del Govern, sinó dels
ciutadans que necessiten un nivell de formació i una qualitat de
formació de cada vegada més bona, de més qualitat, de més
eficàcia; perquè l’educació no és una baralla o són diferents
punts de vista segons on un està assegut en aquest parlament,
és la discussió de veure com es dóna cobertura a una
necessitat de tota la ciutadania i de cada vegada més, i de cada
vegada més durant més temps. La despesa d’educació, igual
que la de serveis socials, no es pensin, senyores diputades i
senyors diputats, que baixarà mai, sempre anirà en augment.

Una vegada que s’han fet totes aquestes transferències a
totes les comunitats autònomes, és o no és el moment adient,
quan encara no se sap qui formarà govern després de dia 12 de
març, que aquest és el gran interrogant, que no poden acusar
de maldat a la proposta del Govern, precisament per aquesta
qüestió, puguem discutir amb el Govern d’Espanya si va estar
ben calculat i quines mesures serien necessàries perquè aquest
servei fos millor. No és només una qüestió d’estadística, és una
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qüestió de donar una resposta correcta a la necessitat dels
ciutadans més joves que tenim a aquesta comunitat autònoma,
perquè vostès ja no empraran aquest servei.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. En nom del
Grup Popular, té la paraula el diputat Sr. Manuel Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Confieso que
salgo aquí a la tribuna, además de sediento, con la impresión de
que en algún momento de las intervenciones estaba en la plaza
de un pueblo o en el local que la Junta Electoral asigna
asistiendo a un mitin, y no quiero caer en la tentación de
replicar el tono mitinero ni tampoco hablarles de las excelencias
del programa del Partido Popular, del que ustedes deben tener
conocimiento y, si no, acceder a él vía Internet, porque si así lo
hiciera, si lo hiciera así seguramente tendré que concluir mi
intervención pidiéndoles el voto para el Partido Popular, y creo
que no es el sitio para que la intervención vaya por aquí.

El Gobierno ha remitido al Parlamento una comunicación
cuyo título conviene recordar. El título de la comunicación és
El estado de la educación en las Islas Baleares, El estado de
la educación en las Islas Baleares , y lo recuerdo porque
básicamente el debate no ha ido por ahí, el debate ha ido por la
vía de la financiación de esta competencia. Por tanto, señalar
que de lo que aquí se ha hablado no es del estado de la
educación, aquí se ha hablado de unas discrepancias que se
han manifestado por todos los grupos políticos y sobre las que
después yo tendré ocasión de intervenir, como es natural
manifestando nuestra voluntad, nuestra posición a lo que el
conseller acaba de explicar. 

Pero no se han abordado muchos problemas que son los
que definen el estado de la educación, o al menos una
referencia a cuestiones importantes: desarrollo de la Logse,
participación de la comunidad educativa, cómo funcionan los
órganos de gobierno, qué pasa con los consejos escolares, con
una ley que tenemos en el congelador y todavía está sin
aplicación por vía de desarrollo, cuál es la situación de las
asociaciones de padres i madres, qué política de cooperación
con las corporaciones locales existen, qué pasa con la
educación infantil, qué política se va a continuar con respecto
a la educación infantil, cuáles son los (...) de la educación
primaria, cuáles son los de la educación secundaria, cómo está
el bachillerato, cómo mejorar la FP, la enseñanza de idiomas, las
enseñanzas artísticas y cómo mejorar el rendimiento escolar.
Son cuestiones que indicarían la situación, el estado de la
educación en las Islas Baleares. 

Los que estamos acostumbrados a leer informes de
educación son cuestiones que se plantean, son las primeras
(...), lo otro son competencias prácticamente del conseller de

Hacienda, que tendrá que batallar para conseguir una
financiación mejor para esta comunidad, asunto en el cual
nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo.

No se ha hablado para nada de una referencia a la igualdad
de oportunidades. Hay una referencia a la integración de
alumnos de otras culturas, comunitarias, extracomunitarias y
venidos de otros lugares del Estado español, e incluso he
llegado a entender casi como un poco de recelo en esa cuestión
y, bien, en cuestión de números Cataluña acaba de hacer un
informe importantísimo respecto a la inmigración, y resulta que
los inmigrantes al final aportan 80.000 millones de pesetas a
Cataluña, de beneficio, saldo beneficio. Yo creo que no vamos
a entrar ahí en esos términos porque no es tampoco el debate,
pero repito, para nada se ha hablado de la situación de la
educación en las Islas Baleares. No se ha citado el tema de la
violencia escolar, ni una sola palabra, ni de orientación
educativa, ni del acceso a la Universidad, salvo alguna
cuestión, también, que se ha planteado sobre la financiación de
la misma.

En cuanto a los centros no se ha dicho qué prioridades hay,
cuál es el programa de reforma, ampliación y mejora, qué
política de concertación, por qué se (...) complementarios
educativos, profesorado, etc., etc., etc. 

Yo creo que aquí se ha apelado un poco, bueno, a abrir una
vía prácticamente de victimismo, una vía ante Madrid que yo
creo que eso tampoco es bueno. Pero a mi eso realmente no me
sorprende, porque en política suele ser muy habitual aplicar un
mecanismo de defensa muy estudiado por la psicología, que es
la transferencia de culpa; en vez de la transferencia de la
competencia aquí la transferencia es de culpa, y creo que es
una práctica política muy habitual hacer. 

Yo creo que aquí ha habido intención de reescribir un poco
la historia, y creo que se ha presentado el conseller..., voy a
llamarle tres hojas, iba a llamarle otra cosa, tres hojitas que nos
han dado esta mañana, que me he encontrado encima de la
mesa, donde hasta los nombres están equivocados: Illas
Baleares, Castilla-La Maxa..., no sé si se refiere a alguna cosa
así, que denota un apresuramiento en las cosas. Es decir, esto
que se nos ha presentado aquí a nosotros no constituye el
punto tercero de su escrito del informe, porque el informe es un
informe que no existe, no lo hemos visto por ningún lado y a mi
me gustaría que ese informe existiese para poderlo debat ir,
porque no hay nada peor que una persona de letras intente
explicar cosas de números, y no hay nada peor que un debate,
de un debate parlamentario, donde las cifras van de un lado
para otro porque así, de esa manera, nada se puede debatir.

Hoy, por tanto, no debatimos el estado de la educación en
las Islas Baleares, debatimos la financiación y se hace una vez
más; ha habido muchas referencias a ello, pero yo creo que se
hace con desconocimiento de la Lofca porque, claro, en un
estado de derecho el principal principio es el sometimiento a la
ley, y aquí la financiación de las comunidades autónomas pues
se rige por esa ley que acabo de citar. 
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Ha habido referencias yo creo que muy literarias a la
educación, a la extensión de la educación, en fin, a muchas
cuestiones que yo no voy a entrar porque eran palabras de
otros portavoces, que respeto pero que tampoco era el
momento de plantearlas aquí, pero en realidad hay problemas,
hay problemas en la educación, y puede haber soluciones que
se deben estudiar en estos asuntos, porque yo creo que hay
asuntos, hay temas, hay cuestiones que necesitan el consenso
de los grupos políticos y dejar el debate agrio parlamentario y
el enfrentamiento lo más lejos posible. Tal vez, tal vez no, con
seguridad, el tema de la educación es uno de ellos que exige el
consenso de los grupos políticos porque en la educación, en
lineas generales y salvo problemas, debería haber los menos
debates posibles.

Vamos a ver. Durante el año 97 se hicieron varios debates,
interpelaciones, fundamentalmente, con resultado de mociones
aquí, en esta cámara. Esos debates en general hacían una
referencia expresa a la dotación insuficiente de las
competencias. Evidentemente, el Grupo Parlamentario PSM, el
conseller entonces como diputado en ese grupo parlamentario
y otros diputados de su grupo y otros grupos, también, de la
Cámara, pues cuestionaban que las transferencias se hubiesen
negociado por la cuantía que ellos estimaban que era la precisa.
Otros grupos parlamentarios, o al menos otros grupos
parlamentarios, pensamos que no, entre ellos el Grupo Popular,
que daba apoyo al Gobierno, y el Grupo Socialista que pensaba
todo lo contrario. Entonces al menos me han de permitir una
cierta ironía o, si no queremos entrar en ese terreno, una cierta
reflexión de por qué el Grupo Socialista, cuando consideraba
que la cuantía de la dotación en 35.000 millones de pesetas era
una cuantía razonable, por qué ahora considera todo lo
contrario.

Sobre cifras podemos opinar todos y dar muchos criterios.
El conseller nos ha leído -yo no sé si alguien se ha enterado-
una serie de números, de ratios, ha faltado dividir la cantidad
por el número de ovejas, para utilizar otra ratio, porque, la
verdad, ninguna de esas ratios, conseller, que usted acaba aquí
de hacer tienen nada que ver con el tema. 

Aquí hay dos problemas en el tema de la financiación:
Ninguna comunidad autónoma, en general, está de acuerdo con
el sistema de financiación; es un sistema que viene del año 78,
en algunos casos se ha prorrogado por quinquenios y ahora el
que está presente es hasta el año 2001, y ese coste de la
t ransferencia, de cualquier transferencia, se hace en función a
un criterio, que es el coste efectivo; el coste efectivo se calcula
por un capítulo 1, por un capítulo 2 y por un capítulo 6, ya sean
inversiones de reposición, ya sean de uno u otro tipo, son los
tres capítulos que hay en el coste efectivo. Por lo tanto, aludir
a otras cuestiones como son, por ejemplo, la homologación del
profesorado, aludir a la gratuidad de la educación infantil de 3
a 6 años, aludir a esas cuestiones no viene a cuento, porque el
coste efectivo no contempla esos asuntos. Por tanto, en torno
a 5.000 millones de pesetas, no tiene objeto de traerse aquí para
decir lo mal que estaban transferidas las competencias.

Ha utilizado, a mi juicio, una especie de método
comparativo, de una cuenta de la vieja, un método comparativo

porque no tiene en cuenta lo que aquí se ha pasado por alto
pero que es verdad: en esta comunidad autónoma, en torno a
un 38, 40%, no llega, la enseñanza es concertada, y el gasto de
la enseñanza concertada, el gasto de la enseñanza concertada
está en una relación de dos veces inferior a un puesto público,
prácticamente; por tanto hay que tener eso en cuenta a la hora
de hacer los números.

Pero es que, además, todas esas cifras que se vienen
diciendo de que Baleares tiene una cuantía inferior en dotación
yo creo que no es lo mismo. Hay un principio elemental, el
principio elemental es que los servicios deben prestarse en
cualquier lugar del estado, con independencia de la residencia,
con la misma calidad y a un costo similar. Lo que pasa es que
el costo de la prestación de un servicio no es el mismo. El Sr.
Pons aludía a cómo (...) un servicio en Madrid; es verdad, no es
lo mismo en un sitio que en otro; esas comparaciones que se
hacen con comunidades que tienen transporte escolar con una
cuantía muy important e, que aquí, por cierto, aprovecho para
decir que este año se ha disminuido la dotación de servicios
complementarios: en comedores escolares y transporte escolar
la dotación presupuestaria ha bajado. Otras comunidades
tienen una cuantía grandísima, en términos absolutos y
relativos, de esa cuestión.

Yo, el tema fundamental que aquí se viene presentando es
el tema de financiación. Para el tema de financiación habrá que
esperar, habrá que esperar, porque la financiación se acuerda
en un órgano que es el Consejo de política fiscal y financiera y
se abrirán conversaciones, supongo, el Gobierno que salga de
las urnas, pues no sé si en el 2000 o a principios del 2001
porque dura hasta el 2001, el quinquenio, y es ahí donde se
negocian las transferencias, es en ese sitio donde se negocian
las transferencias, no se negocian en ningún otro sitio, y se
negocian de acuerdo con la Lofca, que, como repito, hay
comunidades..., yo creo que ninguna comunidad está de
acuerdo con esa financiación, pero esa es la ley que existe que
son los artículos que deben aplicarse.

Yo creo, por tanto, que esa comparación que nos ha hecho
aquí, esa suma de comparaciones, incluso las comparaciones
que se nos han hecho respecto a la Universidad, que por cierto
recuerdo que cuando se traspasó la enseñanza universitaria a
todo el mundo le pareció muy bien, que la transferencia estaba
muy bien dotada; pues ya estamos viendo cómo hace escaso
tiempo la mayoría del Parlamento -me dice el vicepresidente que
él no; bueno, puede ser que no, pero la mayoría del Parlamento,
el Grupo Socialista..., en fin, a todo el mundo le parecía que era
correcto y, por tanto, ya vemos también cómo se está
cuestionando la transferencia en materia universitaria. 

Yo creo que no es una buena política la política del
enfrentamiento, yo creo que no es una buena política, y menos
educativa, la política de abrir frentes porque ustedes tienen
muchos frentes abiertos, tienen muchos frentes abiertos y no
conviene..., el Gobierno, me refiero, el Gobierno tiene muchos
frentes abiertos, abre frentes continuamente y no es una buena
política abrir un nuevo frente en esta cuestión.
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A usted, Sr. Conseller, le compete traer aquí al Parlamento,
creo que ya se lo he dicho en privado y como no importa
también lo puedo decir aquí en público, a usted le compete
hacer un informe sobre el estado, sobre la situación de la
educación en las Islas Baleares. Hágalo, pero haga un informe
sobre ese tema y después ya veremos cuál es la postura de
nuestro grupo en estas cuestiones, pero cuente con nosotros
-y con esto finalizo, Sr. Presidente- cuente con nosotros porque
siempre estaremos porque la financiación de esta comunidad se
mejore, siempre, siempre. El Gobierno, en este caso nosotros en
la oposición, el Gobierno tendrá el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular para mejorar la financiación de la
Comunidad Autónoma, pero eso tiene su tempo y eso tiene su
lugar; el tempo es el 2001, empezar a negociar esos criterios que
seguramente irán por la vía de la corresponsabilidad fiscal, de
una cesta de impuestos, se habla incluso de los impuestos
especiales y, por tanto, ese es el momento; y el lugar no es aquí
en el Parlamento, donde se acuerda eso, donde se decide eso,
sino que el lugar es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por tanto, resumiendo, el conseller ha hecho una
intervención de barullo numérico, donde nos ha comparado
cosas que no son comparables porque no hay factores de
población, porque no se puede (...) por habitante, no es lo más
adecuado y, desde luego, nosotros, como digo, estaremos a
favor de un sistema de financiación mejorado de esta
comunidad, evidentemente también de la educación, pero desde
un punto de vista razonado y, desde luego, cuando otros que
antaño explicaban que lo que se había transferido a esta
comunidad era suficiente, expliquen previamente por qué 35.000
millones eran suficientes y después 41.500 no lo son.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular. El
conseller d’Educació vol intervenir? Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Faré algun comentari de la intervenció
del Sr. Manuel Jaén Palacios. 

