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 EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
del dia d'avui.
 

I.1) Pregunta RGE núm. 1389/00, de l'Hble Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita del Molt Honorable Sr. President de la comunitat
autònoma a Cuba.

Començam, com és habitual, amb el torn de preguntes. La
primera d'elles, ajornada de la sessió anterior, la 1389, relativa a
visita del Molt Honorable Sr. President de la comunitat
autònoma a Cuba, que formula l'Hble. Diputada Sra. Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
que són poquets en aquesta cambra en aquest moment, Molt
Honorable President del Govern, ens agradaria saber al Grup
Popular que el passat mes de febrer vostè se'n va anar a Cuba,

amb una sèrie de representants del món empresarial de la nostra
comunitat, i amb distints periodistes que cobrien la informació,
i vostè allà va tenir un contacte directe amb el Sr. Castro. Però
al Grup Popular, que ens sembla bé que vagi allà amb una
delegació comercial, estam preocupats, molt preocupats, perquè
no vàrem sentir cap declaració pública de vostè criticant el
règim dictatorial que hi ha en aquell país, no vàrem sentir cap
declaració pública seva. Sr. Antich, respecte de les llibertats,
respecte de la democràcia, i respecte de la defensa dels drets
humans dels homes i les dones que estan allà, a Cuba. Tampoc
no vàrem veure que s'hagi reunit en cap moment amb qualque
grup de dissidents, que estan en contra del règim que hi ha
actualment allà, i ens agradaria que aquí, en aquest parlament,
en aquest punt de l'ordre del dia de control al Govern ens
donàs explicacions respecte d'això. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
 
Gràcies, Sra. Salom. Sr. President del Govern, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Salom. Miri, el viatge a
Cuba que va fer aquest president tenia tota una sèrie
d'objectius, en primer lloc inaugurar el Casal Balear i mantenir
un contacte amb el nombrós colAlectiu de descendents balears
a Cuba, i en segon lloc facilitar l'aproximació de l'empresariat de
les Illes a les oportunitats de negoci que ja s'estan produint
allà, i que encara augmentaran més, sense cap dubte ni un, als
propers anys.

La veritat és que el viatge del president no tenia com a
objectiu donar lliçons magistrals a cap estat estranger sobre
drets i llibertats. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sra. Salom, vol intervenir?
Té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L'objectiu d'inaugurar un casal ens pareix bé. L'objectiu d'anar
amb empresaris allà ens pareix molt bé, però crec que vostè com
a president d'aquesta comunitat, que ens representa a tots, que
se'n va a un altre país, amb els seus objectius crec que si
hagués tengut vostè un poquet sensibilitat, hauria bastat fer
unes declaracions públiques en contra de la manca de llibertat
que hi ha a Cuba, en contra d'aquest règim que hi ha allà. Què
passaria, Sr. Antich, si aquí, a la nostra comunitat, qualque
ciutadà o ciutadana que pensa distint del que pensa el Grup
Socialista els tancassin a la presó? Això està passant allà. Crec
que vostè, quan va representant la nostra comunitat i se'n va a
Cuba, hauria d'haver manifestat un poquet de sensibilitat
respecte del règim dictatorial que hi ha allà, i haver fet una
crítica pública a aquell sistema. Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:
 
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. President del Govern, té la

paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo he vist que a Cuba hi ha anat
el Sr. Fraga, i no l'he vist fent grans manifestacions sobre
aquests temes que vostè em diu. Jo he vist que a Cuba hi ha
anat la Sra. Estaràs i ha estat amb el vicepresident del Govern
a Cuba, i no l'he vist fer grans manifestacions sobre tot aquest
tema que vostè diu. Jo he vist el Sr. Rami anar a comprar
ordinadors als Estats Units i no l'he vist sortint criticant tots els
estats que apliquen la pena de mort, i que sense cap dubte ni
un és una cosa que estic convençut que tota aquesta cambra
està en contra. Jo he vist un company seu de partit, el Sr. Abel
Matutes actuar com ha actuat amb el cas de Pinochet, i no he
vist cap de vostès que sortís a criticar-lo. I és més, Sra. Salom,
el temps que es manejaven talons del túnel de Sóller, i que es

passejaven els talons del túnel de Sóller, talons de 500.000
pessetes, que supòs que aquestes actuacions, així com es va
demostrar a la sentència, anaven en contra dels drets i llibertats
dels ciutadans d'aquí, de les Illes Balears, tampoc no la vaig
veure sortir a criticar aquesta sentència i a dir que això estava
mal fet. Moltes de gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1390/00, de l'Hble Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a opinió del Molt Honorable Sr. President del Govern de les
Illes Balears.

Passam a la segona pregunta, també ajornada a la sessió
anterior, la 1390, relativa a l'opinió del Molt Honorable Sr.
President del Govern de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, que té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. A nosaltres ens agradaria
saber, al Grup Popular, si pensa el Molt Hble. President
d'aquesta comunitat autònoma si el seu govern s'ha de posar
les piles per poder surar, i ens agradaria si és possible, Sr.
President, que no ens sortís per "peteneres", i ingents
contestar la pregunta. Gràcies.  

 EL SR. PRESIDENT:
 
Gràcies, Sra. Salom. Sr. President del Govern, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Salom. Miri, jo som
partidari que tot grup, tot govern, ha de saber fer autocrítica,
autocrítica per superar-se, sense cap dubte ni un les coses
sempre poden anar millor, i els progressistes normalment som
amants de fer-la, precisament per superar-nos. Per tant, li he de
dir que jo crec que encara ens hem d'esforçar més des del
Govern per poder donar solucions als problemes d'aquesta
comunitat, als molts de problemes que vostès ens deixaren
sense resoldre.  

 EL SR. PRESIDENT:
 
Gràcies, Sr. President del Govern. Sra. Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic contenta, Sr. Antich, que
vostè estigui d'acord que aquest govern no s'ha posat les piles
encara, que aquest govern està aturat, i que durant tants d'anys
que vostès havien esperat per arribar al Govern, vostès no
tenen alternatives a les polítiques del Partit Popular, vostès
estan aturats, amb "hem d'estudiar, hem d'estudiar", i es
demostra que vostès no estaven preparats per governar



1116 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 11 d'abril del 2000

 

aquesta comunitat durant d'anys d'estar a l'oposició, que l'únic
que saben fer és crítica, crítica i crítica. Fins i tot ara, estant al
Govern, només es dediquen a criticar el que fa aquesta
oposició, i vostès haurien de perdre el temps fent feina per
intentar solucionar els problemes d'aquesta comunitat, i no
estar al Govern per fer crítica a l'oposició. Gràcies.  

 EL SR. PRESIDENT:
 
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. President del Govern, té la

paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Salom. Efectivament, des
d'aquest govern ens hem de posar encara més les piles per, com
deia abans, poder atendre totes les distintes problemàtiques
que vostès ens han deixat sense resoldre. La veritat és que des
de l'oposició ja ho vèiem malament, el que passa és que una
vegada que hem entrat al Govern és molt pitjor, tots aquells
famosos convenis, com per exemple el d'aigua, de 21.000
milions de pessetes, que llavors han quedat  en declaracions
d'intencions, i que tornam a tenir aquest estiu un munt de
problemes amb un tema tan important com és l'aigua, i que certs
responsables ens dèiem quan es va inaugurar la dessaladora
que havien arreglat els problemes de l'aigua per vint anys, totes
aquestes sense cap dubte ni un  empitjoren encara la situació
a les Illes Balears. Per tant, necessitarem piles, necessitarem fins
i tot energia solar per resoldre totes aquestes qüestions.

Però li he de dir una cosa, a pesar que efectivament
nosaltres feim autocrítica i creim que encara ho hem de fer
millor, li puc assegurar que en aquests vuit mesos, que són de
rodatge, en aquests vuit mesos s'ha donat solució a tota una
sèrie de temes que eren històrics en aquesta comunitat, i que
vostès mai no varen resoldre, i em referiré a algun d'ells. Per
exemple, aquest govern ha estat capaç en vuit mesos d'aprovar
un pla de residus, un pla integral adequat a les necessitats
d'aquesta comunitat autònoma, cosa que vostès durant els
darrers quatre anys no varen ser capaços.

Aquest govern durant aquests vuit mesos ha canviat per
complet la política en habitatge de protecció oficial. Jo li vull
recordar que quan nosaltres entràrem el compliment d'objectius
del Pla estatal en matèria d'habitatge de protecció oficial era del
4%, és a dir, de cada 100 habitatges que ens subvencionaven
des de l'Estat vostès en feien 4, amb aquesta gestió tan
magnífica que tenien.