Primer de tot, que pretén desqualificar aquesta comunicació
dient que el seu títol no correspon al seu contingut.
Evidentment, el títol sempre sol esser una certa abreviatura del
contingut, però si vostè ha mirat el guió que li hem fet arribar
amb temps, es fixarà que tots els punts de la comunicació fan
referència al finançament i, per tant, evidentment avui havíem
de parlar de l’estat de l’educació a les Illes Balears en relació al
seu finançament, no de tots aquells temes dels quals vostè ha
fet l’inventari i que li hauria agradat que n’haguéssim parlat
però que avui no tocava perquè, clar, qui decidia què tocava
era qui proposava la comunicació, no vostè, Sr. Jaén, eh?

Després ha intentat desqualificar aquesta comunicació
perquè en el guió figurava un apartat que es titulava així com a
Informe; efectivament, un informe oral, un informe oral que, a

més a més, ha tengut la gentilesa d’acompanyar-se de tota una
sèrie de taules estadístiques de les quals hem cedit una còpia
a vostè i al Sr. Matas, sense tenir-ne la més mínima obligació
des de la perspectiva del funcionament parlamentari, amb
l’esperança que entenguessin alguna cosa, però es veu que
vostè, la seva consciència i la seva intelAligència ja estaven
blindades per tal d’evitar haver de reconèixer una mínima
responsabilitat en el pèssim finançament que vostès varen
acceptar dia 1 de gener del 98.

M’ha parlat del fet que un de lletres, quan parla de xifres
s’embolica i no sé quantes coses. Jo li he de confessar que,
efectivament, som de lletres -i amb molta d’alegria- però he
dedicat suficient temps a aquestes xifres i he tengut suficients
assessors solvents com perquè totes les dades que aquí hem
presentat i que aquí hem ofert siguin absolutament
inqüestionables. Vostè em passa la responsabilitat de la (...), la
responsabilitat de la possible renegociació del finançament a la
Lofca, em diu vostè... La llei, sí, sí, però miri, no em vengui amb
històries: el cert és que aquí hi ha hagut deu comunitats
autònomes que han rebut transferències, que l’any 96 tenien un
determinat cost efectiu i que han aconseguit unes quantitats
per al traspàs de l’educació infinitament millors que les
aconseguides pel Govern popular de les Illes Balears en el
moment de negociar-les i, això, ho han aconseguit amb una
negociació bilateral. Astúries fins al darrer moment està
negociant, i això ha permès que el conseller d’Astúries hagi
aconseguit un finançament infinitament millor que l’obtingut a
Balears.

Aquí, si parlam de cost efectiu, tantes pessetes, tantes
pessetes traspassades, on eren les pessetes dins el cost efectiu
d’Extremadura, de Castella-Lleó i Castella-La Manxa que són
traspassades a les tres comunitats autònomes en concepte de
conveni d’inversions? En el cost efectiu d’Extremadura, hi
havia 6.000 milions de pessetes, per a inversions?, i els hi varen
posar amb una bona negociació quan Extremadura té moltes
manco necessitats que les Illes Balears de construcció de nous
centres, tenint en compte el factor de població escolar, que jo
he analitzat i que vostè no ha volgut entendre.

D’altra banda una història que sabia que em respondria,
perquè és el leit motiv de tots vostès sempre que parlen
d’aquest tema i s’estableixen comparances, el tema de més
educació concertada a les Illes Balears. El percentatge de major
nivell, de major quantitat d’educació concertada a les Illes
Balears tampoc no és tan gran respecte a la mitjana estatal com
perquè generi grans diferències i, a més a més, li vull fer veure
una cosa: l’educació concertada està condemnada a acabar
tenint els mateixos costos, gairebé, que la pública i, si no, miri
la història del professorat dels centres concertats que vostès
varen començar a homologar, que vostès varen començar a
homologar, amb una perspectiva de gairebé l’equiparació
salarial que, d’altra banda, és un manament que ja està
contingut a la mateixa Lode. Per tant, els centres concertats no
tenen, com vostè diu, un cost per a despeses de funcionament
que és la meitat d’un centre públic, -això és mentida- sinó que
tenen unes despeses en aquests moments una mica menors que
els centres públics, i aquestes despeses són perfectament
demostrables en els pressupostos de la Comunitat Autònoma.
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En un moment determinat vostè comença a tirar pilotes a
l’aire i diu que s’ha suprimit dotació per a transport escolar i per
a menjadors escolars, i així ho va dir ja en el moment de la
presentació dels pressupostos, però es veu que és mal
aprenent i tampoc no em va fer cas. Jo, si ho recorda, li vaig dir,
en el moment dels pressupostos, que enguany havíem
pressupostat les quantitats reals de cost d’aquests dos serveis,
i la política de la Conselleria d’Educació és incrementar el servei
de menjadors escolars i també de transport escolar, si fa falta,
i no sé si sap vostè que per exemple enguany per primera
vegada s’ha incrementat el pressupost del transport dirigit a
minusvàlids -què es feia en temps del Partit Popular sobre
aquest tema?-; s’ha incrementat el servei d’atenció educativa
a domicili i molts d’altres serveis que tendeixen a millorar la
qualitat i la compensació educativa de la qual estàvem parlant.

Vostè em parla que no és una bona política, la de
confrontació. En les meves paraules no hi ha hagut cap afany,
ni un, de confrontació. He dit que hem presentat la comunicació
en el primer moment que l’hem poguda presentar, tot d’una que
Astúries publica en el BOE el decret de transferències. A més
a més, he intentat -i vostè ho sap- que aquí es pogués arribar a
un acord perquè crec que donaria molta força a la legitimíssima
demanda d’una millora del finançament i d’un compromís de
l’Estat en inversions si tots els grups de la Cambra li donassin
suport; el problema és que, a vostès, els passa una cosa: que
no volen assumir amb una certa dosi d’autocrítica que allò que
negociaren s’ha demostrat a les totes que era insuficient i, si em
permet, li faré una lectura d’una citació d’autoritat, perquè és el
seu cap de files i portaveu parlamentari, quan l’octubre del 97,
en el debat general, el Sr. Matas va dir: “Passam de 30.000
milions anuals en educació a gairebé 41.000 milions, ni més ni
manco que el major creixement dels darrers anys; amb això el
Govern balear pot garantir tot l’inici, l’execució i la consecució
de tots els instituts públics que estaven pendents,
especialment els d’Eivissa i els de Mallorca; pot garantir
l’ensenyament concertat, també, amb l’ampliació de la llei
vigent”, o sigui, el Sr. Matas l’any 97 feia comptes fer, amb 41
milions de pessetes, allò que no han pogut fer a mitjans 99 amb
49.000 milions de pessetes, perquè a mitjans 99 amb 49.000
milions de pessetes vostès no havien fet tots els instituts que
necessitaven a Eivissa, ni tots els instituts que necessitaven a
Mallorca. 

Per això jo crec, Sr. Jaén, que avui vostè hauria d’haver
abandonat aquest to paternalista que ha manifestat, to
paternalista, sí senyor; jo entenc que vostè és un parlamentari
molt experimentat i es pot permetre uns certs luxes, to
paternalista, i més aviat hauria estat raonable que adoptassin
un cert to de modèstia autocrítica i diguessin que efectivament
varen ser els primers als quals el PP va transferir l’educació
després de set anys no haver-hi cap traspàs i, d’alguna manera,
varen pagar la “novatada”, perquè vostè varen pagar la
“novatada”. Primer la pagaren perquè varen ser els primers que
varen fer la transferència; segon perquè durant més de deu
anys, en els pressupostos de la Comunitat Autònoma, cada any
hi havia hagut una partida per preparar les transferències
d’educació i s’ha vist que les prepararen molt malament; i tercer
perquè es veu que es fiaren de sus amigos de Madrid, i sus
amigos de Madrid, a Extremadura i a Castella-La Manxa, no els

han fet el llit, però a vostès els varen fer el llit i, a més a més, em
sembla que el cosiren a dalt de tot a fi que no en sortissin. 

I evidentment el seu paternalisme hauria estat molt bo per
a l’educació d’aquestes Illes Balears que es transformàs en una
autocrítica i en un acte de reconeixement d’allò que s’hauria
d’haver fet millor perquè, a causa del fet que vostès acceptaren
en finançament que acceptaren, que, com he dit a la meva
comunicació, oscilAla entre 8.000 i 14.000 milions de pessetes
manco del que hauria correspost si haguessin aplicat la mitjana
de set variables que s’han aplicat a nou comunitats autònomes,
ja duim en aquest s moments 24.000 milions de pessetes de
pèrdues a causa..., 12 i 12 o, si vol, 10 i 10, 20.000 només, 24 no,
20.000 i, a més a més, sense els instituts d’Eivissa i de Mallorca
fets, aquests instituts d’Eivissa i de Mallorca que el Sr. Matas
havia de fer amb 41.000 milions de pessetes i que amb 49 no
varen ser capaços de fer.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Grupos parlamentarios que deseen
hacer uso del derecho de réplica? Sí, Sr. Tirso Pons, por favor,
tiene la palabra.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu i no em referiré ni
al to ni a les maneres, que jo crec que són producte, sempre,
quan surten de to, de la falta d’argumentació o per justificar un
vot injustificable. Aquí no es fa cap míting ni estam enmig d’un
poble; m’hagués agradat dins l’àgora grega, però al costat dels
que vivien bé, al costat dels ilotes no, eh?, per poder discutir en
públic, però no és el cas. Quan una cosa funciona malament
s’ha d’intentar des d’aquest parlament que funcioni millor.

Mirin, la meva formació és humanística, però provenc d’una
escola on s’ensenyava -i ho diré en castellà perquè era en
castellà, l’escola- a leer, escribir y sumar por llevados, que és
el que es necessita per saber si un balanç està ben fet o mal fet.
Si el primer any de gestió del Grup Popular, del govern que
sostenia el Grup Pop ular, que no el Partit Popular, que és verge
d’aquesta culpa, perd prop de 5.000 milions de pessetes; si el
segon any de gestió falten 5.000 milions de pessetes; si el tercer
any, amb un altre govern, s’han d’incrementar en 5.000 milions
de pessetes, podrem convenir que aquell que va fer el càlcul
l’any 96 al 98 es va equivocar. No direm que fossin maldats, i
està clar, en açò és difícil dir que no, per açò les sortides de
botador que moltes vegades estam obligats a fer tots els
parlamentaris, però que aquesta vegada ha tocat al Grup
Popular.

Per negociar açò es pot fer directament, efectivament, i la
Lofca no és el tema de debat ni intervé més que a nivell formal,
que hi ha entre el Govern central i el Govern de la Comunitat
Autònoma.
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I sobre les insinuacions si havíem canviat d’idea o no, que
açò és el que ha motivat la meva pujada aquí, diré que és a
l’acta de les reunions de les transferències, i hi ha una
intervenció d’un exparlamentari d’aquesta cambra i bon amic
meu, el Sr. Serra, que diu: “Interviene de nuevo el Sr. Serra
para decir que este traspaso llega con cinco años de retraso
sobre las previsiones iniciales, que si bien su grupo político
está satisfecho con el traspaso, no ocurre así con su
financiación, en especial en el capítulo sexto, de inversiones”,
i després diu: “Hace uso de la palabra el Sr. Crespí” , no és
aquí, però bé, li ho diran, “quien se felicita por el acuerdo
adoptado, aunque manifiesta su queja por no haber
conseguido información suficiente en relación con el mismo
a la hora de fijar su posición en la negociación y su
disconformidad con la valoración de los capítulos primero y
sexto, que, en su opinión, no garantizan la implantación de
la Logse” . Per tant, aquí, de canvis d’opinió, pocs; menys llegir
diaris i més llegir literatura oficial, que és la que justifica moltes
vegades ridículs no volguts.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados.

Mis compañeros me han pasado muchos apuntes que yo
creo que debo de hacérselos saber porque, de verdad, son una
gran ayuda al debate, y quiero que ustedes tengan
conocimiento de ello.

Pero debo empezar, por cortesía parlamentaria, por las
palabras del conseller, de su escrito, y realmente su escrito se
tit ula como se titula, él lo ha reconocido. Y el punto tercero
dice: “Informe sobre las necesidades económicas del sistema
educativo”, ¿dónde está el informe, Sr. Conseller? Uno está
acostumbrado a poder opinar sobre cosas, con tiempo, leyendo
las (...) sobre ellas y usted aquí nos ha aportado tres hojitas,
tres hojas, o cuatro, perdón, no quedaré por..., tres hojas con
datos referidos incluso al curso 98-99. Estamos en el curso
1999-2000, que va a acabar pronto, ¿es que usted no tiene
todavía los datos de este curso? Yo creo que son cosas que
evidencian lo que he dicho antes, premura, evidencian falta de
rigor en las cosas, evidencia n pues eso, criterios de aplicación,
los cuales no compartimos porque no son los criterios que la
Lofca marca.

Bueno. El diputado Sr. Pons salió aquí a contarnos también
otra cosita de cosas oficiales, etc., pero, claro, la historia es la
historia. El Sr. Crespí, que hoy no ha salido a debatir aquí,
porque no podía salir a debatir aquí, claro, más oficial que el
Diario de Sesiones no hay nada, ¿verdad?, ni las actas de la
comisión mixta son más oficiales que el Diario de Sesiones,
porque esto recoge lo que uno dice.

El Sr. Crespí, en el Diario de Mallorca, se daba por
satisfecho con 36.000 millones de pesetas, cuando gobernaba
el Partido Socialista, cuando gobernaba el Partido Popular
36.000 millones ya eran pocos, y esto es lo que yo quiero que
ustedes expliquen, porque la postura del PSM es una postura
clara, nítida, siempre han dicho lo mismo más o menos, mil
millones arriba mil millones abajo, pero ustedes, el Grupo
Socialista, y lo tengo que decir así porque lo siento así, es la
verdad, cambian, según la circunstancia tienen una postura u
otra; Izquierda Unida, igual más o menos, una postura igual.
Pero, desgraciadamente, ustedes han hecho aquí un poco de
mangas capirote y han hecho el día que llueve una cosa y el día
que hace sol, otra, y eso es poco serio, eso es poco serio.

El vicepresidente (...) si el Grupo Socialista, al grano, el Sr.
Vicepresidente me llama a la cuestión, yo no sé si es el
presidente de aquí o es el vicepresidente.

EL SR. PRESIDENT:

Continúe.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

El Grupo Socialista, el Partido Socialista, es mayoritario en
un gobierno de izquierdas en esta cámara, es el mayoritario. Por
tanto, que ustedes hoy voten lo que tengan que votar i
expongan lo que tengan que exponer me parece muy bien, pero
aquí hay un grupo parlamentario que tenía que dar
explicaciones antes de todas las cosas, es decir, nos
equivocamos, siempre lo hacemos así, somos muy malos y lo
que queremos es poner al que gobierna en apuros y decimos
hoy una cosa, mañana otra, al tercer día nos pensamos lo que
hemos dicho antes y cambiamos también.

Yo tengo también que acudir no a un criterio de autoridad
en el sentido (...) del término pero sí a un criterio de autoridad
parlamentaria. El portavoz en el Senado de asuntos
económicos, el senador Granados, claro, yo lo tengo que decir
aquí, porque como resulta que hemos recibido un 20% menos,
resulta que la diferencia con el Sr. Granados es un 40%, pero
ahora le explicaré por qué, y lo cojo del Diario de Sesiones,
copiado del Diario de Sesiones , supongo que se fían de lo que
les voy a leer, si no, acudan al internet, Senado.es, diciembre
del 97, i ahí podrán ver el Diario de Sesiones. Decía el Sr.
Octavio Granados lo siguiente: “Lo que se traspasa a la
comunidad de las Islas Baleares es un 11% más que el coste
efectivo de los servicios”, un 11% más, eso es lo que dijo el
portavoz socialista y ahora resulta que las competencias están
mal dotadas, y seguía: “¿Cómo vamos a asumir en 1998
incrementos de un 11% sobre un presupuesto si no es, una de
dos, o no haciendo (...) traspasos”, que es lo que quería el
Partido Socialista, no traspasar nada más, porque, claro, des de
el 92 no se traspasó nada más, el Partido Popular ha cerrado las
transferencias educativas, o no traspasamos nada más, con lo
cual ya iba bien, el Partido Socialista no quería traspasar, o dos
de dos, lo leo textualmente “con un déficit encubierto de
decenas de miles de millones de pesetas”, esa era la cuestión,
y añadía: “A lo mejor hay una tercera posibilidad, y es que se
utilicen criterios diferentes a los utilizados para las Islas
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Baleares para el resto de las comunidades autónomas”, pero
esto, pura y simplemente, es imposible, y aquí o hay un déficit
encubierto o hay una imposibilidad manifiesta de seguir
t raspasando los servicios de educación, déficit encubierto del
Estado, porque el 11% del coste efectivo ya lo he dicho. Es
obvio que el portavoz del Partido Socialista se equivocó
porque se continuaron traspasando las competencias, se
cerraron el 4 de febrero, y ésa es la realidad, y por tanto ése es
el debate.

Aquí hay grupos políticos que han mantenido siempre una
posición, más o menos la misma, el Grupo Socialista,
mayoritario dentro del Gobierno, mantiene cada día una postura
distinta y eso no es de recibo, eso no es de recibo.

Por otra parte, yo creo que aquí el Sr. Conseller,
aprovechando la campaña electoral, ha traído aquí un debate
que podía haber esperado al menos que tuviese los papeles
bien hechos, porque lo que ha traído aquí no es de recibo
tampoco, esas tres hojitas que nos ha traído no son de recibo,
no es ningún informe.

Bueno, yo quiero responder a eso porque a mi,
particularmente, y a nuestro grupo nos gusta estudiar las cosas
con detalle y ver con detalle, no salimos aquí a decir cuatro
tonterías, por tanto, eso es lo que deseamos.

Yo creo que en esta campaña electoral ha pasado eso,
vamos a traer aquí un tema a debate, vamos a hacer la política
del victimismo, que, por cierto, el Sr. Sampol podría ser un
senador magnífico y podría haber aprovechado, en vez de estar
aquí de vicepresidente, en Madrid cada día recordando lo mal
que..., que nosotros lo hemos dicho.

(Remor de veus).

Era un apunte de los amigos del grupo parlamentario y, por
tanto, tengo que decirlo. Era un apunte del grupo
parlamentario.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, a la cuestión, por favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, acabo.

Y en esta campaña electoral este informe ha hecho un poco
las veces, pues eso, de gran llamada a rebato para ver aquí
contra Madrid, porque Madrid nos mata, y me recuerda un
poco pues eso, lo que pasaba en la Edad Media, cuando los
florentinos, antes de ir a la guerra, eran de los pocos que
avisaban que había que ir a la guerra, entonces se paseaban
durante un mes por los campos tocando una campanilla que era
la martinella; pues bien, su informe, mejor dicho, sus tres hojas
aquí hacen un poco de martinella,  empieza el enfrentamiento
con esas tres hojas que usted nos ha presentado.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén.

Acabado el debate, se abre un plazo de sesenta minutos...
Sr. Conseller, por favor. Acabado el debate, se abre un plazo de
sesenta minutos durante los cuales los grupos parlamentarios
pueden presentar propuestas sobre la mesa, sesenta minutos
más diez minutos para que la Mesa califique las propuestas, por
tanto, las propuestas tendrán que estar en el registro antes de
las cuatro y el pleno se reanudará a las cuatro y diez, conforme
al artículo 161.1 del Reglamento.

Asimismo, conforme al artículo 41 del Reglamento, la
Comisión de Hacienda que había programada para las cuatro no
podrá realizarse.

Muchas gracias.

Señoras y señores, buenas tardes, se reanuda la sesión.

De acuerdo con lo acordado en la sesión de la mañana, se
han presentado a la Mesa y han sido aceptadas dos
proposiciones, una firmada por el Grupo Parlamentario
Socialista, Grupo Entesa Nacionalista, Grupo d’Esquerra Unida
y Grupo Parlamentario Mixto y una presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Según el Reglamento, para defender las proposiciones hay
diez minutos para cada proposición, empezando por la que ha
entrado en primer lugar, que corresponde a los grupos que
apoyan al Gobierno.

¿Grupos que quieran intervenir? Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

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

Les propostes de resolució no podien fer enfora del debat
que ha tingut lloc avui al matí, que, vulguem o no, tenen una
premissa que les dirigeix, que és un acord del Govern, no és
una voluntat de l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, sinó
que després d’un debat al Govern les fa seves i les presenta
com a tal Govern. No ens en podíem fer enfora perquè el debat
s’ha fet sobre finançament del sistema educatiu, per tant, les
tres fan referència als temes del debat.

La primera, el Parlament de les Illes Balears constata que la
quantitat aportada per l’Estat a les Illes Balears en concepte de
transferències en educació no universitària va ser clarament
insuficient i, comparativament, molt per davall de la mitjana
transferida a les altres comunitats autònomes en els anys 98 i
99. Senzillament, és un exercici de sumes, restes i comparació
per veure la bondat d’aquesta proposta.

La segona, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a iniciar amb el Govern de l’Estat la
negociació de la transferència econòmica que ha de permetre
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ajustar la quantitat que va ser transferida a les Illes Balears,
d’acord amb la mitjana de les altres nou comunitats autònomes
que reberen les competències amb posterioritat. És una
voluntat de debat, no és una imposició, és una possibilitat fins
i tot que quan canviï, crec que ens avançam un poc en el temps,
i açò és bo, sempre diuen que el Parlament i els polítics anam
per darrera dels esdeveniments i del que diu la ciutadania. En
aquest cas, sabent que l’any 2001 hi ha d’haver un canvi
fonamental, desitjaríem al sistema de finançament de les
comunitats autònomes que ara sigui el Parlament, amb el màxim
de vots possible, que doni suport a aquesta negociació que
s’ha de produir, cosa que diu bastant a favor de la bondat de la
proposta.

I la tercera, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a establir amb el Govern de l’Estat un
conveni quadriennal per compartir al 50% les inversions adients
per cobrir les necessitats detectades de creació de nous centres
i l’ampliació o millora dels existents. Implícitament està clar que
a Mallorca, i és palès a Eivissa, la construcció de centres (...)
vagin i es formin, i si hi fa falta..., jo crec que també és generós,
per tant, enguany parla del 50%, no és en contra de, com s’ha
volgut insinuar aquest matí, sinó que és a favor d’una voluntat
de donar contestació a un problema que té plantejat aquesta
comunitat i que, bromes apart, crec jo que necessita el suport
de tots els grups de la cambra.

Gràcies, per la seva atenció.

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Por el Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Yo no sé si a los efectos de agilizar el debate sería posible
fijar la posición sobre esta propuesta y defender al mismo
tiempo la nuestra. No sé... No, no, no, lo digo a los efectos de
que el debate finalizase más pronto, si podría intervenir
defendiendo la propuesta del Partido Popular y fijar la posición
sobre las propuestas de resolución que presentan los otros
grupos. Creo que todo el mundo lo agradecería a esta hora.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, por la Mesa no existe inconveniente.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados.

Creo que después del debate de esta mañana, en el que las
posiciones de los grupos parlamentarios han quedado muy
manifiestas respecto al contenido del debate y a estas

subsiguiente resoluciones propuestas que se presentan ahora
no diré nada nuevo. Sí que ya anuncio que votaremos en
contra de las propuestas que presentan los cuatro grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno. Dejo para después las
razones por las cuales lo vamos a hacer. Permítanme que
dedique algún tiempo de mi intervención a la present ación de
nuestra propuesta de resolución.

Criterios dispares ha habido sobre lo que era el informe del
Gobierno. A nuestro juicio, en un sentido amplio del término,
cuando se habla del estado o de la situación de la educación en
las Islas Baleares, ya hacía referencia esta mañana que eso,
necesariamente, tenía que incluir una reflexión, una reflexión,
sobre la situación de la educación en las Islas. Eso significaba
referirse a los centros docentes, a los niveles de enseñanza,
significaba referirse a las políticas educativas que aquí se llevan
a término para la integración de ese volumen importante de
personas que vienen y que eligen Baleares para vivir y
permanecer aquí, en las Islas, y en un futuro, posiblemente por
los estudios que ya avanzan, Baleares tendrá un componente
inmigratorio muy importante. Habría que referirse también a la
formación del profesorado, a la educación de adultos y a otras
muchas cuestiones que, sin duda, en la mente de los que están
más próximos a la educación tienen cuestiones pendientes. No
hay que buscar las culpas o los fallos o insuficiencias del
sistema, sino que hay que buscar, más bien, soluciones.

Por tanto, a nuestro juicio, lo que hoy procedía, aun con
diferencia de si fuera el momento oportuno, sobre lo cual no
voy a reiterar que no era el momento oportuno para presentar
este debate, nosotros presentamos una comunicación instando
al Gobierno a que elabore un informe, cuyo contenido no
citamos pero que necesariamente debiera incluir estas
cuestiones, como se hace con el informe del Consejo de Estado
o como se hace con el informe del Consejo Nacional de
Educación o en otras muchas cuestiones, una especie de
evaluación, como pasa en Cataluña. Yo creo que eso es
necesario para tener un informe con un contenido político
evidente pero sobre todo un informe, si me permiten, con
garantías de que quien elabora ese informe no solamente sea
p olítico, sino que también conozca la realidad del sistema
educativo, y la conselleria tiene medios suficientes para
hacerlo.

Y ponemos un plazo para que se remita ese informe aquí, en
el que se podrían incluir, evidentemente, cuestiones de
financiación, ponemos un plazo yo creo que razonable, que es
antes del próximo período de sesiones. El período de sesiones
empezará en octubre, por tanto, hay tiempo suficiente para
hacer un informe, lo denso que deba ser, con las reflexiones
que deba contener y con todas aquellas mejoras que se crean
convenientes en los centros y en la enseñanza secundaria
obligatoria y en otros niveles educativos.

Espero que esta propuesta pueda ser aprobada porque
realmente es el documento que nos podría dar fuerza para,
primero, conocer y diagnosticar la situación, después, hacer
pronósticos, y, sobre todo, establecer medidas que puedan
mejorar, como digo, la educación.
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Esta mañana se hacía una referencia a la educación
secundaria obligatoria. Hay, como ustedes conocen, un debate
nacional sobre este tema. Hay en esta comunidad y en otras
muchas un fracaso escolar evidente, con un porcentaje muy
significativo. Ya se ha acuñado incluso el término de objetores
escolares; hay chicos de doce a dieciséis años que acuden a
los centros desmotivados, que no tienen ningún interés en
cursar esa enseñanza y que, desde luego, habría que arbitrar
medidas porque esa indisciplina del centro es, en muchas
ocasiones, el germen de la violencia. No quiero hacer con esto
ninguna cuestión de necesidad inmediata, pero sí que es
verdad que en España no existe el problema que hay en Francia
y en nuestra comunidad tampoco hay un problema de violencia
escolar como para ponerse las manos en la cabeza, pero sí que
es verdad que hay que tomar medidas, y hay que tomar
medidas preventivas para que las situaciones desagradables
que se producen no tengan ocasión de ser.

Y con esto he defendido la propuesta que nosotros
pensamos que el Gobierno no tendrá inconveniente en realizar.