Dir-li que amb aquests vuit mesos hem engrandit el
patrimoni natural públic, això sí, pagant-ho la meitat més barat
que les darreres compres que feren vostès; hem equilibrat els
preus del carburant, cosa que sense cap dubte ni un anava
contra la competitivitat de molta de gent de les Illes Balears;
hem aprovat tota una sèrie de subvencions en matèria de
pensions no contributives, cosa de què vostès mai es
preocuparen; hem enviat ja un projecte de llei del Consell
Econòmic i Social, sense cap dubte ni un una assignatura
pendent des de feia moltíssim de temps. Hem estat capaços de

firmar un pacte social per l'ocupació amb empresaris i sindicats,
i a més feim comptes de complir-lo, cosa que vostès el varen
signar i no el compliren. Hem fet un pla de xoc contra els
accidents laborals. Hem invertit més que mai en formació. Ja
estam invertint uns 3.000 milions en temes de carreteres, vostès
no n'inauguraren cap els darrers quatre anys; i entre altres
coses s'ha aprovat un projecte de llei de consells, una moratòria
de les grans superfícies, s'ha creat l'Institut de la Dona; ja està
preparat per construir-se un multiaulari a la Universitat; estam
fent nous instituts a Marratxí. 

És a dir, jo crec que aquests vuit mesos, que són de rodatge
d'aquest govern, i que nosaltres som molt autocrítics, no tenen
cap tipus de comparació amb qualsevol període del qual vostès
han governat. I per tant, li puc dir que aquest president està
content de la feina que estam fent; ara bé, que aquest govern,
perquè els progressistes som així, sempre aplicarem autocrítica
perquè tenim ganes, il Alusió de superar-nos, i de donar una
resposta el millor possible per als ciutadans d'aquestes illes.
Moltes de gràcies.

(remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 1335/00, de l'Hble Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de vial de la UIB.

Passam a la pregunta número 3, la 1335, relativa a projecte
de vial de la UIB, que formula l'Hble Diputat Sr. Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de foment, un dels vials que en aquests moments més
problemes causa és sense cap dubte el de la Universitat de les
Illes Balears, el que uneix la ciutat de Palma amb la Universitat.
Varen comprovar fa escassament unes setmanes com la
Conselleria de foment presentava un projecte, un projecte que
no es diferenciava en excés del que tenia preparat l'anterior
Govern; però sorpresivament l'endemà vàrem veure com un alt
càrrec de la Conselleria de Medi Ambient deia que aquest no
seria el projecte, sinó que el projecte seria un completament
distint al presentat per la Conselleria de foment.

La pregunta davant aquesta contradicció, que no és
anecdòtica, sinó que comença a ser la tònica d'aquest govern,
és ben clara, Sr. Conseller, és saber quin dels projectes anirà
endavant, si el seu, el de la Conselleria de foment, o si pel
contrari el que pensa la Conselleria de Medi Ambient. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 11 d'abril del 2000 1117

 

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller d'ordenació del territori i
obres públiques, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, a aquesta comunitat
autònoma la competència de carreteres, el departament de
carreteres està assignat a la Conselleria d'Obres Públiques, ja
no foment, i efectivament hi ha un sol projecte, i aquest és el
projecte que es desenvoluparà. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, vol intervenir? Té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
jo crec que amb les seves paraules desautoritza públicament i
en aquesta cambra la consellera de Medi Ambient, i estam
contents i satisfets que quedi reflectit en el Diari de sessions
una vegada més la contradicció, l'esperit de contradicció
permanent que existeix en el si d'aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
ordenació del territori. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc aquí hi ha
unes paraules, que són les que jo defens, i les altres que vostè
m'està aportant són unes notícies de la premsa, que a vegades
són fidedignes, però també a vegades poden ser matisades. Jo
no desautoritz cap consellera, perquè en aquest govern el que
feim és una feina coordinada entre totes les conselleries, i
lògicament entre la Conselleria de Medi Ambient i la d'Obres
Públiques hi ha d'haver una bona coordinació, fins i tot abans,
a una època, era una sola conselleria. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1336/00, de l'Hble Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les comunicacions entre Palma i la
comarca de Manacor.

Passam a la pregunta número 4, 1336, relativa a millora de les
comunicacions entre Palma i la comarca de Manacor, que
formula l'Hble Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans hem parlat de la carretera de la Universitat, ara parlam
d'una altra carretera, o d'una altra via de comunicació, entre
Palma i la comarca de Llevant, de Manacor, que planteja
moltíssims problemes, com tots sabem, i la veritat és que a una
pregunta que ja li vaig fer en aquest plenari, vostè em va
contestar que les millores que s'havien fet eren senzillament
millorar la ilAluminació, fer línies contínues, i posar un semàfor
a l'altura de l'hipòdrom de Manacor. Ho vàrem trobar
vertaderament pobre per l'actuació d'un govern per millorar una
via de comunicació tan important com aquesta.

La pregunta torna a ser clara, el que passa és que a mi
m'agradaria que si no la vol contestar avui, i prefereix abans
coordinar-se amb la Conselleria de Medi Ambient, no fos cosa
que vostè avui em respongui una cosa, i demà surti la
consellera de Medi Ambient dient una altra, jo li permetré, Sr.
Conseller, que em contesti un altre dia. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'ordenació del territori i
obres públiques, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li agraesc la seva
consideració. Evidentment el Pla de carreteres..., de totes
maneres aquesta pregunta parlava de comunicacions, jo entenia
que era més àmplia. Jo crec que en el tema de la zona de
Manacor és molt interessant parlar de tot el tema, perquè hi ha
un problema amb les línies d'autobusos, un problema amb la
carretera, i realment és preocupant com està la situació de tots
aquests temes.

Quant a la carretera, que vostè em demana en concret, el Pla
de carreteres la preveu com una carretera amb tercer carril, i
vostè mateix a la darrera pregunta que em va fer, va ridiculitzar
aquest tipus d'actuació. Açò era el que plantejava el Pla de
carreteres; nosaltres ens estam replantejant, pensam que
aquesta carretera, amb la quantitat de trànsit que té, sent una
carretera de tercer vial s'està demostrant que genera perill, i ens
estam plantejant el desdoblament d'aquesta carretera. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per la seva contestació entenc o
deduesc que efectivament vostès fan comptes desdoblar la
carretera de Palma a Manacor. Veurem si efectivament això des
d'un punt de vista tècnic és possible. El que m'agradaria és que
vostès deixassin ja de jugar amb el llenguatge i amb els
conceptes, i diguessin clarament què és el que volen fer en
aquesta carretera, i no utilitzar senzillament paraules que
intenten amagar una paraula maleïda, que la tenen molt
amagada, que és la d'autopista. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és una paraula maleïda
segons en quines circumstàncies. Evidentment el desdoblament
no sempre implica una autopista ni una autovia. Nosaltres ens
estam plantejant un desdoblament d'aquesta carretera, i els
tècnics hi estan fent feina, i pensam que no fa falta fer un
disseny d'autopista per fer un desdoblament. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 1426/00, de l'Hble Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposició titulada "Passeig per la nostra història".

Passam a la cinquena pregunta, 1426, relativa a exposició
titulada Passeig per la nostra història, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Durant
els dos últims plens s'ha comentat -s'ha de dir que
negativament- la quasi nulAla presència de les illes menors en
els actes de la diada, i això està en contradicció amb unes
declaracions del president del Govern, que traduïdes diuen el
següent: "L'atracció entre illes és encara insuficient, i
precisament per això és més necessari que mai reforçar la nostra
vocació de construir un sol país amb quatre illes".