Y pasado esto, las tres propuestas que presentan,
evidentemente, son acordes, son concordantes con lo que esta
mañana se ha debatido, porque, si no, la Mesa no lo hubiese
admitido a trámite, pero estamos en lo que ya hemos dicho.

Yo he manifestado esta mañana que no veía raro que
algunos grupos parlamentarios insistiesen en esa financiación
insuficiente, pero sí que lo veía, sí que me sorprendía mucho el
Grupo Socialista, que había defendido todo lo contrario en el
Senado, como esta mañana he argumentado cogiendo una
lectura del Diario de Sesiones del Senado, con motivo del
debate de los presupuestos generales del Estado, sí que me
sorprendía mucho esa postura, porque yo citaba el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.

Y también hice referencia al Diario de Mallorca, donde el
portavoz del Grupo Socialista opinaba todo lo contrario.

Por tanto, queremos que esto se haga de una forma más
seria y más detenida, para ver si, realmente, los criterios
comparativos son así y sobre todo para que se hagan a la luz
de lo que es la Lofca. Desgraciadamente, no hay ningún criterio
de equidad en la Lofca. El artículo 15 habla del fondo de
nivelación, pero el coste efectivo es lo que se traspasa, y
podemos estar de acuerdo que la mayoría de las veces, por no
decir todas, el coste efectivo se hace con criterios políticos y
no con criterios técnicos, eso ha pasado aquí, en esta
comunidad, y ha pasado en las transferencias a otras
comunidades. La suma del capítulo uno, del capítulo dos y del
capítulo seis del coste efectivo siempre se valora por encima de
lo que la Administración que en ese momento ejerce las
competencias, antes de hacer el traspaso, está gastando. Por
tanto, quiero también una referencia en el informe, y habrá que
hacerla, a los criterios de financiación, de acuerdo con la Lofca.

El punto número dos hace referencia a esas comparaciones,
que yo ya esta mañana creo que he sido suficientemente
explícito para entrar de nuevo en el tema.

Y en el punto tres, permítanme que al menos yo manifieste
otra incongruencia más de los grupos que apoyan al Gobierno.
Dicen ustedes que se haga un convenio cuatrienal per
compartir al 50% les inversions adients . Miren, tenemos el
tema del hospital de Manacor que yo siempre a mi querido
alcalde..., el hospital de Inca, perdón, que a mi querido alcalde,
Pere Rotger, y compañero de grupo parlamentario, siempre le
digo en plan de broma que es el mismo hospital, porque yo aquí
desde el año 83 llevo oyendo hablar del hospital de Inca, y
cuando ustedes están negando o poniendo en cuestión el 50%
de esa financiación, parece mentira que estén aquí proponiendo
el 50% para la educación.

No descartamos nada de futuro pero todo lo dejamos a la
resolución que se pueda adoptar a raíz del informe que el
Gobierno haga, si es que tiene voluntad de aportar aquí un
informe y no tres hojas, tres hojas, entregadas esta mañana
media hora antes de comenzar el pleno.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para fijar la posición, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

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

No abusaré de la seva benevolència ni de la intempestivitat
d’aquest plenari, però segons sembla hi ha hagut una cosa que
els castellans en diuen mezclar las churras con merinas,
l’hospital d’Inca és una cosa que és una competència clarament
del Govern central i nosaltres parlam d’educació, que és una
competència de la comunitat autònoma.

Es veu que..., allò, jo passava per aquí, Pisuerga, i bé, ja que
hi va bé, demanarem una cosa. El debat s’ha centrat en el
sistema de finançament i uns errors o una baixa valoració del
finançament de la comunitat, de la transferència d’educació a
aquestes illes, i les resolucions que es presenten estan en
funció d’açò. Fer un informe per al mes d’octubre, que serà una
data màgica que provoca la clarividència de no sé qui, perquè
se sap perfectament que el mes d’octubre l’informe seria parcial,
magre o aniria a tant el foli, per què a tant el foli? Perquè el curs
acaba el mes de setembre, perquè per fer un informe sobre la
situació de l’educació a Balears s’han de veure quins són els
resultats obtinguts en aquest curs 1999-2000, que és
responsabilitat del Govern que tenim el gust de sostenir o al
qual donar suport. Per tant, que des del mes d’octubre s’obligui
el Govern a fer un informe que seria, escàs, minso i poc ajustat
a veritat per manca de temps, seria demanar coses impossibles
i açò no s’ha de fer, no s’ha de fer per prudència. Jo crec que sí
que hi ha d’haver un sistema d’avaluació, que és el que
primerament hi ha d’haver, quin sistema d’avaluació es pot
utilitzar, que quan s’acabi el curs s’ha de fer una primera
avaluació d’aquest primer curs, però que no obtindrem una
resposta exacta ni una visió clara del funcionament del sistema
educatiu des que la responsabilitat és del Govern de les Illes
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Balears fins d’aquí a un parell d’anys, s’hi poden fer
aproximacions i se’n poden fer estadístiques, però obligar que,
perquè l’oposició en aquest cas té ganes de discutir la situació
dels magribins o altres nacionalitats dins el context  educatiu a
les Illes Balears, no deixa de ser el que diuen en castellà un
brindis al sol, ganes de marejar la perdiu.

Jo crec que açò és més seriós, jo crec que el debat ha estat
de finançació, que les resolucions s’han d’ajustar al contingut
del debat, i açò és tan clar, que nosaltres votarem en contra
d’aquestes propostes de resolució. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Sí, Sr. Jaén, ¿para qué?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Pues para replicar a las contradicciones que evidentemente
el portavoz socialista ha puesto de manifiesto con respecto a mi
intervención.

EL SR. PRESIDENT:

A ver si nos entendemos, Sr. Jaén. Usted antes ha pedido
el turno y ha refundido el turno del que tenía derecho de
defensa de su moción, y además para fijar la posición. Si quiere,
le doy dos minutos más, pero nada más, porque si no,
podríamos estar enzarzándonos en una discusión. Tiene usted
dos minutos.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No era mi intención
polemizar, y justamente la intervención mía iba en el sentido de
que el debate fuese mucho más ágil y acabar cuanto antes; pero
yo creo que no se pueden escudar en términos temporales para
no aprobar una resolución. El problema del mes de octubre, si
ustedes quieren, podemos fijar otra fecha; no tenemos
inconveniente. Nosotros lo que queremos es que haya un
informe sobre la situación del sistema educativo en las Islas
Baleares, y no un panfleto compuesto por tres hojas que no
significan nada. Simplemente eso es lo que queremos, para
discutir la situación del sistema educativo en las Islas Baleares,
formular propuestas de resolución, hacer conclusiones y hacer
recomendaciones al Gobierno, en el que siempre estaremos a su
lado para que la educación en estas islas mejore. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Una vez producida la defensa y fijación de
posiciones, pasaríamos al debate que, conforme al reglamento,
en primer lugar se votará la propuesta presentada en primer
lugar, que es la de los grupos que apoyan al Gobierno.

¿Votos a favor de la propuesta presentada por los grupos
que apoyan al Gobierno? ¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Queda aprobada por 28 votos a favor y 23 en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, si, ¿Sr. González Ortea?,
estamos en plena votación.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Una cuestión de orden, Sr. Presidente. Son 27 votos a favor,
perdón, 27 votos en contra, no 28.

EL SR. PRESIDENTE:

Gracias por la apreciación, pero los compañeros suyos de
Mesa y los míos me han dicho la votación que yo he dicho.

Pasamos a votación la propuesta del Partido Popular.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

23 votos a favor, 28 en contra, por tanto queda rechazada.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial  del projecte de llei RGE núm. 3021/99, de
modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals, per la qual s'amplia l'abast d'algunes àrees
d'especial protecció.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate del
dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial del Proyecto
de ley número 3021/99, de modificación de la Ley 1/91, de 30 de
enero, de espacios naturales, por la cual se amplía el alcance de
algunas áreas de especial protección. Esta presidencia informa
en primer lugar que al dictamen presentado no se sostiene
ninguna enmienda, únicamente se mantienen dos votos
particulares por parte del Grupo Parlamentario Popular: uno al
artículo único, punto u), anexo primero, cartografía del Área
Natural de Especial Interés número 4, la Victòria, Alcúdia; y
otro a la exposición de motivos del dictamen, con tal de
suprimir los párrafos penúltimo y último de su apartado
primero, a los efectos de ser congruentes con la postura
mantenida por el Grupo en relación con la ampliación del Área
Natural de Especial Interés número 4, la Victòria. Procederemos,
por tanto, seguidamente, a la votación del título del proyecto
de ley. ¿Sr. González Ortea, una cuestión de orden?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, una cuestión referida precisamente al
título y a una cuestión gramatical puramente. El título habla del
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Proyecto de ley de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d’espais natural, per la qual s’amplia l’abast
d’algunes àrees d’especial protecció. Creim el nostre grup
que estaria millor dit en bon català l’àmbit que l’abast, però
naturalment sotmetem a la consideració de la resta dels grups
la possibilitat de fer aquest canvi al títol per millorar el seu
abast gramatical, precisament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea, però ni vostè ni jo som cap
tècnic en normalització, i així ha vingut de la Comissió.

¿Hay algún inconveniente en proceder a lo que ha pedido
el Sr. González 
Ortea por parte del resto de grupos?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Senzillament per indicar que també
sotmetríem aquesta consideració que sigui plantejada al servei
de normalització de la Cambra, i que sigui la paraula més adient
al títol de la Llei, i no hi hauria cap inconvenient, com ja hi ha
aquesta comanda implícita a totes les lleis perquè passi per
aquesta correcció. Crec que és important que hi hagi aquesta
reflexió explícita, i en aquest sentit no hi posaríem cap mena
d’inconvenient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. De todas maneras al final de las
votaciones hay una nota que dice que se faculta a los servicios
jurídicos de la Cámara para efectuar las correcciones y
modificaciones técnicas y lingüísticas necesarias para que el
proyecto de ley en cuestión tenga un resultado coherente.

Así pues, pasaremos seguidamente a la votació del título
del proyecto de ley.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Por tanto, queda aprobado el título del proyecto de ley.

A continuación pasaremos al debate del voto particular
relativo al artículo único, punto u) anexo primero, cartografía
del Área Natural de Especial Interés número 4, la Victòria,
Alcúdia. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El
proyecto de ley, el dictamen sobre el proyecto de ley que viene
hoy aquí a aprobación definitiva, no tiene absolutamente nada
que ver, absolutamente nada que ver con el proyecto de ley
que nos remitió en su día el Gobierno. El proyecto de ley que

nos remitió en su día el Gobierno, y que nosotros calificamos
como un proyecto de ley que pretendía exclusivamente
proteger al propio Gobierno de si mismo, por cuanto lo que
hacía era prohibirse a si mismo la posibilidad que le daba una
ley de acompañamiento de presupuestos de hace dos años, de
construir una residencia para altos cargos en cabo Pinar,
apuntábamos nosotros, como digo, que no respondía más que
a esa necesidad de protegerse a si mismo. Y apuntábamos
también en nuestra propuesta un mayor alcance, ahora sí
alcance, no ámbito sino alcance, de este proyecto de ley,
aprovechando que el Gobierno nos mandaba tan torpe
propuesta, nosotros queríamos hacer uso de ella para ampliar
el ámbito, ahora sí el ámbito, de la Ley de espacios naturales, y
concretamente en un espacio de sumo interés, y que llevaba
varios años yo creo que rodando por Ayuntamiento,
comisiones de urbanismo, Consell Insular, Parlamento, etcétera,
sin llegar a tener nunca una postura sólida, coherente,
definitiva, de ese espacio, el espacio de Es Canons de Artà.
Efectivamente presentamos eso como enmienda a la totalidad,
fue convenientemente rechazada por los grupos que apoyan al
Gobierno, porque de ninguna manera podían, aun
reconociendo la escasa entidad del proyecto de ley que nos
enviaban, no podían devolver al Gobierno ese proyecto de ley.
Por consiguiente se dejó para mejor ocasión, para ponencia y
comisión, aceptar esa enmienda, ya digo que de mucho más
calado y de mucha más importancia, que presentaba el Grupo
Popular, la enmienda de conversión definitiva de la zona de Es
Canons de Artà en Área Natural de Especial Interés.

Así fue reconocido y aceptado en ponencia enseguida,
inmediatamente, por todos los grupos, aprobado por
unanimidad. No hubo ningún grupo que presentara ninguna
objeción, los mismos que aquí la habían presentado a la
propuesta de devolución al Gobierno y de presentación de un
texto alternativo de mayor calado, pues efectivamente fue
admitido inmediatamente en ponencia y en comisión,
prácticamente sin discusión. Y a eso se añadieron algunas otras
propuestas, vía una enmienda in voce el Grupo Mixto, y en
nombre de Unió Mallorquina concretamente, pues se
presentaron también algunas propuestas de modificación de
esa misma Ley de espacios naturales, y de declaración de algún
espacio, uno en Artà concretamente, Área Natural de Especial
Interés; y otro en el Puerto de Andratx como Área Rural de
Interés Paisajístico. Se presentó alguna otra también que luego
se retiró, porque realmente no tenía ningún peso, ninguna
solvencia, pero ésas sí se presentaron, y efectivamente no sólo
se presentaron, sino que se demostró que eran unas
propuest as interesantes, por cuanto la de Artá completaba de
alguna forma la enmienda que nosotros presentábamos de Es
Canons, junto con todo lo que es el área natural de la zona de
las montañas de Artá; y la del Puerto de Andratx evitaba la
construcción de un urbanizable que todavía afortunadamente
por razones en este caso jurídicas, pero que no vienen
demasiado al caso, esta propuesta, este espacio estaba previsto
que hubiera un urbanizable, que en su día se había excluido a
petición del Grupo Socialista, que entonces gobernaba en
Andratx, y se había diferenciado de su entorno, que era Área
Rural de Interés Paisajístico, se presentaba para incluir dentro
de ese área rural de interés paisajístico.
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Ambas propuestas nos parecieron razonables, las votamos
a favor, y hoy están yo creo que felizmente metidas en este
proyecto de ley, que ahora ha cambiado incluso su título, como
es natural, y es un proyecto de ley de modificación de la Ley de
espacios naturales. El tema de cabo Pinar, que era una facultad
que tenía el Gobierno, aparece en una disposición derogatoria,
pero como un tema menor. El tema importante aquí es que esos
tres espacios, el de Artà con Es Canons, y un subsector del
polígono 24, completan el espacio natural de las montañas de
Artà; y ese otro espacio en el Puerto de Andratx, que buena
falta le hace, por cierto, al Puerto de Andratx, que evita que se
construya una urbanización más en ese puerto que está a todas
luces sobresaturado, y se le da la calificación del suelo del
entorno, Área Rural de Interés Paisajístico.

Pero quedaba una cuestión, que se presenta en una
enmienda del Grupo del PSM, que es la pretensión de convertir
un campo de golf que ya está construido, no terminado pero
construido, un campo de golf que tiene su licencia municipal,
que tiene por supuesto, como es preceptivo, previamente su
declaración de interés social, que como digo está en
construcción, del cual pudimos ver algunas fotografías, y
según nos reconocieron alguno de los miembros de otros
grupos, que conocían sobre el terreno la cuestión,
efectivamente es un campo en el cual ya se han dado todas las
condiciones para que se convierta en eso, en un campo de golf,
no sólo las legales, sino las condiciones materiales: se ha
hecho el movimiento de tierras, se han metido las tuberías, y
simplemente falta la plantación y que llueva, falta eso que en
general en las Islas Baleares en este momento nos es tan
necesario en todos los órdenes.

Claro, la posibilidad de convertir eso en Área Natural de
Especial Interés resulta un poco chocante. El artículo primero
de la Ley de espacios naturales nuestra, de 30 de enero del 91,
dice que se convertirán en Áreas Naturales de Especial Interés,
o en suelos en general de los contemplados en la Ley, aquellos
de excepcionales valores, creo recordar que textualmente dice
ecológicos, geológicos o paisajísticos. Ya es difícil considerar
que algo a lo cual se le ha hecho el movimiento de tierras, que
se han metido todas las tuberías, etcétera, y que además no hay
nadie que lo pare, porque tiene una licencia municipal, no sólo
una licencia municipal, no sólo una licencia municipal, sino que
tiene incluso la licencia de actividad ya; por consiguiente al no
ser esta ley de carácter retroactivo, ni tener carácter retroactivo
la Ley de espacios naturales, es evidente que ese campo de golf
lo podemos dar por un campo de golf construido y acabado.

Por consiguiente, convertir un campo de golf en Área
Natural de Especial Interés no deja de ser una broma, y sobre
todo no deja de ser una broma que tiene un grave
inconveniente, porque lo demás no es mayor inconveniente.
Hay el campo de golf, pues bien, es Área Natural de Especial
Interés, como lo son otros sitios donde hay edificaciones ya
construidas, donde hay campos de deportes, sin ir más lejos en
la propia Victoria, hay una residencia, una residencia que se ha
empleado incluso con carácter turístico; hay un campamento
allí mismo en la Victoria, que tiene sus tiendas de campaña, que
se viene utilizando cada verano, hay pistas deportivas, allí
mismo, a unos pasos, y naturalmente el hecho de que eso fuera

declarado Área Natural de Especial Interés en el año 91 no ha
evitado, ni mucho menos, como es natural, que eso fuera así,
porque la declaración de Área Natural de Especial Interés tiene
efecto, una vez hecha, en lo futuro, en lo que se solicite, pero
no tiene efecto sobre lo pasado. Por consiguiente, insisto, el
campo de golf se puede dar por hecho, y la declaración de Área
Natural de Especial Interés no altera en absoluto esa condición.
No tiene, por consiguiente, insisto, ningún sentido declararlo
Área Natural de Especial Interés. Es un campo de golf, nos
pongamos como nos pongamos. 

¿Inconvenientes? Uno muy grave, a mi juicio muy grave. Es
un inconveniente de tipo filosófico, de orden filosófico, pero
grave, que es que altera claramente la coherencia de la propia
ley de espacios naturales que, insisto, en su artículo primero
dice que se declarará Área Natural de Especial Interés aquellas
que tengan relevantes valores o excepcionales valores de
carácter ecológico, geológico o paisajístico. Al no cumplir eso,
pues evidentemente esto ¿a qué nos conduce? Nos conduce a
algo que el Grupo Mixto creo que entendió muy bien, y cuando
antes me refería a que eliminó alguna parte de su enmienda in
voce, eso nos conduciría a que el sistema a adoptar en adelante
para descalificar algo que no se quiere es declararlo Área
Natural de Especial Interés; y eso es un error monstruoso, eso
es una barbaridad. Si algo hay que descalificar, descalifíquese
utilizando medios proporcionados a lo que se quiere, pero no
declarándolo Área Natural de Especial Interés. Declaremos
Área Natural de Especial Interés aquello que lo sea, de especial
interés, insisto, ecológico, geológico o paisajístico. Por
consiguiente, nosotros no podemos estar de acuerdo con esa
declaración. Nos parece francamente que no tiene sentido.

Pero hay una segunda parte, que tengo que decir porque,
claro, cualquiera podría interpretar de esto “bueno,
efectivamente entonces ¿qué interés tiene? Efectivamente el
campo de golf va acompañado de otras cosas. Una de ellas es
una urbanización de los accesos. Eso está hecho y autorizado,
eso no se va alterar. Los accesos están como están, tienen
todos los permisos, no todos los permisos, no solamente todos
los permisos, que están hechos. Y tienen otro tercer elemento.
El tercer elemento es un hotel de cinco estrellas y 400 plazas.
Claro, la pretensión puede parecer “vamos a evitar que se
construya ese hotel”. Bien, ésa podría ser la pretensión al
declarar esto Área Natural de Especial Interés: ya no podemos
parar la urbanización de los accesos, porque están hechos y
autorizados; ya no podemos parar el campo de golf, porque
tiene también todas las autorizaciones, está en construcción, y
lógicamente la declaración de espacio natural no lo altera; pero
vamos a parar el hotel, porque el hotel no está empezado ni
tiene licencia municipal. Yo aquí tengo que decir una cosa, que
volvemos otra vez a lo mismo, parece matar moscas a
cañonazos; si lo que se quiere impedir es que se haga el hotel,
impídase que se haga el hotel, pero no se declare toda la zona
Área Natural...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. González Ortea.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Acabo enseguida, Sr. Presidente. 

Pero es que además yo me temo que por este camino, es
más que dudoso que se pueda impedir, porque según nuestras
noticias el hotel se ha pedido la licencia en el mes de octubre
del año 99. Claro, si la licencia municipal se ha pedido en el mes
de octubre del 99, y como quiera que ni esta ley ni la de
espacios naturales, que se modifica por este texto, tienen
carácter retroactivo; esa licencia en puridad, si se cumplen las
condiciones estipuladas por la legislación anterior, no por ésta,
en el Ayuntamiento de Alcúdia, esa licencia habrá que darla. De
manera que ni siquiera se tiene la seguridad aprobando esto de
que se para el hotel. Pero sobre todo, insisto una vez más,  y
con esto acabo, Sr. Presidente, si lo que se quiere es impedir
que se haga el hotel, impídase de otra manera. Todos sabemos
las fórmulas que hay para suspender o evitar una licencia
concreta de un hotel.

Por consiguiente, no parece tener ningún sentido que esto
se apruebe, y es por eso por lo que nosotros mantenemos un
voto particular a esa enmienda, de forma que pedimos que no
se incluya en una ley que, por lo demás, creo que sinceramente
ha quedado muy bien. Modificamos una serie de espacios que
realmente lo merecen, que están incluídos dentro de un ámbito
que lo exige; acabamos con un problema yo diría que ya
plurianual, por emplear un término sencillo, que es el maldito
problema de Es Canons, acabamos con él de una vez, y por
consiguiente creo que es una buena ley que podemos aprobar.
Yo me parece irrelevante que la estropeemos con una cosa tan
absurda como es declarar un campo de golf Área Natural de
Especial Interés. Y sobretodo estropear, quebrantar de alguna
manera la Ley de espacios naturales, que tanto trabajo nos
costó a todos hacerla aquí, y que yo creo que es un emblema,
una insignia de esta comunidad autónoma que, vuelvo a
repetir, parece ocioso estropearla por este prurito de impedir la
construcción.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. ¿Grupos parlamentarios que
quieran intervenir? Por el Grupo Mixto. 

(Remor de veus)

Pssst, Sr. Font, por favor.

Sr. Buades, tiene la palabra.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Veig que hem vengut amb energies
renovades a la tarda. A veure, des dels Verds el que voldríem
dir són una sèrie de coses molt simples. Nosaltres creim, Sr.

González Ortea, que vostè no s’ha de convertir en el cuidador
de la Llei d’espais naturals; sempre està aquí defensant la Llei
d’espais naturals, li vull recordar que no va ser precisament
gràcies a vostès que aquesta llei va poder tirar endavant, i
evidentment vostès no varen colAlaborar gaire perquè la Llei
arribàs a tot allà on havia d’arribar, i molt menys varen ajudar
perquè fos una vertadera llei ambiental i no una simple llei
limitadora en termes urbanístics. En aquest sentit la nostra
satisfacció com a ecologistes és molt gran, encara que, com
direm llavors, insuficient. Vàrem començar parlant des d’un
projecte de llei del Govern de suprimir una disposició de la llei
d’acompanyament dels pressupostos de fa uns anys, pel qual
el cap del Pinar podia passar a ser parcialment residència d’alts
càrrecs, i hem acabat parlant de quatre intervencions en àrees
protegides, cosa que ja ens va bé com a ecologistes, perquè
creim que és una passa en la bona direcció.

Parlàvem, com dic, de retornar el cap del Pinar al poble
d’Alcúdia, això s’ha aconseguit, ni ús militar ni residència per
a alts càrrecs, i això dóna sentit a tota l’Àrea Natural de Especial
Interès de la península de la Victòria, és completar una feina,
arrodonir-la, i això està bé. A dins aquesta àrea resulta que com
a segona intervenció tocam el sector 20 del que dèiem
popularment la Victòria, amb Alcanada; i vostè ha parlat del
camp de golf. Em sembla perfecte, però també amb la legislació
en la mà, la declaració com a Anei és una bona excusa per posar
en marxa un pla de gestió conservacionista, que impedeixi la
consolidació d’allò inacabat o d’allò no const ruït. En podem
parlar. Això des del punt de vista ambiental tendria molt de
sentit, i li puc assegurar que és regenerable, i que legalment ens
en podem sortir ben bé. El resultat final és que el poble
d’Alcúdia ha de tenir a tota aquella zona una àrea natural
vertaderament protegida, no només sobre el paper, sinó amb un
pla conservacionista, sense residència d’alts càrrecs, sense ús
militar, i que això vagi en benefici també d’un turisme sostenible
en aquella zona.

Una tercera intervenció és l’ampliació de l’Anei núm. 10, de
les muntanyes d’Artà. Si nosaltres miram el Diari de sessions
de l’any 91, es Canons no era un problema. D’es Canons, com
vostè ha dit, ens hem cansat de sentir-ne parlar, i de parlar-ne;
però el que és cert és que si un mira les hemeroteques d’un any
ençà, hem vist que la majoria de partits partidaris de construir
en part o totalment es Canons, ens acompanyen ara a altres
sectors de població que mai no havíem pensat això, sinó que
crèiem que s’havien de conservar; i sembla que tothom,
començant per vostès, que han presentat l’esmena, volen
protegir es Canons. Fantàstic, les muntanyes d’Artà tenen
sentit ambiental, com a espai protegit amb vocació de ser
gestionat d’una manera conservacionista. Ens hi apuntam tots,
començant per un PP que durant anys ni hi havia pensat, i
havia fet l’impossible perquè (...) es perdessin ambientalment.
Meravellós.

La quarta intervenció és completar una feina. Tenim una
Arip, d’aquestes Arip raríssimes que tenim, com a dònuts; hi
havia el dònut, i enmig ens quedava una urbanització, i ara
resulta que del dònut llevam el foradet i es completa l’Arip. Jo
crec que és una feina molt ben feta del punt de vista ambiental,
i del que ens hem de plànyer aquí és que només afecta quatre
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sectors, però tot això comença a tenir sentit de cara al futur el
que pugui ser una xarxa d’espais naturals vertaderament
sostenibles, i que també tenguin una utilitat turística d’una
manera assenyada i no massificada. 

L’ensenyament de tot aquest procés d’aquesta llei -que, per
cert, pels pocs articles que tenia ens ha duit una temporada
llarga feina, i jo crec que al Parlament s’ha de venir a treballar i
no només a bloquejar per part d’alguns-, un ensenyament que
ens dóna tota aquesta ponència, la feina que ha fet, i aquest
mateix debat, és que com més anys passen, la causa
proteccionista avança i és imparable. Posicions polítiques que
fa deu anys eren considerades radicals, a principis del segle
XXI i de l’any 2000 són no només bones, sinó que fins i tot el
Partit Popular en alguns casos, com en es Canons, pretén
protagonitzar-les. Fantàstic. Què pensaven, com deia abans,
d’es Canons fa un any les forces polítiques de Mallorca i què
pensen ara la majoria d’elles? No hi ha color. I vull dir també
amb això que el futur d’aquests espais no és figurar en aquesta
llei, i això és molt important per als ecologistes, estam farts que
en una llei del tipus que sigui hi hagi mapes que diguin “això
està protegit”. La passa següent, i molt més important que
aquesta, és que realment es pugui fer administració ambiental,
que es puguin posar en marxa llocs de feina a nous jaciments
d’ocupació com és el medi ambient, i també que puguin posar-
se en marxa una oferta complementària nova en el sector turístic
d’una manera sostenible, on la massificació amb 4x4 no sigui
possible, per exemple, però sí sigui possible capitalitzar-ho en
forma de turisme d’excursió, o a cavall o senderisme.

En el cas d’Alcanada és igual. Si miram les hemeroteques i
veim el que proposaven la majoria de grups parlamentaris, amb
l’excepció d’un, l’any 91 sobre Alcanada, no hi ha ni color, ni
color, perquè tots els grups parlamentaris, excepte un,
acceptaven que hi hagués un camp de golf, però ens trobam 10
anys després que pot estar molt avançat, però que (...) no hi
està; i si això s’aprova, hi ha moltes excuses ambientals perquè
evidentment acabi sent un espai vertaderament protegit, i no
allò que volien la majoria de grups parlamentaris a l’any 91 en
aquesta cambra.