Quina opinió li mereix l'exposició titulada Passeig per la
nostra història, organitzada pel Govern de la comunitat amb
motiu de la diada autonòmica? Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí
i Tur, dir-li que la valoració que n'ha fet el Govern a través de la
seva comissió organitzadora de la diada és que, atès la gran
quantitat de ciutadans que la varen visitar, per ventura l'espai
no va ser el més adequat, i al mateix temps també la comissió
valora positivament aquesta mostra, però es planteja per a anys
vinents que aquesta experiència pugui traslladar-se a diferents
illes, ja sigui a Menorca, a Eivissa i Formentera, com enguany
ja s'ha fet, que determinats actes s'han fet tant a Menorca com
a Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular no dubta que el
Govern ha fet una valoració positiva, però no podem dir
almanco els que venim d'altres illes, fins i tot amb paraules de
la pròpia presidenta del Consell de Menorca, els mitjans de
comunicació recollien el següent: "La presidenta de Menorca
ya había anunciado que no tenía intención de acudir a un
acto en el que no se había tenido en cuenta a Menorca" ,  i
quant als personatges de la nostra història que varen desfilar
amb aquesta exposició, jo li demanaria que em digués quina
relació directa, fins i tot indirecta, tenen personatges com Cecili
Metel, Jaume I -aquest encara- Ramon Llull, Joanot Colom,
l'Arxiduc Carles, Miquel dels Sants Oliver, Antoni Maria
Alcover i Emili Darder. No cal ser massa intelAligent per saber
que a Menorca, a Formentera i a Eivissa també tenim
personatges que haurien pogut passar per aquesta exposició.
I si féssim una enquesta, m'agradaria saber quants d'illencs
varen passar per aquesta exposició. No dubt que Mallorca pot
tenir l'orgull de tenir aquesta galeria de personatges, però
cregui'm que li deim sincerament que també ens agradaria que
Eivissa, Formentera i Menorca estiguessin presents, que també
en tenim, gràcies a  Déu. Si vostès fan propòsit d'esmenar-se,
l'any que ve tal vegada els podrem felicitar. Enguany els hem de
rebutjar aquesta diada, que ha set diada de Mallorca. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Marí, jo crec que al principi
la pregunta anava cenyida al que era l'exposició titulada
Passeig per la nostra històr ia. Quan es va fer la presentació
d'aquesta novetat, perquè era una novetat, ja vàrem plantejar
que plantejaríem un conjunt de personatges, i que aniríem any
rere any afegint nous personatges, i nosaltres creim que la
valoració ha estat positiva perquè hi ha hagut una quantitat
important de visitants, i al mateix temps també som crítics i
creim que s'ha de millorar la ubicació, i a més per ventura la
qualitat de les imatges que vàrem presentar. I en tot això ja hi
estam fent feina, i a més dins aquesta línia també dir-li que quan
vàrem fer la presentació també vàrem dir que volíem que fos un
passeig per la història, fos itinerant, i es pogués dur a Menorca
i a Eivissa i Formentera, i això és el que pensam fer, perquè amb
una diada no s'acaben els propòsits nostres.

I per altra banda, dir-li que volem incrementar la participació
de les altres illes en tot el que és la diada de les altres illes, a
més de Mallorca, i en aquesta feina hi estam ja treballant des de
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la comissió organitzadora per a la pròxima diada. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 1332/00, de l'Hble Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valor cadastral de les finques d'Albarca i es Verger.

Passam a la sisena pregunta, 1332, relativa a valor cadastral
de les finques d'Albarca i es Verger, que formula l'Hble. Diputat
Sr. José Maria González Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Turismo, le hemos
preguntado ya en comisión, también a algún otro compañero
suyo de Gobierno en otras comisiones, concretamente a la
consellera de Medio Ambiente, cuál es el valor catastral de las
fincas adquiridas por el Gobierno en Artà de Albarca y es
Verger. No hemos conseguido hasta ahora respuesta,
suponemos que ustedes tienen conocimiento de eso, y que lo
tenían antes de decidir la compra de la finca. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Com que jo sé que li agraden
les contestes breus i directes, com ha demostrat a qualque
comissió, li donaré breu i directa. El valor cadastral d'aquestes
finques és 6.161.839 pessetes.

Però com que tampoc no vull que em digui que com
descortès, per la meva brevetat, si no li sap greu també li
recordaré, simplement com a referència, per saber de què
parlam, altres valors cadastrals, com per exemple Can Marroig,
de Formentera, que es va comprar l'any 97 per 305 milions de
pessetes, tenia de valor cadastral 1.174.830 pessetes; per
exemple es Torretó de Ciutadella, el seu valor cadastral era de
568.000 pessetes, i es va comprar per 60 milions de pessetes. 

Podríem anar fent una sèrie. Si vol jo li donaré la relació,
vostè supòs que la sap, perquè les va comprar totes aquestes
finques el Govern del Partit Popular, però si vol, li puc passar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Conseller, efectivamente primero para,
efectivamente por fin me ha contestado usted, con 6.141.000
pesetas de valor catastral. Pero ha añadido usted algo, que
viene añadiendo en los medios de comunicación, como suele
hacer. Le agradezco también que dé la oportunidad de
discutirlo aquí, i que no vaya usted a contarlo fuera, como
suele hacer usted reiteradamente.

Verá, hay una diferencia con la finca de es Torretó y la finca
de Son Marroig de Formentera. En ambos casos, Sr. Conseller
de Turismo, fueron compradas por concurso público, no
negociadas con la propiedad directamente, como es el caso de
Albarca y es Verger. Ésa es la pequeña y gran diferencia, Sr.
Conseller de Turismo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. No era la pregunta el concurs públic, però
en podríem parlar, del concurs públic que varen fer vostès a
Formentera. Vostès varen fer a Formentera un concurs públic,
efectivament, per una finca de 100 a 200 hectàrees, amb un
màxim de 305 milions de pessetes. Poques finques hi ha, de 100
a 200 hectàrees a Formentera. Se'n va presentar una, 150
hectàrees, la varen pagar per 305 milions de pessetes, el preu
màxim. És a dir, aquestes 50 hectàrees, de les 150 als 200,
demostren la seva habilitat  per negociar el concurs públic.

Parlaven del que és el valor cadastral. Vostès estan sucant
una llimona que ja no té més suc. Amb aquest tema d'Albarca
li fan voltes, li fan voltes, i no té més suc aquesta llimona. Vostè
fa riure, quan parla de valor cadastral. Valor cadastral, vostè sap
exactament el que és, i jo no vaig anar a pagar la contribució a
l'Ajuntament d'Artà, jo vaig anar a comprar una finca, una finca
ben comprada, una finca a bon preu per al comprador, i una
finca que quan vàrem tenir l'oferta vàrem demanar les
valoracions, i les valoracions ens donaven un preu correcte.
Vostè ja està fent voltes a un tema del qual no sap com n'ha de
sortir, i és fer riure demanar a una compra el valor cadastral.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.7) Pregunta RGE núm. 1333/00, de l'Hble Diputat Sr.
José María González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a preu de les finques d'Albarca i es Verger.

Passam a la setena pregunta, 1333, relativa a preu de les
finques d'Albarca i es Verger, que formula l'Hble Diputat Sr.
José Maria González Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que esta segunda
pregunta después de su alegato, casi casi era para retirarla. Le
pregunto si considera adecuado el precio pagado por las fincas
de Albarca y es Verger, y es evidente que sí. Lo que me ha
dejado preocupado es lo que dice usted, de que ha pagado un
buen precio para el vendedor. Es un buen precio para el
vendedor, pero mi pregunta es si a usted le parece adecuado,
al comprador, no al vendedor. El vendedor, ya lo creo que
podrá haber quedado satisfecho.

El vendedor, aparte de ese valor catastral de algo más de 6
millones que usted me decía, la tenía contabilizada por 240 y
tantos millones, no llegaba a 250. El valor de tasación de una
casa sólida, seria e independiente, llegaba a unos 570 millones
de pesetas, un 60% de los 958 que efectivamente habría que
contabilizar. 

Y finalmente el vendedor tenía una opción de compra que
osciló entre 800 y 900 millones, que no fue ejecutada porque no
interesó a los compradores pagar ese dinero por ella. De manera
que claro, claro que el vendedor debía de estar francamente
satisfecho.

Pero usted, después de haber acordado la compra en el
Consejo de Ibatur, entonces, sin valoración de ninguna clase,
salvo quizá ese valor catastral, y no sé si no conocía usted esas
otras valoraciones, entonces la compra; y usted hace después,
a toro pasado, hace hacer dos valoraciones, por cierto, que dice
usted, como siempre fuera y a los medios de comunicación, que
nosotros tenemos esas valoraciones. Se las pedimos en
noviembre y usted no nos las dio. Usted en la comisión le dio
al Sr. Flaquer un papelito, picos palas y azadones, 3 millones,
un papelito diciendo que un señor, un arquitecto, dice que vale
1.518 millones, y que alguien en la Dirección General de
Patrimonio dice que vale 1.238, a toro pasado, cuando ya había
acordado la compra. Y usted no nos da más, porque ¿que
hicieron, la valoración en esta hojita de papel? ¿Así se hacen
las valoraciones de fincas? Nosotros estamos acostumbrados
a ver otro tipo de valoraciones de fincas, y le diré algo más:
insisto en el tema del concurso porque es crucial. Nosotros
convocamos a su compañera, la consellera de Medio Ambiente,
para preguntarle si esas fincas tenían algún valor especial,
aparte de ser Área Natural de Especial Interés, de lo cual hay
decenas de miles de hectáreas en esta comunidad autónoma, en
las cuatro islas. 