I com deia, i ja per acabar, la darrera idea que volem
expressar els Verds és la insuficiència d’aquesta llei. Òbviament
a Menorca, les Pitiüses i la mateixa Mallorca hi ha altres espais
que mereixerien també passar a la consideració d’espais
vertaderament protegits, i nosaltres ho hem dit diferents
vegades, i ho continuarem ressaltant, creim que hem d’anar a
una reforma general de la Len, i a una transformació en dues
direccions d’aquesta llei: Una, per incloure, com deia, espais
que qualsevol gestió ambiental una mica assenyada d’aquestes
illes els hauria d’incloure dins una xarxa d’espais valuosos.
Molts d’ells varen ser desclassificats per la reforma de la Len de
l’any 92 i ara s’hi han d’incloure. I la segona direcció de
reconversió de la Len ha de ser que nosaltres creim que no té
cap sentit voler gestionar amb vocació ambiental uns espais
que han estat protegits només en forma de limitació urbanística.
Necessitam una llei de protecció d’espais a les Illes Balears que
contempli criteris de gestió conservacionista concrets, és a dir
que obligui les administracions i els particulars a gestionar això
perquè d’aquí a 15, 20, 30 anys, a la pròxima generació, aquests

espais continuïn existint, i que contemp li també paràmetres
d’edificació i construcció realistes, per impedir que en un lloc
que s’ha declarat Anei o que s’ha declarat Arip, com que hi ha
una bossa de permisos antics que ningú no ha utilitzat fins ara,
ens vagin explotant xalets “alAlegals” o ilAlegals cada dos per
tres, i això passa allò com a les Pitiüses, on tenim una bossa de
milers de permisos d’obra anteriors a la Len que afecten espais
protegits, i que van explotant per parts. I volem també que, com
dic, aquests paràmetres limitin molt més la construcció
d’habitatges unifamiliars per a usos deslligats de la realitat de
l’activitat primària allà, o de l’activitat de protecció ambiental.
No és possible quadricular el territori protegit, i que apareguin
d’una manera legal o ilAlegal, per manca de suficiència de la llei,
perquè és una llei de pura limitació urbanística, una muntanya
d’habitatge disseminat, que no fa més que servir interessos que
no són de primera residència, per a la gent que realment ho
necessita en aquestes illes. Una qüestió de donar prioritat a
l’habitatge social o donar-la a l’habitatge especulatiu. 

En aquest sentit estam contents d’aquesta reforma, la
consideram notablement insuficient, i evidentment la votarem
a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene
la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria
que les primeres paraules en representació del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista en aquest moment siguin de satisfacció. A
pesar de les limitacions que després enumeraré, creim que és un
motiu de satisfacció que avui arribi a aquest plenari aquesta
proposició de llei, i de més satisfacció serà al final de la votació
si, tal com esperam, aquest projecte de llei queda aprovat,
aquest projecte de llei que, com ja ha dit algun dels portaveus
que ha parlat abans, ha tengut una tramitació un mica especial,
però jo sincerament crec que no ha set una pèrdua de temps,
sinó que tal vegada aquí realment els diputats han fet la feina
d’autèntic legislatiu, perquè tot això sorgeix d’un projecte de
llei que ens envia el Govern que és bastant diferent -ni el títol
s’assemblava- i que era un projecte de llei realment modest, un
projecte de llei que es limitava a reintegrar dins l’Anei número
4 de Mallorca la zona del Cap des Pinar, que li havia estat
amputada, d’alguna manera, amb una llei d’acompanyament
dels pressupostos per tal que allà a dins es pogués fer una
residència per a alts càrrecs.

Aquest projecte important, perquè era una reclamació
popular, que aquesta Anei de la Victòria quedàs completa i que
allí no s’edificàs aquesta residència per a alts càrrecs, dic
important però limitat físicament, amb una sèrie de propostes,
una sèrie d’esmenes l’hem anat canviant substancialment i avui
ens trobam davant un projecte de llei que és bastant més
ambiciós.

En primer lloc, el Grup Popular va presentar una esmena a la
totalitat que va ser rebutjada, i jo crec que va ser rebutjada amb
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raó per tots els grups de la majoria, a pesar que ara el contingut
del que proposava el Partit Popular s’incorpori, però el cert és
que tal com ho presentava el Partit Popular en el seu moment
era deixar tal com estava la proposta del Govern, o sigui, actuar
únicament sobre el Cap del Pinar, i fer una nova àrea d’Anei
aïllada de qualsevol altra Anei que la zona dels Canons, la zona
dels Canons que crec que avui en dia -no sé en altres moments-
tots els grups estam d’acord en el fet que s’ha de protegir però
que realment aquella no era la forma, crear una altra figura, una
altra àrea natural d’especial interès exclusivament per als
Canons i aïllada de la resta d’Anei que hi havia en vigor.

Després de la proposta de l’esmena del PP, n’hi va haver
una altra presentada per diversos grups, entre ells també el
grup que jo represent, a la qual es tractava de completar
aquesta Anei número 4 de Mallorca, de la Victòria,
reincorporant-li una zona que, si bé no havia format part mai de
la LEN, sí és cert que formava part físicament, realment, del
mateix espai i que, si bé en el seu moment hi va haver una
majoria política que va considerar oportú fer aquesta espècie de
falca que s’endinsava dins l’Anei de la Victòria i excloure’l
perquè allí es pogués construir un camp de golf, avui hi ha una
majoria social, les coses han canviat, hi ha una majoria social
que vol protegir-ho i esperam que també hi hagi una majoria
política que es manifesti aquí perquè aquesta part que, en el seu
moment, no per raons físiques i d’espais sinó per raons
polítiques es va excloure, es pugui incorporar.

Bé, a continuació, i en tràmit de ponència, hi ha noves
incorporacions provinents en aquest cas del grup d’Unió
Mallorquina, que fora de termini però amb propostes que es
consideren prou interessants i prou raonables i que es decideix
incorporar, es dóna aquesta nova forma, que és el projecte de
llei que avui discutim en aquest moment. Donar-li forma jo crec
que és bo citar, perquè ha tingut una feina, unes propostes que
han estat definitives quant a la forma, a pesar que sigui soci de
la majoria de govern però rival a les eleccions generals, que és
el Sr. Alorda, que és qui realment ha donat forma a tota una
sèrie de propostes diverses que arribaven i que eren molt
difícils de casar. Jo crec que és bo que aquí reconeguem
aquestes qüestions.

Bé, al final, amb què ens trobam? Ens trobam amb un
projecte que reforma la LEN, que la reforma amb una lògica,
amb un contingut. Aquella proposta que ens feien de protegir
els Canons d’Artà i que quedava separada, separada però a
poca distància de tota l’Anei que són les muntanyes d’Artà,
gràcies a la proposta que ens ve en aquest cas d’Unió
Mallorquina es forma un sol nucli, una sola Anei, una ampliació
de la que hi havia, que té una lògica física i ambiental en
aquests moments.

També passa amb les propostes diverses sobre la península
de la Victòria, que pensam que amb aquest redactat, amb
aquests nous plans, hi ha una protecció de tot el territori que
realment necessita aquest grau de protecció de ser considerat
Anei. I al mateix temps, també, en el port d’Andratx, idò
s’elimina aquest urbanitzable que, com que hi ha coincidència
en tots els grups del fet que era convenient eliminar-lo, idò tal
vegada no val la pena dir-ne més coses.

En tot cas, en allò que pens que val la pena estendre’s una
miqueta més és en relació a Alcanada, sobretot a partir de les
exposicions que ha fet el representant del Partit Popular.
Realment és una llàstima que un territori que és digne de la
màxima protecció, en aquests moments s’hagin fet unes feines
que han canviat en certa manera la configuració física i han
deforestat aquesta zona. Però pensam que és molt perillós
acceptar el criteri que diu que si una àrea de reconegut valor,
digna de protecció, resulta que per unes obres que s’hi han fet
o per un fenomen natural, un incendi o el que sigui, es perden
part dels valors naturals que hi havia, la solució ha de ser que
això no formi part d’una Anei. Pensam, al contrari, que el que
s’ha de fer, si allò físicament forma part del mateix conjunt, el
que s’ha de tractar de fer és regenerar la zona, no amputar-la, no
llevar-li un bocí. Per tant, estam absolutament convençuts que
és necessari que la zona d’Alcanada estigui també dins els
nous plànols que configuren aquesta Anei.

Bé, una vegada valorada, jo crec, molt positivament per part
del nostre grup aquesta reforma que es fa de la LEN, aquesta
ampliació que, juntament amb altres actuacions que ha fet el
govern de progrés com puguin fer les que s’han fet en el cas de
l’illa d’Eivissa en relació a la zona de Cala d’Hort o les mesures
cautelars que s’han aprovat i que són generals per a totes les
illes, que són favorables, nosaltres pensam que aquesta no és
una situació que, ni de lluny, puguem considerar encara
satisfactòria. En el moment en què es va discutir l’esmena del
PP que proposava la creació de la nova Anei dels Canons,
nosaltres, que votarem en contra, vàrem dir, però, que no
deixaríem passar l’oportunitat perquè els Canons quedassin
realment protegits, i que estàvem convençuts que abans que
acabàs la tramitació el Govern ens enviaria el projecte de llei de
la reforma global necessària, que necessitam per a tota la LEN.
Això encara no s’ha produït, en tot cas és una passa important,
pens que amb aquestes mesures s’ha ampliat bastant, s’ha
millorat el contingut de la LEN, però nosaltres continuam
reclamant, pensam que és urgent, pensam que és hora ja que el
Govern remeti a aquesta cambra aquest nou projecte de llei,
aquesta llei del pacte que serveixi d’una vegada per considerar
tots els espais naturals que en algun moment han quedat al
marge i per donar una coherència a aquesta llei.

Igualment amb totes les altres modificacions de tipus
legislatiu que fan falta, perquè a pesar de les mesures que s’han
adop tat ja i que és important remarcar per part d’aquest govern,
el cert és que la pressió urbanística, la pressió sobre el territori
i els recursos naturals continua essent insuportable i s’han de
prendre mesures decidides en aquest sentit.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. Té la paraula el Sr. Alorda en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

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

(Rialles)

És obligat, en primer lloc, per al nostre grup expressar la
nostra satisfacció, naturalment, perquè avui puguem tractar una
modificació de la Llei d’espais naturals i que aquesta vegada,
a la fi, sigui per ampliar la superfície de tres àrees d’especial
protecció. No hi estam gaire avesats, perquè d’ençà que l’any
91, a principis de l’any 91, es va aprovar la Llei d’espais
naturals, el PP li ha infringit tota una sèrie de modificacions,
totes elles per anar-la rebaixant; la primera va ser la del 92, amb
una macromanifestació de protesta que va venir després;
després han estat moltes lleis: la Llei de sòl rústic, la de
directrius, lleis d’acompanyament dels pressupostos, una de les
quals, la dels pressupostos de l’any 98, era la que excloïa de la
península de la Victòria la protecció del Cap des Pinar per
poder-lo dedicar a personatges ilAlustres, a residència de
personatges ilAlustres. Afortunadament una de les mesures que
fa aquesta llei, bastant tenguda en menys fins ara pel Partit
Popular, jo crec que important, també, recuperar la coherència
d’aquell espai i tornar-li el nivell de protecció que tenia.

Hi ha hagut d’haver, per tant, un canvi de govern perquè hi
hagi hagut dues mesures, ja, de modificació de la LEN en
positiu: la primera va ser amb les mesures urgents que varen
modificar la matriu de sòl rústic, i ara amb aquesta llei de
modificació puntual, amb la qual es poden protegir els Canons
d’Artà, l’Almudaina d’Andratx i Alcanada a Alcúdia, a més de
retornar el Cap des Pinar a la preservació de què gaudia l’any
91.

Certament coincidim amb altres portaveus que hauríem
d’intentar no haver d’anar apagant focs indret per indret, sinó
que ens hauríem de proposar afrontar d’una manera global i
més perdurable l’allau de construccions i moviment immobiliari
que està malmetent la geografia de les Illes, esgotant els
nostres recursos i fins i tot posant en perill el nostre futur com
a destinació turística si superam un determinat nivell de
saturació. No oblidem que el mateix document d’avanç de
directrius, un document arraconat com ho va ser el mateix
president que el va presentar, el Sr. Soler, ens parlava no ja de
balearització sinó de “hongkonització” de les Illes Balears. En
qualsevol cas, mentre arriba aquest redisseny global que hauria
de tenir aquesta legislatura, benvingudes són aquestes
mesures d’urgència que protegeixen indrets específics en la
línia d’aquelles lleis-mesura que hi va haver dins els anys 80.

Com que no hi ha esmenes i aquest és un posicionament
sobre esmenes no em referiré sobre el Cap des Pinar, em puc
remetre còmodament a tot el que ja hem dit en aquesta cambra
al respecte, com tampoc no m’estendré sobre l’Almudaina en el
Port d’Andratx, tot i que he de felicitar, com ha fet tots els
grups, al Grup Mixt  i, en concret, a Unió Mallorquina per haver
introduït aquesta esmena que ens permetrà protegir aquests
terrenys de muntanya gairebé verges que, segons el
planejament d’Andratx, s’havien de convertir en l’enèsim nucli

de població de costa de les Illes Balears. De fet, com a tal nucli
aïllat pensàvem que havia de quedar desclassificat per la Llei de
Directrius; no ho va ser perquè una esmena in voce del Partit
Popular, presentada en comissió, el va voler protegir, no
protegir l’indret, protegir la urbanització. Ara, en aquest
moment, podem rectificar aquella situació.