Y por cierto, en Formentera hay fincas, naturalmente que
hay otras fincas que hubieran podido presentarse al concurso.
Otra cosa es que les interesara o no venderlas. Y no hay en
éstas, en Albarca y es Verger, que son de las que se trata, no
hay ningún valor ni ninguna justificación especial, o al menos
no nos lo han dado, en ninguna de las dos comparecencias que
pedimos, para que el Gobierno lo explicara. ¿Cuál es la causa?
Eso no lo sabemos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Sr. González, vostè s'embulla a vostè mateix.
No he dit venedor, he dit comprador. No va ser Ibatur, vostè ho
coneix molt bé. No hi anava vostè a Ibatur?, no era el
president? En canvi anava allà a donar ordres; el president era
un altre, i vostè donava ordres, per això ni sap el que feien a
Ibatur. No va ser Ibatur, el que va ser, va ser un altre. No hi
anava vostè a Ibatur, no? No era el president.

Les valoracions es fan una vegada que tenim l'oferta, que la
tenim dia 23 de novembre. Dia 23 de novembre ens fan l'oferta
per comprar Albarca, dia 29 es reuneix la Interdepartamental. La
Interdepartamental em dóna permís a mi per seguir les
negociacions, i per veure si el preu era just es fan les dues
valoracions després. I això és la història. I el que no és així, són
mentides i ganes d'embullar.

Aquí l'únic mentider és el Sr. Flaquer. M'és igual si em
contesta després. Al Sr. Flaquer jo li vaig donar les fulles, li
vaig dir "Joan, t'enviaré això després"; diu "no, basta. Amb això
m'és suficient". És a dir, no me les va demanar per escrit, a mi.
O sia aquí, de mentiders, no.

El preu evidentment és just. Si no, no l'hauríem comprat. El
preu és just, a 100 pessetes metre quadrat. Vostès havien fet
una compra a 200 pessetes el metre quadrat feia tres anys; però
la seva política d'habilitat de comprar finques es demostra ahir:
45.000 metres quadrats, una possessió, igual que nosaltres,
2.000 pessetes el metre quadrat, els seus governs, ahir, surt a la
premsa d'avui, 2.000 pessetes metre quadrat. Això és el que
vostès ens han d'explicar. A més m'ha d'explicar una altra cosa:
quan vostè em treu aquestes valoracions i aquestes altres
valoracions, quins interessos defensa vostè? els del poble de
Balears? Les valoracions que vostè diu que trec per la premsa;
i vostè per on em treu les valoracions, eh? Quins interessos
defensa, quan una empresa no ha tengut solvència per comprar
una “daixona”, quins interessos defensa? Això és el que hauria
d’explicar, hauria d’explicar això i hauria d’explicar a veure si
estan d’acord o no estan d’acord en comprar una finca a 100
pessetes el metre quadrat, exactament la meitat del que
compraren vostès fa dos anys i deu vegades..., vint vegades
menys del que va comprar ahir una institució presidida pel
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. González Ortea té la
paraula. Els preg brevetat perquè han esgotat pràcticament el
temps (...)

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. No, si voy a ser muy breve. Lo
primero es que, claro, tratar de confundir no ya a la Cámara,
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sino a la opinión pública diciendo lo que cuestan las fincas en
un sitio y en otro, y si aquí se pagan a 100 y allá a 1.000, eso es
la estupidez mayor que he oído en mi vida.

(Remor de veus)

Eso es pretender confundir, lisa y llanamente, a la opinión
pública, y ahora empiezo de verdad a preocuparme. Si se dicen
estas sandeces aquí y se sostiene así la compra de una finca
como ésta, cabe preguntarse, Sr. Conseller de Turismo, dónde
están los por lo menos 300 millones de pesetas, ¿dónde están,
por lo menos, los 300 millones de pesetas que faltan entre la
opción de compra y lo que usted ha decidido pagar negociando
directamente con la propiedad? ?Dónde están?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea...

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

Miri... Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Turisme, si no li sap greu, esperi que li doni
la paraula.

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

No em sap greu que em doni la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller de Turisme.

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

Miri, en aquest tema vostè, és a dir, jo no entenc la seva
actuació, no l’entenc perquè no sé quins interessos està
defensant, no ho sé, quins interessos està defensant vostè.
Nosaltres feim una compra quan ens ofereixen la finca, per un
preu i amb unes condicions. Jo, tot l’anterior, no ho sé, és a dir,
jo, les relacions dels propietaris anteriors amb ofertes anteriors,
no les sé. És a dir, a nosaltres ens fan una oferta i nosaltres
miram que aquesta oferta és la correcta; en canvi vostè em treu
una sèrie d’informacions que són anteriors. 

Vostè defensa aquests interessos?, vostè defensa els
interessos d’una immobiliària estrangera?, això és el que vostè
defensa? És vergonyós, és vergonyós que un exconseller de
Turisme vengui a aquesta cambra a defensar els interessos
d’una immobiliària estrangera.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Flaquer, per què em
demana la paraula?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, crec que he estat claríssimament alAludit i no
només alAludit, sinó insultat, en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Li he de recordar, Sr. Flaquer, que en el torn de preguntes
no procedeix el torn d’alAlusions...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

...però..., no procedeix -i ho saben- reglamentàriament, però
extraordinàriament li donaré un minut i mig, que és la meitat del
torn habitual del torn d’alAlusions, per poder defensar-se ja que,
efectivament, s’ha fet un judici de valor sobre la seva persona.
Però no més d’un minut.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Li agraesc molt sincerament, Sr. President.

El Sr. Conseller de Turisme m’ha acusat de mentider. Jo duc
des del mes de novembre de l’any passat demanant per escrit
al Govern d’aquesta comunitat autònoma els informes de
valoració econòmica d’aquestes finques amb solAlicitud de
documentació. Encara ara no han arribat.

Hi va haver una compareixença del conseller de Turisme on
vàrem fer una sèrie de preguntes sobre aquesta qüestió, em va
parlar d’unes valoracions fetes i quan va acabar la
compareixença em vaig dirigir, jo personalment, al conseller i li
vaig dir si per favor em podia donar el paper que havia mostrat.
Em va donar aquest paper on no hi ha cap descripció de la
valoració econòmica sinó senzillament el valor que havia fet un
senyor i el valor que havia fet un altre, i en cap moment, en cap
moment jo vaig dir al conseller que em bastava amb això.

No és així..., fixin-se vostès si no és així que l’endemà vaig
tornar a reiterar i a reproduir la petició de documentació per
escrit al Govern de la Comunitat Autònoma.

Sr. Conseller, l’únic mentider que hi ha en aquesta cambra
i s’ha demostrat ja moltes vegades és vostè.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i rialles)

EL SR. PRESIDENT:
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Hem incorregut en la mateixa causa anterior. Ara bé, és el
darrer torn d’aquests curtíssims, també d’un minut de paraula,
i preg que utilitzin el llenguatge adient per rematar aquest tema.

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

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva benevolència. Jo
l’únic que vull és que, si volen, llegeixin l’acta de la
compareixença. Qui va oferir la informació... Sí, faci
exclamacions, faci exclamacions que en farà més d’aquí a una
temporada.

(Remor de veus)

Qui va oferir..., qui va oferir fer arribar al diputat del Partit
Popular la informació sobre les valoracions fa ser aquest
conseller. Al Sr. Diputat, efectivament, quan va acabar la
compareixença, li vaig dir que no les tenia, que l’únic que tenia
eren unes valoracions..., un resum, que eren les xifres i qui les
havia fet. Li vaig dir, com és lògic, que li podia enviar les altres
i ell diu: “En un principi no fa falta, si no ja les...” El que passa,
el que passa és que a mi m’acusen de parlar pel diari i n’hi ha
que tenen unes ganes tan grans d’anar a intoxicar i a fer coses
rares a través del diari que se n’obliden que el més directe és
cridar per telèfon.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1338/00, de l'Hble Diputat Sr.
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a parc natural de la Serra de Tramuntana.

Passam a la vuitena pregunta, 1338, relativa a parc natural
de la Serra de Tramuntana, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, referent
a la creació del parc natural de la Serra de Tramuntana, i atès
que dia 5 de maig del 97 el Partit Socialista Obrer Espanyol, el
Partit Socialista de Mallorca, UM i Esquerra Unida varen
aprovar una moció del Consell Insular on instaven el Govern
del Partit Popular a fer les passes per posar en marxa la creació
d’aquest parc natural, on deien, concretament, que havia
d’abastar tota la Serra de Tramuntana, i atès, també, que sembla
ser ara que Unió Mallorquina es desmarca -almanco així ho
entenem- de les declaracions que va fer a finals de febrer, quant
al fet que diu que el parc únicament ha de ser de les finques
públiques.

Atès, idò, que sembla que aquest pacte de govern
d’esquerres perd un soci, almanco dels que va firmar la moció
i amb aquest extrem, concretament, demanam, idò, quin és

l’àmbit de declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana
que pensa dur a terme el Govern de la Comunitat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Hi ha algun membre del Govern que
contesti la pregunta?

(Rialles)

Sr. Conseller de Presidència, té la paraula.

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

Demanam que s’ajorni, ja que la consellera de Medi
Ambient no està present.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Acceptam l’ajornament in voce.

Passam a la pregunta número 10, 1463, relativa a ajuts als
pagesos afectats per la calabruixada, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular..., que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Abans hi havia una altra pregunta, no
sé si em toca a mi...

Està ajornada?

EL SR. PRESIDENT:

S’ha ajornat l’anterior.

I.9) Pregunta RGE núm. 1623/00, de l'Hble Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a compra de finques públiques a Eivissa i Formentera.

Pregunta número 9, 1623, relativa a la compra de finques
públiques a Eivissa i Formentera, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, que té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Avui el Ple està realment difícil, eh?,
perquè és una cacofonia.
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Jo crec que la pregunta és, per reprendre un poc el fil del
debat anterior amb el conseller de Turisme però en direcció
totalment oposada, des d’Eivissa i Formentera es veu amb
preocupació que encara no sapiguem quantes finques o quina
és la direcció del programa de compra de finques que vol fer
turisme precisament en àrees naturals sensibles i que puguin
tenir un ús sostenible a nivell d’activitat econòmica. 

Ens preocupa just el contrari que al PP: no ens preocupa
tant tot això que ens ha dit el Sr. González Ortea, que s’ho
hagués pogut guardar per a aquests 16 anys de govern que no
ha aconseguit tenir prou patrimoni públic en aquesta matèria...

(Remor de veus)

...i nosaltres demanam al conseller de Turisme, que ja ha
començat a invertir especialment a Mallorca, tenint en compte,
a més, que més del 90% de superfície que en aquest moment és
finca pública a les Balears ho és a Mallorca i no a Menorca  i
molt menys a les Pitiüses, quins són els projectes que té des de
Turisme per als pròxims dos anys d’adquisició de finques. 

Evidentment no li demanam quines finques ni la superfície,
però sí que li demanam un compromís, si hi ha un compromís
d’invertir amb discriminació positiva: allà on més falta fa és allà
on més s’ha de comprar, i això pot vertebrar llavors que sigui
p ossible que existeixin parcs naturals i que existeixin espais
protegits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Bé, el primer que li he de dir és que no és la
Conselleria de Turisme, que farà les compres. Nosaltres el
pensam és crear una comissió, un organisme, perquè siguin
distintes conselleries, no només que facin les compres sinó que
gestionin llavors els espais naturals, perquè tenen distintes
funcions, una vegada que estiguin comprades.

L’interès s’ha manifestat ja moltes vegades. La mateixa
consellera de Medi Ambient, en la seva darrera compareixença
a la comissió va dir que hi havia un interès per crear una xarxa
d’espais naturals. A més també hi havia una preocupació
compartida per tots els membres del Govern sobre el fet que
tant a Eivissa i Formentera com a Menorca els espais públics
eren molt pobres i, indubtablement, dins aquesta oferta pública
que facem per comprar finques en el futur hi haurà les finques
de totes les illes.

Així mateix de totes maneres li vull dir que nosaltres, una
vegada més i continuant en la línia que deia el president a la
primera intervenció, sabem que la compra d’Albarca és una
finca emblemàtica, creim que el poble de les Illes Balears està
content amb aquesta compra d’Albarca, menys una sèrie de
gent, com és lògic, que no sabem què volen fer, però així i tot

li diré que, a pesar que és modesta aquesta primera passa i
volem fer moltes més coses, la compra d’Albarca representa en
aquest moment el 51% d’espais naturals públics comprats des
que aquesta comunitat autònoma existeix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Buades, vol intervenir?

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí. Li agraesc l’explicació. Jo li recordaria també que Can
Marroig, a Formentera, hi va haver una compra de finca per part
de l’anterior govern balear que realment va cridar molt l’atenció
per la valoració econòmica que se’n va fer, va sofrir un via
crucis , diríem, de valoració aquella finca que al final va sortir
amb uns grans beneficis per a la gent que la vendre, i no
voldríem haver de citar qui va vendre la finca a qui, però que
quedi clar.

I la segona cosa que li volíem dir és que només tenim Can
Marroig, a un preu d’or que no s’havia d’haver pagat mai, a
Formentera, i tenim la Petita Argentera a Santa Eulàlia, no? Jo
crec que en aquests moments seria bo que el Govern de les Illes
Balears expressàs el seu convenciment, el seu compromís que
allà on més falta fa la protecció i que hi hagi finques hi ha
d’haver discriminació positiva. Ho dic perquè nosaltres, com a
ecologistes d’un lloc o de l’altre, estam molt contents amb tot
el que es fa en el futur parc natural de les muntanyes d’Artà,
però creim que la casa s’ha de començar per tots els seus
fonaments, i no podem deixar desprotegides aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller de Turisme, vol intervenir
per tancar?

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Buades. Ja
li he dit que la preocupació per part del Govern va en aquest
sentit, és a dir, que les illes, tant d’Eivissa i Formentera com
Menorca, aixequin el seu percentatge d’espai natural públic. 

I Can Marroig, fa bé de recordar-me Can Marroig. Jo, potser
de forma irònica, li diria que en aquesta finca, que es va cercar
una firma de 200 hectàrees a 305 milions de pessetes i se’n va
comprar una de 150 hectàrees a 305 milions de pessetes, el que
ens faltes són 50 hectàrees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.
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Passam... Sí, Sr. González Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, le pido la palabra por alusiones del Sr.
Buades.

EL SR. PRESIDENT:

No li donaré la paraula per alAlusions perquè ha estat una
qüestió extraordinària. En aquest torn no és un debat, són
preguntes; no hi ha possibilitat d’alAlusions.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Bien, Sr. Presidente. Acato su decisión, pero le pediría que
en estos casos, entonces, cortara las intervenciones que,
además de hacer esta piratería parlamentaria...

(Remor de veus)

...de preguntar a sus propios consellers, encima todavía se
permiten el lujo de meterse con diputados que no pueden
contestar en este turno. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Es farà així, Sr. González Ortea.

I.10) Pregunta RGE núm. 1463/00, de l'Hble Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuts als pagesos afectats per la calabruixada.

Pregunta número 10, 1463, ara sí, relativa a ajuts als pagesos
afectats per la calabruixada, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, senyors consellers, senyores conselleres, Sr.
President del Govern, mirin, després d’un ple d’amenaces i
insults, com transcorre aquest d’avui, les acusacions vessades
el ple passat per part del conseller d’Agricultura en aquell
“paripé” que va fer amb la diputada Mercè Amer sobre el tema
de la calabruixada, nosaltres volem demanar al conseller,
d’aquelles declaracions que va fer dimarts passat sobre ajuts
als pagesos, quins ajuts hi haurà? 

I li he de dir d’avançada que nosaltres no estam d’acord en
el fet que només hi hagi les 150.000 pessetes per subvencionar
els interessos d’aquestes 150.000 pessetes per quartó
d’aquelles finques que han patit la calabruixada. Estaríem
d’acord a les 200 hectàrees, que són la major part, que s’ha
perdut el 40%, lògicament que subvencionassin els interessos,
150.000 per quartó, OK, és el que li vaig demanar dilluns...,
dimarts dia 28, però aquelles 20 hectàrees que arriben al 80% de

pèrdues, com va dir vostè, de patates, o aquelles 30 hectàrees
d’hortalissa que arriben al 80%, o aquelles 300 d’ametller que
arriben al cent per cent, segons les seves paraules, els doni
ajuda a fons perdut. 