Respecte dels Canons tampoc no els avorriré repetint tants
d’arguments com s’han plantejat ja en aquesta cambra, només
em permetré replicar al Sr. González Ortea avui i a l’esmena a la
totalitat, quan ens deia -jo sé cert que amb tota la bona voluntat
del món, o com a mínim amb tota la bona voluntat de què és
capaç- ens deia que si votàvem en contra de l’esmena era
perquè no volíem protegir, i que no volíem protegir perquè
estàvem al Govern. Idò no, Sr. González Ortea, aquest pic es va
equivocar, jo crec que ara se li demostrarà, com li dèiem llavors,
que el que no votàvem amb l’esmena a la totalitat era per no
enredar la tramitació i tornar a obrir període d’esmenes, perquè
no es perdés pel camí l’esmena presentada sobre Alcanada,
però que hi havia intenció de declarar Anei Els Canons; no
només es declara Anei, sinó que també per una proposta del
Grup Mixt  s’amplia l’espai d’aquest Anei als sectors 2406 i
2407, una cosa, per altra banda, impensable tot el temps que el
Partit Popular va estar en el govern, per moltes propostes de
compra i per moltes propostes a l’aire que es varen produir,
propostes de protecció totes votades en contra.

Però centrem-nos a Alcanada i estam contents del canvi,
centrem-nos a Alcanada que és l’únic indret sobre el qual es
manté una esmena de supressió. Fa molts d’anys, certament, de
l’antropització d’Alcanada, com a mínim sabem d’una alqueria
àrab que s’estenia, diguem-ne, als peus del puig de sa Madona;
la urbanització moderna és una de les pioneres, no ja d’Alcúdia,
sinó de Mallorca, una d’aquelles primeres urbanitzacions dels
anys 30 que devem a un dels arquitectes del paisatge més
prestigiosos del segle XX: el menorquí-català Nicolau Maria
Rubió i Tudurí, un urbanista modern i sensible, escriptor,
representant del noucentisme, que realment va dissenyar una
urbanització que respectava tota la primera línia de la mar i, per
descomptat, tota la península del Cap des Pinar. El planejament
alcudienc dels anys 60, un planejament desenvolupista com
tots els dels anys 60 però intelAligent i racional gràcies a la mà
d’un altre arquitecte interessant, en aquest cas Josep Ferragut,
també va respectar el límit d’Alcanada i no va passar del Pi
Tort, i mantenia tota la península de la Victòria o del Cap des
Pinar com a paisatge d’interès. 

No va ser fins a les normes subsidiàries de l’any 87, a les
quals es varen crear tota una sèrie de nous nuclis urbanitzables,
quan es comet l’error d’obrir una escletxa cap a la península del
Cap des Pinar que arriba ben bé a l’illa d’Alcanada, una illa que
també molts de vostès coneixeran i amb un far d’un altre
enginyer de camins ilAlustrat i amic de les arts, el Sr. Emili Pou.

I amb això arribà la Llei d’espais naturals. Tots confiàvem,
ens pensàvem que era de manual que aquell espai quedàs
protegit amb la Llei d’espais naturals, i així era, perquè l’àrea
natural d’especial interès número 4, la Victòria, que va entrar i
que es va discutir en aquest parlament, incloïa tota la península
de la Victòria recollint els documents que havia elaborat l’Inefe
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i els documents que havia l’Icona d’espais dignes de protecció
de l’illa de Mallorca. No va ser fins a l’històric ple de dia 30 de
gener de 1991, en ple, no en ponència ni en comissió, sinó en
ple, que es va introduir una esmena de tots els grups, tret del
que jo represent, a la qual es demanava l’entrada, una entrada
que nosaltres consideram feréstega, dins aquella Anei que era
per permetre, efectivament, l’execució d’un camp de golf,
ambientalment incomprensible, incomprensible.

De llavors ençà és cert: tant la Comissió Provincial
d’Urbanisme, la Comissió Insular d’Urbanisme i l’Ajuntament
han anat donant el vistiplau a tota la tramitació administrativa
d’un hotel de 600 places, planejament dixit, i per a un camp de
golf de fins a 27 forats. De llavors ençà és el que més ens dol
d’aquesta protecció i hi hem de coincidir: cada vegada que
arribam dins un procés que ha anat avançant hem de coincidir
en què ens sap greu, i acceptam una part de l’argumentació del
portaveu del PP sobre la frustració de legítimes expectatives de
promotors, però també Els Canons tenien projecte
d’urbanització aprovat, també; també l’Almudaina té un pla
parcial que està en termini per mor d’una sentència del Tribunal
Suprem i per mor d’aquest motiu havia estat salvada per la Llei
de directrius. Es tracta, per tant, de processos molt avançats i
que, desgraciadament, s’han d’aturar, però s’han d’aturar i no
queda més remei i, a nosaltres, ens satisfà perquè en el moment
urbanístic que viuen les Illes Balears hem de corregir aquells
planejaments desenvolupistes aprovats des d’una visió
decimonònica del progrés, seduïts per inversions
multimilionàries i d’esquena a la sostenibilitat.

Celebram i saludam que distintes forces polítiques que en
un moment determinat varen considerar que el progrés anava
cap a una altra línia ara hagin rectificat en vistes al que està
succeint amb l’urbanisme de les Illes Balears.

No hi ha dubte que aquesta reacció, aquest canvi de model
tendrà damnificats i ens pot sortir car, i naturalment la societat
haurà d’indemnitzar legítims drets obtinguts. No ens cansarem
de dir en aquesta tribuna que el que hauríem de fer i el que hem
d’intentar fer, ja difícil avui, és fer urbanisme preventiu i no
haver de fer urbanisme quirúrgic, és molt més net i molt més
barat, però quan hi ha gangrena no ens podem limitar a queixar-
nos de no haver pres les mesures perquè no es produís, també
hem de reaccionar i val més perdre una cama que perdre la vida.

Dit això tampoc no podem assumir de cap manera, com
alegrement a vegades s’apunta, que unes línies dibuixades
damunt un plànol suposin per si mateixes enormes plusvàlues
de les quals no ha participat la Comunitat. Les lleis protegeixen
els particulars -i aquesta cambra no farà, evidentment, res en
contrari- per les despeses que hagin pogut executar de bona fe
i les permeten executar, les llicències obtingudes, sí senyor, les
permeten executar, les llicències obtingudes, però de cap
manera les indemnitza per expectatives de guany. Record un
dels debats recents en aquesta cambra en el qual el Partit
Popular, el portaveu en aquell moment, em demanava, em
recriminava explícitament que nosaltres no respectàvem els
drets dels especuladors, deia “els drets dels especuladors” i,
efectivament, nosaltres no respectam cap dret dels
especuladors perquè l’especulació no és un dret sinó una lacra.

Però més enllà de les despeses lleialment satisfetes, el Sr.
Mauricio Rovira ho trobarà qualque dia a les Llei de Directrius,
no fa gaire, fa mig any..., no, fa un anyet, quan era diputat a les
darreres intervencions. El que crec és que, quant a les
expectatives, no hi hem d’entrar i, per tant, del que parlam en
aquest moment és de les legítimes despeses fetes. 

De totes maneres la declaració sí que tendrà influències,
tendrà moltes influències. L’urbanisme i les lleis d’ordenació
del territori i d’urbanisme marquen, planegen i forgen el futur
del territori. Totes aquelles conseqüències que no es prenen
des del primer dia marcaran el segon, el tercer i el quart dia
d’aquell territori, i si avui aprovam que sigui un espai natural ho
serà tard o d’hora.

Per altra banda, i vaig acabant, Sr. President, en el cas
d’Alcanada tampoc no podem oblidar que el Consell de
Mallorca en va intentar la protecció i que només es fa frustrar
per una llacuna del sistema legal. En efecte, aquell AS 20 -molts
de vostès se’n recordaran- figurava en el llistat de sòls
urbanitzables suspesos pel Consell, però a corre-cuita, abans
de la incoació de l’expedient de suspensió es varen començar
les obres. El Ple estava convocat per dilluns dia 5 d’octubre, les
obres començaren divendres dia 2, però una estranya casualitat
va suposar que, com que el Consell podia suspendre els
planejaments i va suspendre les normes i va suspendre el pla
parcial però no va poder suspendre el projecte d’urbanització
perquè tenia consideració de llicència d’obres, tot el temps de
la suspensió es varen fer obres, i tot allò de què ens parlava el
portaveu del Partit Popular es va fer durant la suspensió del
Consell Insular de Mallorca.

Per tant, el que tampoc no podem obviar és que, si com
varen fer altres urbanitzadors, les obres s’haguessin aturat
respectant la suspensió del Consell, avui el sòl urbanitzable
d’Alcanada seria rústic, perquè l’únic argument que va donar
el Consell Consultiu per considerar que no ho era, era que hi
havien fet massa obres per estar inclòs dins la suspensió inicial
que havia fet el Consell Insular. 

Avui ho feim a través de la millor normativa que podíem fer,
la Llei d’espais naturals. Si hi ha un espai que té vocació
d’espai natural, espai natural, no un urbanitzable que es vol
desclassificar, si hi ha una àrea d’especial interès que tots els
mallorquins poden haver acceptat que ho era, era tota la
península d’Alcanada, ho era i ho és. En aquell moment es va
dir: “Això és un espai natural, però com que hi volem fer un golf
i no es poden fer dins Anei, llevarem l’Anei”, i nosaltres
pensam que hem de dibuixar l’Anei i, en tot cas, el que s’hauria
de llevar, quan s’escaigui, serà el golf, però tothom coincidia i
tots els tècnics que han analitzat aquell espai han considerat
que era dels més interessants i dels que més mereixien formar
part de la relació d’espais protegits de la Llei d’espais naturals.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
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Idò acabaré amb les dues darreres frases, Sr. President.
Realment hem de reconèixer que arribam tard, però crec que
arribam a temps i, afortunadament, encara hem aplicat aquella
cèlebre frase, aquell consell que ens donava el president de la
socialdemocràcia europea, el Sr. Willie Brant, quan ens deia que
una situació només esdevé irreversible quan comences a
p ensar que és irreversible. Aquesta encara no ho era i hem
arribat a temps.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. La Sra. Mercè Amer, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull expressar també aquí, des d’aquesta tribuna, la
meva satisfacció com ja ho han fet els altres portaveus perquè
avui som aquí, en el debat final d’aquest projecte de llei,
3021/99, aprovat pel Consell de Govern de l’1 d’octubre de 1999
per a l’aprovació definitiva, per a la protecció definitiva del Cap
des Pinar. 

A pocs mesos de la seva constitució el nou govern de
progrés va donar ja les mostres d’aquest interès per la
protecció del territori. L’article 20 de la Llei 9/97, de 22 de
desembre, que permetia d’ús edificador per a la residència
temporal de personalitats convidades pel Govern quedarà avui
finalment derogat.

Tots vàrem poder assistir al debat del passat 30 de
novembre, debat de l’esmena de totalitat, i vàrem conèixer tota
la llarga història que avui duim amb l’aprovació d’aquesta llei,
i tendrà, evidentment, aquesta màxima protecció tal com preveu
la mateixa llei d’espais naturals de l’any 91. Vull fer un record a
les alcudienques i als alcudiencs que no fa massa em varen
mostrar aquests valors, aquests encants naturals d’aquesta
zona, perquè l’objectiu final, evidentment, ha de ser gaudir-ne
tots.

En aquesta sessió plenària, però, es du per a la seva
aprovació, així com es desprèn del mateix dictamen de la
Comissió d’Ordenació del Territori, un contingut més ampli dels
espais a protegir. Aprovat ja per unanimitat el que ha de ser
aquest títol de la llei, Llei de modificació de la Llei 1/91, de 30 de
gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast o l’àmbit -
com considerin els lletrats- d’algunes àrees d’especial
protecció; queda, per tant i resumint encara que ja s’hi ha
insistit per part de la resta dels grups, queda per tant la
modificació de l’Anei número 4 de la Victòria, on s’afegeix,
evidentment, aquesta zona d’Alcanada de què s’ha parlat i que
és objecte del debat d’avui amb aquest vot particular. I queda
també modificada aquesta anei de les muntanyes d’Artà on, a
més dels polígons 2406 i 2407, queden protegits com a Anei els
Canons d’Artà. A més s’exclou de l’excepcionalitat de l’annex

2 aquesta zona de l’Almudaina que, amb la oportunitat -per
aquells que no la coneixen- d’aquesta foto, tots coincidim en el
fet que no tenia sentit, dins una gran zona, deixar-ho com a
zona urbanitzable i no com a àrea rural d’interès paisatgístic.

En realitat, però, allò que pertoca en aquell debat són els
vots particulars que ha mantingut el Grup Parlamentari Popular
per a la supressió d’aquesta modificació de la zona número 4 de
la Victòria. Allò que es pretén, per tant, és deixar Alcanada fora
de l’Anei. Jo ho entenc, i des d’aquesta sensibilitat
proteccionista que pretén i que ha pretès en moltes ocasions
exterioritzar el PP, però al final s’ha de votar, i aquí estan, aquí
finalment votarà aquest projecte de llei amb el conjunt.

Podem observar aquesta zona tal com queda reflectida en el
mateix BOCAIB de 9 de març del 91, i un es demanaria com es
justifica, com queda fora d’aquesta mateixa definició de l’article
2 de la Llei d’espais naturals, com pot quedar fora aquesta
franja que és la que constitueix, precisament, aquesta franja que
constitueix l’objecte avui del debat, la zona d’Alcanada, si no
és, evidentment, per una realitat urbanística, i evidentment aquí
ens trobam i coneixem les discussions, el debat que hi va haver
en el mateix Diari de Sessions d’aquesta llei d’espais naturals
quan es va fer en aquest ple, en aquesta cambra dia 30 de gener
del 91. Ara els socialistes, evidentment, ens manifestam per
aquesta protecció del territori com també ho han fet els
mateixos representants actuals de l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Consideram, per tant, que avui és un gran dia. Els grups
parlamentaris que donen suport a aquest govern han manifestat
clarament aquesta protecció amb l’aprovació d’aquest projecte
de llei, però evidentment -i ja ho han comentat- no s’acaba aquí.
Allò que ens han mostrat des del Grup Parlamentari Popular no
és tan sols amb la Llei que el Sr. González Ortea ha repetit tantes
vegades, amb la Llei d’espais naturals, no és tan sols posar el
dit, fa falta qualque cosa més, fa falta una gestió
mediambientals. Ara en aquests moments la consellera de Medi
Ambient està una mica distreta, però jo li recordaria allò que ja
iniciat, que són, per part dels grups que donen suport al
Govern, per part del Govern, els plans d’ordenació, allò que
preveu la mateixa llei d’ordenació del territori, fer qualque cosa
més que posar el dit en aquestes zones, en aquestes àrees de
protecció, i fer una gestió conservacionista en aquests espais
naturals.