I crec que seria bo, Sr. Conseller, que vostè aquí rectificàs
les acusacions que ens va fer en el ple. No va actuar de la
manera que nosaltres esperàvem de vostè, l’Ajuntament de Sa
Pobla. Figura en el Diari de Sessions. No que una administració
pública sigui còmplice d’una actuació, com a mínim, irregular;
també figura en el Diari de Sessions, Sr. Conseller, però també
vostè sap que hi ha acusacions que vostè va dir a una
redactora comarcal de diari que són més greus. 

Jo li don una oportunitat, perquè el tenc agafat, amb això, i
vostè ho sap, el tenc agafat; li don una oportunitat perquè
restableixi aquí l’honor dels pagesos de Sa Pobla, Muro i Santa
Margalida, i si només és el de Sa Pobla, com vostè va dir, que
sembla que només ha estat l’Ajuntament de Sa Pobla, ho faci.
Un pagès, per 1.800 pessetes miserables, no roba res. M’ha de
sentir bé, Sr. Conseller, i esper que digui ràpid allò de les
subvencions i demani ràpid perdó del que va fer l’altre dia.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, per alAlusions.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, he deixar claríssim que en el torn de
preguntes no hi ha alAlusions. Per tant, té la paraula el Sr.
Conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, en primer lloc jo vull
manifestar-li que aquí “paripés” en fan vostès. Nosaltres no
tenim aquest costum i, per tant, l’alAlusió que vostè ha fet a la
Sra. Amer, la puc defensar personalment i rebutjar absolutament
aquestes paraules seves.

Anem per punts. 

Punt primer. Vostè sap perfectament que la política agrària
de tot l’Estat és que no és subvencionable tot allò que és
assegurable i, per desgràcia, per desgràcia bàsicament dels
pagesos però també de la comunitat autònoma, no hi ha el
costum suficientment estès d’assegurança dels cultius en
aquesta comunitat; el cap de fibló d’ahir vespre a Llucmajor
n’és un altre exemple. Desgraciadament aquests exemples es
repeteixen contínuament, i si la política que s’aplica des de
l’oposició és cercar altres solucions que no siguin les reals,
cercar solucions a fons perdut, no estimularem el que realment
és necessari, que és modernitzar l’aspecte empresarial de les
empreses agràries i dels pagesos i que assegurin allò que
poden assegurar i que, com vostè sap, el calabruix a la patata és
perfectament assegurable.
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Punt segon. Tot i això, i atesa la magnitud de la tragèdia i
que era el primer any que el calabruix cobria la patata, es farà
una ajuda excepcional amb la subvenció de crèdits i,
efectivament, aquests crèdits es modularan, no seran els
mateixos pels mals parcials que pels mals totals. No li avançaré
les quanties de la subvenció, però immediatament les tendrà.
Totes aquestes parcelAles seran auxiliades segons el perímetre
de la calabruixada que s’ha solAlicitat a l’Institut Nacional de
Meteorologia i amb les quanties que els tècnics elaborin
oportunament. I no es preocupi, que vostè sap que serà un dels
primers en saber-ho.

Punt tercer. Dimarts passat vaig formular una denúncia a un
ajuntament -no vaig dir quin era- per haver distribuït formularis
segellats, i la meva informació, en efecte, no era exacta, de
manera que rectific públicament i formalment. Els formularis no
varen ser distribuïts, però la primera part és certa: un
ajuntament, una persona d’un ajuntament, que és encarregada
de l’Ajuntament, jo no sé això exactament quina figura és, va
segellar i firmar formularis en blanc. No els va distribuir, sinó
que els va confiar a l’únic funcionari que va voler estar fent
feina els horabaixes atenent els pagesos, que justament era el
de Semilla. Aquest senyor es va trobar aquesta patata calenta
de formularis segellats i firmats per un encarregat d’ajuntament,
que donaven per bones unes dades que no existien en els
formularis. Per tant, jo assumesc que per part de la conselleria
i del seu persona hi va haver un error en l’acceptació d’aquests
formularis i li deman, Sr. Font, que tengui la gallardia d’acceptar
que vostès també s’equivocaren i que de cap manera es pot
deixar segellat i firmat un aval d’un ajuntament a favor d’unes
superfícies que no figuren en aquest formulari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Font, té la paraula,
breument perquè ha excedit el temps d’intervenció.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li demanaria per favor, president, un poquet de
benevolència, un poquet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi haurà benevolència.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, és important, això, i no fa cap rialla.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el Reglament no és benevolent. Per tant, aquesta
presidència aplicarà el Reglament. Li dic que sigui breu en la
intervenció i la rèplica que li ha de fer el conseller.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Quina llàstima! 

Bé, primer de tot, conseller, no estic d’acord i no he de
rectificar res, perquè no ens hem equivocat ni jo ni cap
funcionari de l’Ajuntament, de res. L’Ajuntament de Sa Pobla
no té cap obligació, ni una, de fer la feina que tocava a la
conselleria. Ens vàrem prestar, davant el president del Govern
el dimarts dia 28, a ajudar, i el dilluns matí, dia 29, dimecres,
vostès ens varen enviar un full a l’Ajuntament que era aquest
d’aquí, i vostès, aquest full d’aquí és el que fan arribar a les
vuit, i vostès, o vostè, a les 12,30 es posa en contacte amb el Sr.
Joan Sastre i el Sr. Joan Sastre em telefona, gerent de Semilla, i
em diu: “Quins papers repartiu?”. Dic: “Com, quins papers
repartim? Els que ens heu fet arribar vosaltres el matí”, amb una
cua de 120 persones a fora. A les 2,30 arriba una altra vegada na
Lluïsa de l’oficina que du... Sí, sí, no se’n riguin, aquesta és la
veritat.

Ens han insultat, ens han insultat, ens han dit lladres!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, aprofiti el temps.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...i resulta que vostès ens (...) aquest altre paper que ens
envien vostès. Aquest paper no diu en cap moment on és el
polígon ni la parcelAla. Una empleada de l’Ajuntament, na Joana
Pinto, es cuida d’anar els matins devora el Sr. Manolo no sé
què, de Semilla, que és un funcionari extraordinari, està devora
ella perquè aquelles instàncies que s’havien repartit de les vuit
del matí fins a les 2,30 que vostès varen dur l’altre paper -i el
primer era seu- lògicament no duen el paper que el conseller
havia volgut.

A partir d’aquest moment teníem dues feines: com que
circulava un paper, que era aquest, havíem de menester posar
l’altre que volia el conseller, i aquella funcionària allà, així com
arribaven amb el primer paper, ho posava. El dijous, quan varen
arribar les tres, aquella alAlota acabava, i el senyor de Semilla va
dir que ell havia de quedar a repartir el capvespre i li va
demanar que per favor -i m’ho a dit, a mi, aquest funcionari- li
deixàs fulls en blanc perquè si venia gent del matí, que vostès
s’havien equivocat amb el paper, l’adjuntarien i li posarien.

Com sap vostè, de l’Ajuntament de Muro, quina hectàrea
és, del seu paper, Sr. Conseller? No hi és, la feinada que feia
l’Ajuntament de Sa Pobla, darrere, posant el que hi havia, no hi
és, conseller.

I després li diré una altra cosa. Vostè ens acusava aquí del
fet que aquest frau havia fet que hi hagués més producte
repartit de Captán i del sistèmic, i jo li vull dir, Sr. Conseller, i jo
li vull dir, Sr. Conseller, que vostè sap..., li vull dir, perquè ha de
saber per on s’han perdut les coses, perquè ha de posar ordre
dins la seva conselleria; vostè sap que va aprovar per a cada
hectàrea -això és el document seu, eh?- per cada hectàrea de
Captán, que és aquest, per cada hectàrea un quilo i mig, i per
cada hectàrea de sistèmic un quilo i mig més. Però el problema,
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conseller, no és que s’havia donat cap full a ningú, no hem
trobat ni un full de ningú que li hagi robat un sol quilo de
producte, ni un; el problema és que vostè va dur un parell de
quilos de Captán en bosses de quilo, i en cavi els altres en
bosses de cinc quilos, i vostès, firmat per vostès, a aquells
senyors que tenien 0,34 hectàrees, que els correspondrien 0,51
quilograms de Captán i 0,85 quilograms de sistèmic, vostès li
entregaven bosses de cinc quilos. Lògicament, en aquestes
bosses hi ha, d’una part, quatre quilos i mig que no tocava
repartir i, a l’altra part, 4,150 quilos. 

Lògicament a vostè li falten quilos de Captán, que els va
repartir. Aquests són de n’Apol Alònia Mir Gost, que els m’ha
deixat, perquè ho sàpiga, i lògicament, conseller, lògicament,
vostè va ferir l’honor i el que és un poble com Sa Pobla amb
aquest tema. Ha d’anar més alerta. 

Va fer altres coses fotudes, aquest dia, li vaig a la directora
general, perquè l’harmonia dins la pagesia és molt important, i
la pagesia reclama d’un líder, que és vostè en aquest moment
perquè és vostè qui governa, que estigui davant i no els insulti,
Sr. Conseller, i jo el que deman és que pus mai més torni a
insultar el meu poble ni els meus pagesos per 1.800 miserables
pessetes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, veig que allò de cambra de
representació es pren en un sentit teatral, i no en un sentit
democràtic, i ho lament. Abans ens parlava de “paripés”, el Sr.
Font.

Bé, jo, Sr. Font, els pagesos em mereixen absolutament tot
el meu respecte, però un ajuntament que reparteix fulls segellats
o que dóna fulls segellats a un altre funcionari i el compromet,
i aquí té els fulls segellats en blanc, ha comès una errada, i
lament moltíssim que vostè no rectifiqui. Jo rectific la meva, en
el que jo m’he equivocat rectific. En cap moment no he volgut
ofendre ningú però he volgut dir que hi hagut una situació
administrativa irregular. 

He rectificat, rectific públicament una altra vegada, si ho ha
de menester, però li assegur que això no és manera d’ajudar
l’agricultura ni de Sa Pobla ni de Mallorca, que és el nostre
objectiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura.

I.11) Pregunta RGE núm. 1636/00, de l'Hble Diputada Sra.
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política informativa adreçada als pagesos.

Passam a la pregunta número 11, 1636, relativa a política
informativa adreçada als pagesos, que formula l’Hble. Diputada
Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, que
té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Amb tota la intenció d’aquesta
diputada de sortir en positiu i evitar aquesta crispació que ens
vol fer dur el Partit Popular i, sobretot, el seu portaveu, el Sr.
Jaume Font, va formular la setmana passada, perquè entenc que
el Govern havia actuat en el tema de la calabruixada: el mateix
dilluns els tècnics, com va contestar el conseller, eren a Sa
Pobla per avaluar els danys, el president i el conseller el dimarts
mateix hi eren i el dimecres mateix s’aprovava el dispositiu, ja,
per a la distribució dels productes. El divendres ja el Consell de
Govern entenia que aprovava crèdits extraordinaris per a
aquesta calabruixada del passat 26. 

Per tant, en positiu, ja aquesta diputada va demanar en
relació a l’actuació del Govern per la calabruixada, i m’agradaria
que aquest clima de crispació, si és que no hi ha moment per
alAlusions, que, Sr. President, l’aturàs, perquè de la mateixa
forma entenc que no hi ha d’haver aquest espectacle que és el
que vol fomentar el Grup Parlamentari Popular. El Govern
d’aquesta comunitat actua i l’actuació sobre la calabruixada de
la setmana passada va ser imminent i immediata.

I en aquest mateix sentit que s’ha expressat i que vaig
demanar la setmana passada, ho deman i formul la mateixa, en
aquests mateixos termes, en positiu, perquè interessa saber com
el Govern d’aquesta comunitat, com la Conselleria
d’Agricultura arriba als pagesos per informar, per arribar a allò
que volen saber els pagesos, i és en aquest sentit que formul
aquesta pregunta, per veure com la política del Govern, en
matèria informativa, com arriba a les pageses i als pagesos
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Bé, jo en benefici d’evitar la crispació del Ple, volia estendre
la seva pregunta a fer consideracions sobre com hauríem
d’estendre la política informativa no només als pagesos, sinó
també a diputats mal informats, però me n’abstendré en benefici
d’aquesta falta de crispació que vostè considera convenient.

Nosaltres consideram que, efectivament, la política
informativa és clau. Hem rebut moltes queixes de pagesos de la
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manca d’informació en anys anteriors i, per tant, hem actuat.
Hem editat ja dos números de la revista Brulla, que era realment
molt petita i migrada per les necessitats que hi ha, i per tant es
va efectuar un concurs públic i es va seleccionar una empresa
editora amb la qual es coedita una revista, Pàmpol, agricultura
i pesca, és un nom polivalent, de la qual ha sortit ja el número
1 i estam a punt de publicar el número 2. Hi ha 5.000 exemplars
a disposició gratuïta de la conselleria que es distribueixen a
cooperatives, agricultors, ADS, ADV, etc.

Per altra banda vull aprofitar, encara que veig que tots estan
a fora, per expressar la bona disposició dels mitjans de
comunicació en la divulgació de notícies agràries, que estan
molt per sobre del seu pes econòmic i això és molt positiu i, en
especial, a la publicació Fora Vila verd, que suposa una
informació puntual setmanal en el món agrari i on es publiquen
notícies concretes referides a ajudes en el moment en què són
possibles.

Sabem que això no és suficient, volem incrementar els
mitjans i, sobretot, entrar en el que seria una informació directa
i personal dels pagesos. Per tant, esperam que el Consell de
Govern divendres pugui aprovar la reforma de catàleg que
permeti dotar els serveis de coordinació d’agències comarcals,
on es farà possible que aquesta informació directa hi sigui.

I també li puc informar que tenim redactat i en tramitació
administrativa un conveni amb la Unió de Cooperatives de les
Balears que potenciarà el paper d’aquestes a nivell informatiu
i de gestió descentralitzada d’ajudes de la mateixa conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sra. Mercè Amer, té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Allò que interessa els pagesos entenc
que hi dóna resposta aquest govern amb aquestes actuacions
que ens ha explicat. Evidentment jo no podia compartir allò que
era típic de l’anterior executiu, allò que eren les campanyes
publicitàries; és informació que arribi als pagesos, com ens ha
explicat el conseller. Jo no podia entendre aquestes campanyes
publicitàries, aquest promàrqueting que en realitat era el dia a
dia a què ens tenia acostumats l’anterior executiu.

A posta aquest és l’interès que entenem per als pagesos, no
cap espectacle, no cap crispació, com ens vol fer dur el Grup
Parlamentari Popular, i entenc, des d’aquest punt de vista en
positiu, que hem de mostrar les actuacions i arribar a aquells a
què ens interessa arribar amb la política informativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d’Agricultura.

I.12) Pregunta RGE núm. 1339/00, de l'Hble Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fires que pensa dur a terme Fires i Congressos, S.A.

Idò esgotat el debat d’aquesta pregunta passam a la número
12, 1339, relativa fires que pensa dur a terme Fires i Congressos,
SA, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, Sr.
Conseller, Sr. Sampol, d’allò que es tracta amb aquesta
pregunta que formulam el Partit Popular és de poder saber, si és
que es dóna el cas, de veure, de les fires que té previst realitzar
Fires i Congressos, quines d’elles pensa dur a terme amb
personal no adscrit a l’empresa pública Fires i Congressos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, de totes les fires que hi ha
programades fins a aquest moment, cap està prevista que
estigui organitzada o dirigida per personal no adscrit a Fires i
Congressos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Oliver... No hi ha més debat.

I.13) Pregunta RGE núm. 1340/00, de l'Hble Diputat Sr.
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a fires realitzades per Fires i Congressos, S.A.

Pregunta número 13, 1340, relativa a fires realitzades per
Fires i Congressos, SA, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, es tracta, idò, de saber si
alguna de les fires que ha duit a terme Fires i Congressos,
d’aquestes que ha duit a terme, ho hagi fet precisament amb
personal no adscrit a Fires i Congressos. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Em permeti que li contesti en dos
temps.

Des que jo som president de Fires i Congressos, cap fira no
ha estat organitzada o dirigida per personal no adscrit a
l’empresa.

Anteriorment , bé, ens hem remuntat fins a l’any 93 perquè
vostè no ens posava a partir d’una data concreta, i des de l’any
93 hem trobat vint fires organitzades o dirigides per personal no
adscrit a l’empresa per un total de 37.357.851 pessetes pagades
a aquestes persones que han dirigit aquestes fires. Crida
l’atenció alguna direcció d’una fira; concretament l’any 1998,
que el director va cobrar 8 milions de pessetes només per la
direcció d’aquesta fira.

A partir que el nou equip pren possessió, de moment no
hem necessitat cap concurs extern per dirigir les fires, sinó que
ho feim amb el personal de plantilla.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No és estrany, idò, que Fires i
Congressos hagi tengut dèficit en fires, perquè s’explica ara
que hagi deixar de dur fires a terme, fires que estaven
programades, perquè és lògic: si ha acomiadat sis treballadors,
tres d’ells que eren directors de fires, que a més avui la premsa
ja publica que l’acomiadament és nul, Sr. Sampol, que vostès
els varen treure perquè sí, resulta lògic, idò, que no poguessin
fer fires, perquè si aquesta empresa pública, l’activitat principal
de la qual és fer fires, i té unes fires programes i acomiaden els
directors de fira, ja em diran com ho poden fer si no és -i per
això aquesta pregunta- si no és amb personal de fora de la
pròpia conselleria.