Per tant, celebram aquesta modificació en positiu per a la
protecció del territori amb aquesta modificació de la Llei
d’espais naturals, i també aquesta gestió que ja s’ha començat
a veure, amb el nou govern, aquesta gestió mediambiental que
fa en aquestes àrees de protecció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. 

Hi ha intervenció per contradiccions? Sr. González Ortea, té
la paraula per contradiccions per cinc minuts.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Los hechos, desde luego, son bien
tozudos, ¿eh? Nadie me ha contestado. Yo he dicho que aquí se
quiere declarar área natural de especial interés un campo de
golf, y ninguno de los portavoces ha dicho que no. Se va a
declarar área natural de especial interés un campo de golf, te
pongas para arriba, te pongas para abajo, se va a declarar área
natural de especial interés un campo de golf y es lo que me
parece un disparate, es lo que me parece un disparate. 

Ni siquiera, ni siguiera, Sr. Alorda, discuto el tema del
campo de golf. Que conste, y lo digo sin ningún empacho
porque lo he dicho aquí muchas veces, se lo he dicho
públicamente muchas veces, que yo creo que en la zona norte
de Mallorca debía haber algún campo de golf más, y no soy el
único, el Partido Socialista también lo cree, lo creyó en
Pollensa, que había que pasar el de Bóquer a 18 hoyos, no sé
si ya lo han pasado, y querían hacer algún otro, y en Muro
quieren hacer alguno, sin oferta complementaria, siquiera, pero
campos de golf sí, si se pretende desestacionalizar no hay más
remedio.

Pero esa es una cuestión que esa es la segunda parte, es la
segunda derivada. Aquí de lo que estamos tratando es de
convertir un campo de golf que ya está ahí en área natural de
especial interés, porque, claro, a mi lo que me dice algún
portavoz, el de Izquiera Unida concretamente, me parece, es
pintoresco. No se puede decir aquí..., bueno, porque el Diario
de Sesiones lo aguanta todo, ¿no?, y se puede decir aquí que
no, que se puede regenerar. ¡Hombre, claro!, y también
podemos tirar un edificio de 20 pisos en mitad de Palma o en
mitad de donde ustedes quieran, y entonces quitar los
escombros, sembrar juniperus

 no sé cuantos y convertir aquel solar en área natural de
especial interés pero, ¡por favor!, ése no es el espíritu de la Ley
de espacios naturales, no lo es, ni es el objeto de la declaración
de espacio natural. Por cierto, Sr. Buades, le preocupa a usted
que yo tenga mucho interés que siempre hable de la Ley de
espacios naturales, y naturalmente, dos años de mi vida
parlamentaria, dos años, que estuve detrás de esa ley.

Mire, hay tres leyes a las que tengo mucho cariño porque
intervine mucho, pero ne la que más, en la Ley de espacios
naturales, mucho más que en la de carreteras, mucho más que
en la Ley general turística, y naturalmente que le tengo mucho
cariño, mucho, aunque al Sr. Mayo no le guste, pero estuvimos
dos años haciendo, entre otros, él y yo, entre otros, la Ley de
espacios naturales, dos años. Por consiguiente, naturalmente
que me preocupa y que me preocupa convertir en papel mojado
que se coja un espacio que es un campo de golf y se diga ahora
lo declaramos área natural de especial interés para salir en los
medios de comunicación diciendo nosotros lo hemos salvado
y hemos convertido en una Anei el golf de Alcanada, porque
el golf d’Alcanada no se cambia por eso, puede cambiar por
otras cosas, se puede expropiar, se puede entrar o hacer otras
actuaciones pero le aseguro a usted, lease la Ley de espacios
naturales, que por convertirlo en Área natural de especial
interés no va a quitar usted el campo de golf, no le sirve para

nada decir que eso dará lugar a planes de regeneración de no
sé qué. No. Mire usted, eso no existe. Nosotros tenemos una
legislación en esta comunidad autónoma, una legislación
trabajosamente hecha a lo largo de años, la Ley de ordenación
del territorio, después la Ley de espacios naturales, y todo lo
que se deriva de esa Ley de ordenación del territorio,
fundamentalmente, que no están hechos los planes de medio
natural, etc. Todo eso se puede hacer. Tenemos unas
Directrices de ordenación del territorio.

Por cierto, le recuerdo, Sr. Alorda, que está usted
equivocado, está usted equivocado. Aquí, el Grupo
Parlamentario Popular trajo modificaciones al alza a la Ley de
espacios naturales. La primera, precisamente, en el año 92, que
la presenté yo, y hubo un espacio, concretamente en Menorca,
que se ampliaba. Primera cuestión.

Sí, usted se ríe pero usted viene aquí y dice... Porque claro,
porque aquí se dice cualquier cosa, que nosotros no hemos
hecho más que rebajar, y nosotros hemos traído aquí unas
Directrices de ordenación del territorio que también amplían
sensiblemente en varios puntos la Ley de espacios naturales,
por ejemplo las distancias a la costa. Lease usted la ley y lease
las Directrices. De manera que no me cuente usted cosas que
no son realidad. De manera que eso es así.

Pero ni siquiera es eso lo más importante. Insisto una vez
más que lo más importante es estropear de alguna forma la Ley
de espacios naturales convirtiendo un campo de golf en algo
que, evidentemente, no merece la calificación de Área natural
de especial interés.

Que ustedes se opusieron, es verdad, fueron los únicos,
porque eso, que se hizo mal, excluyendo esta zona para hacer
un campo de golf, pues mire usted, a lo mejor nos
equivocamos, pero nos equivocamos una mayoría
cualificadísima de la cámara, porque nos equivocamos todos
salvo ustedes, fueron ustedes los únicos que votaron en
contra, todos los demás votaron a favor, igual que el espacio,
que hoy también aprobamos, y felizmente, porque ése todavía
no está transformado, que son los pinares y la zona boscosa
del puerto de Andratx, ése sí, ése no está modificado, por
consiguiente, ahora podemos rectificar un posible error que
cometimos aquí todos.
 

Pero en el caso de Alcanada llegamos demasiado tarde para
rectificar el error, y usted mismo lo reconoce, porque me dice
que sí que llegaron tarde, pero a la vez llegamos a tiempo. No.
Mire, no se pueden hacer las dos cosas, esas dos cosas son
antitéticas, o usted llega tarde o usted llega a tiempo. Usted ha
dicho aquí que llegamos tarde y ha dicho pero llegamos a
tiempo, y no se puede, llegamos tarde, Sr. Alorda, por esta vía,
por otra puede ser, pero por esta vía llegamos tarde, eso lo sabe
usted tan bien como yo.

Y finalmente nada más que dos agradecimientos, uno al
Grupo del PSM, en concreto al diputado Sr. Alorda, que como
hubo que cambiar la ley que presentó al Gobierno, el proyecto
de ley, de arriba abajo, pues había que redactar un texto de
nuevo prácticamente desde el principio, y el Sr. Alorda lo
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aportó a la ponencia, y creo que es justo que quede en el
Diario de Sesiones yo creo que el de todos los grupos por eso.
Y otro agradecimiento, que es a la presidenta, a la Sra. Amer,
presidenta de la comisión, porque tuvo la sabiduría y la
sensatez necesaria para que, efectivamente, pudiéramos discutir
esto con tranquilidad. Desgraciadamente, no hemos llegado a
acuerdo al cien por cien por las razones que he expuesto, pero
eso es así y es de justicia que quede aquí manifestado.

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea.

Procedirem a continuació a la votació d’aquest vot
particular referit a l’article únic, punt 1, al primer, i cartografia de
l’Àrea natural d’especial interès número quatre, La Victòria,
d’Alcúdia.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, s’aixequin
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors que votin en contra, s’aixequin, per
favor.

No hi ha abstencions.

El resultat de la votació és: 22 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència, queda rebutjat aquest vot particular.

A continuació procedirem a la votació de l’article únic del
dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

S’aprova per unanimitat.

A continuació, passam a la votació de la disposició
derogatòria primera i de la disposició final del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

S’aprova també per unanimitat.

Al paràgraf penúltim i últim de l’apartat primer de l’exposició
de motius del dictamen, s’hi manté un vot particular del Grup
Parlamentari Popular, pi per fer-ne la defensa té la paraula el Sr.
González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente.

Muy rápidamente. Nosotros no podemos estar de acuerdo
con los párrafos correspondientes de la exposición de motivos,
concretamente con el que dice que, por otra parte, atendidos
los importantes valores naturales, ambientales y paisajísticos,

también se incluyen en el Área natural de especial interés
número cuatro, La Victoria, los terrenos no urbanos de la zona
de Alcanada, dejando sin efecto el Plan parcial del sector AS
20, ya digo que está construido y que, lógicamente, no queda
sin efecto y, sobre todo, el interés social para la construcción
de un campo de golf, ¿como va a quedar sin efecto con esta ley
el interés social del campo de golf?, por favor!, el interés social
está dado hace años y el campo de golf está construido, esto
no tiene ni pies ni cabeza.

Y naturalmente, un segundo párrafo, que igualmente se
refieren a la delimitación del área y que no corresponde a su
ámbito.

Nada más, queda defendido en esos términos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González i Ortea. Grups que hi vulguin
intervenir? Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula. Sr. Font, per favor, mantengui l’ordre
dins la sala.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President.

Jo agraesc al Sr. Font que vagi aclarint la situació perquè a
vegades, amb el discurs tan difícil d’entendre, proteccionista,
del Partit Popular, no s’acaba de recordar on és cadascú. Amb
l’èmfasi que hi posa el Sr. Font, jo crec que les coses queden en
el seu lloc.

Per tant, és important aclarir que part del nostre grup s’ha
dit en tot moment que no hi ha cap camp de golf que es
converteixi en una Anei, sinó que hi ha una península que té
una vocació d’antuvi, dit per l’icona, dit per l’Inese, perquè es
converteixi en un espai protegit, i aquest és l’espai que així es
declara.

S’ha mostrat alguna foto així com està aquell espai i el Sr.
González Ortea qualque vegada ens deia: Mayol, aquest espai,
això és un camp de golf. I jo hi veia un lloc on falten alzines, on
falta pinar i el que jo hi veia és un espai natural. Per tant, aquest
és el tema que ara es fa. Hi haurà una manera de regular aquest
indret. Jo comprenc que hi hagi diferència de plantejaments. De
vials protegits per la Len, n’hi ha molts, afortunadament.
Vostès, sé cert que volien que tots estiguessin implementats,
n’estic convençut, però, afortunadament, tant per Llei d’espais
naturals com per moltes altres mesures, hi poden anar i veuran
qualque urbanització abandonada per mesures de protecció,
algunes de les quals aprovades en aquesta cambra,
afortunadament, afortunadament, sia dit per part del nostre
grup.

Respecte de l’esmena concreta que fa a l’exposició de
motius, evidentment, no hi donarem suport en tant que jo crec
que l’hauríem d’abandonar per incongruent, però aprofitant
que, efectivament, ha quedat sense sentit, a la vista que vàrem
proposar dins ponència una redacció, una delimitació de l’Àrea



962 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 29 de febrer del 2000

 

natural d’especial interès que respectàs la diferència entre els
urbanitzables i el sòl rústic protegit, perquè no hi hagués cap
falca ni una de sòl rústic comú, jo crec que era un senzill
problema tècnic que vàrem tenir l’any 91 a l’hora de delimitar-la,
però, en qualsevol cas, com que en ponència no es va acceptar
aquesta rectificació, temps hi haurà de fer-la, però, lògicament,
a l’exposició de motius, per congruència, no hi hauria d’entrar.

Per altra banda, jo crec que també és cert que hi ha un
element que és problemàtic i que probablement haurem de
discutir, perquè crec que l’estat de dret i el reconeixement dels
drets de tots els ciutadans és una premissa que en cap moment
podem obviar, i que el tema de l’interès social del camp de golf,
tenint llicència d’obres, crec que no és raonable i no és
correcte, i per tant, admetem aquesta transacció, que dins
l’exposició de motius s’hi faci esment.

Serà, i amb un marge de lloc molt més important que el que
ha volgut ap untar el Sr. González Ortea, el Pla especial de
l’Anei, li record que hi ha plans especials en les Anei que
podran regular quina és la (...) que es creen, les llicències
existents, com ho poden fer de totes les altres construccions
que existeixen dins espais naturals.

Per tant, se li ha ofert per part de tots els grups de la cambra
una transacció, i jo confiï que ara ja per congruència amb el
contingut final que ha tingut la llei, una vegada rebutjat el vot
particular sobre l’exclusió d’Alcanada, sigui acceptada pel
Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. González Ortea, en nom del PP, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente. Recogemos, lógicamente, la enmienda
transaccional con mucho gusto porque, en definitiva, viene a
darnos la razón, aunque las palabras a veces son distintas de
los hechos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

L’acceptació de la transacció implica la retirada del vot
particular. Ho accepten. Molt bé.

Aleshores, acceptada la transacció, no cal votació.

S’entén la transacció aprovada per unanimitat? Queda
aprovada.

Per tant, passam a la votació de l’exposició de motius del
dictamen.

Vots a favor, posin-se drets, per favor.

Vots en contra. No n’hi ha.

Resultat de la votació: S’aprova per unanimitat.

S’entén que es faculten els serveis jurídics de la cambra per
tal de fer les correccions i modificacions tècniques necessàries
per tal que el projecte de llei en qüestió tengui la redacció
coherent. Hi ha cap inconvenient? No.

Finalment, una vegada exhaurit el debat i les votacions,
aquesta presidència proclama aprovada la Llei de modificació
de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals, per la qual
s’amplia l’abast a algunes àrees d’especial protecció.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments).
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