Miri, precisament Didàctica, una fira que va costar 8 milions
de pessetes, l’única fira que vostès no han fet, que és de les
que va dir que no faria que no fossin comercials, Didàctica. Jo
li vaig demanar per què no la feien, Didàctica, i estava
programada. Era un fira difícil i la primera vegada es va
contractar tot un equip perquè l’organitzàs, però en aquesta
edició, la del 99, Didàctica ja es feia amb els directors i amb el
personal propi de la conselleria. Això és molt típic a les fires
que es facin, Sr. Sampol.

Però miri, d’aquestes 20 fires que vostè em diu moltes
d’elles segur que eren accions concertades, no fires que duia
a terme la direcció de Fires i Congressos.

Però no és per aquí, que vull anar jo, Sr. Sampol. Jo el que
vull dir és que vostès han acomiadat un personal de Fires i
Congressos i realment, com que han acomiadat aquest personal
de Fires i Congressos tenen aquest dèficit, i no han pogut fer
aquestes fires. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Ha dit una sèrie d’incorreccions i
inexactituds, per cercar els adjectius més suaus que trob,
perquè vostè sap perfectament que el que ha dit no és ver. 

De Didàctica no sé què em diu, perquè aquí veig que vostè
va pagar 2 milions de pessetes per organitzar-la l’any 99,
aquesta fira. Llavors m’acusa de no haver celebrat fires que
estaven programades. Quina culpa tenc jo que vostè, president
de Fires i Congressos, no celebràs Alimenta el mes de març?
Hàbitat d’Eivissa el mes de maig? Fira de Palma el mes de maig,
amb un benefici previst de cinc milions de pessetes? Quina
culpa tenc jo de no haver trobat organitzada el mes d’agost una
fira tan complicada com Tecnoturística, que ja tenien
descartada, i pressupostat un benefici de 22.200.000 pessetes?
Jo sé què em costa, organitzar Tecnoturística enguany, fa set
o vuit mesos que hi feim feina, per una fira que s’ha de celebrar
el mes de novembre. Vostè ho sap perfectament, que organitzar
una fira d’aquesta complexitat du molta feina. 

Vostè, en aquesta programació de fires, a part que mitja
dotzena de fires ja no s’havien realitzat dins el seu període, no
estaven programades. Els directors, ni els actuals ni els
acomiadats, no tenien instruccions d’organitzar aquestes fires,
estaven programades per inflar un pressupost, senzillament.

I pel que fa a l’acomiadament nul, com a mínim la sentència
diu una cosa: que s’han acomiadat no per finalitats polítiques;
vostè no pot dir una cosa, i jo l’hi demostraré el pròxim dia que
em faci una pregunta en què no sigui incongruent la resposta.
Vostès, aquestes dues persones, les va contractar per finalitats
polítiques, perquè encara no hem pogut trobar l’examen que
feren per entrar. Entraren a dit, i aquesta és la realitat, Sr. Oliver,
que li demostraré el primer dia que em doni oportunitat.
Aquestes dues persones, el jutge m’ha dit que no les he
acomiadat per finalitats polítiques; vostè les va contractar
sense defensar la igualtat d’oportunitats, la transparència, el
dret de totes les persones a concórrer a les administracions
públiques, i el que és més important, les va fer fixes, no eren
càrrecs de confiança que se n’anaren amb vostè quan vostè va
deixar Fires i Congressos; vostè les va deixar en plantilla sense
haver fet ni un sol concurs de mèrit, a dit, les va contractar
vostè.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicep resident del Govern. Amb la seva
intervenció queda esgotada la pregunta número 13 i el torn de
preguntes.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 654/00, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a aliments transgènics.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, proposicions no
de llei. La primera és la 654, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a aliments transgènics. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Joan Buades, en nom del Grup Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que desperta un enorme
interès aquesta proposició, però farem el que podrem.

Jo crec que és important que aquest parlament parli de
temes així. Hi ha gent que troba que això no són temes polítics
i que el Parlament s’hauria de dedicar a temes més important,
però també s’ha de dir que des de cada vegada més amples
sectors ciutadans, o de la professió mèdica, o ecologistes,
estan més preocupats pel que són les biotecnologies, i que val
la pena que els parlaments, com han fet abans parlaments com
el d’Aragó, o el Parlament Europeu, s’ocupin d’aquests temes,
perquè és propi d’un parlament rigorós preocupar-se d’allò que
cada vegada serà més important en la vida social i d’allò que és
preocupació cada vegada més estesa en la ciutadania, per
exemple, com dic, les biotecnologies.

Si nosaltres anam a la Unió Europea i miram la Unió Europea
en aquests moments quin tipus de problemes està debatent en
matèria de biotecnologies, ens dirà que hi ha unes qüestions
d’ètica relacionades amb la vida humana i tot el que és la
pràctica mèdica en qüestions com els embrions humans o el
genoma humà. Això és un element de preocupació. Llavors té
qüestions relatives al límit del dret de propietat intelAlectual en
matèria biotecnològica. Ens parla també de qüestions ambiental
relacionades amb els possibles efectes de la disseminació
d’organismes modificats genèticament, de què avui parlam,
t ambé. Qüestions relatives també a la seguretat i la salut dels
treballadors d’empreses biotecnològiques i dels seus
productes, com ara aquests organismes modificats
genèticament d’avui. Qüestions relatives a la formació,
informació i participació de la gent en la presa de decisions i
eleccions relacionades amb la biotecnologia, per exemple, com
a consumidors. I ens parla finalment, com a qüestió fonamental
de debat ara mateix a tot el món industrialitzat, de qüestions
referents a la valoració de les repercussions socioeconòmiques
d’aquestes noves tecnologies aplicades a l’agricultura i la
ramaderia, i vull remarcar aquí que els diferents consellers, tant
de govern com d’oposició que parlen d’aquest tema, sembla
que no tenen massa interès en parlar d’això.

Dit això, Els Verds duim a aquest parlament aquesta
preocupació, i sabem que encara, quan parlam d’això, parlam
d’una cosa molt minoritària. Parlam de 34 milions d’hectàrees a
tot el món, 30.000 hectàrees a Espanya, 4 hectàrees a les Illes

Balears, que es coneguin, i tot això s’està introduint en el
mercat de producció i en el mercat de consum sense cap tipus,
en aquest moment, de control. Quan parlam d’aliments
transgènics estam parlant, per exemple, de blat de les Índies o
de soja, que apareixen en el 60% dels aliments elaborats
industrialment, que són gairebé tots els que trobam en el
mercat, a un supermercat, en rebosteria, en xocolata, en pa de
motlle, en conserves, en pots per a nadons, per a infants petits,
i que, a més, també els podem trobar com a ingredients derivats
de la soja en olis, greixos vegetals, leticines, etc.; és a dir, que
cada vegada trobam en el mercat i consumim coses sobre les
quals hi ha menys control: menys control mèdic, menys control
administratiu.

Malgrat això, com deim, aquest creixement és exponencial.
Fa poc sortia en el diari que la Xina dedicarà una part
importantíssima de tota la seva superfície conrada al cultiu de
transgènics, i nosaltres creim que hem d’anar a una posició,
com a Parlament, de precaució, utilitzar el que es diu una
principi de precaució en tot allò que deim l’àmbit de salut
ambiental.

Molts dels problemes que tenim avui en dia nous tenen a
veure amb el fet que no és possible comprovar en un laboratori
en un període de temps curt i amb molts pocs ratolins humans,
per dir-ho així, quins són els efectes reals d’aquella cosa. Per
exemple ens ha passat amb les vaques boges; ara ens està
passant amb els organismes modificats genèticament:
necessitaríem fer un experiment amb grans quantitats de
persones al llarg de molt de temps per comprovar que
efectivament allò és letal, o pot produir un càncer, o pot produir
uns nivells d’alAlèrgies desconeguts fins ara en el nostre
planeta i que, per tant, perjudicaria la qualitat de vida de la
nostra espècie. 

Per tant som partidaris del fet que s’implementi un principi
de precaució amb tot això i, encara que sabem que hi ha una
moratòria de fet per a noves autoritzacions a nivell d’Unió
Europea però que no afecta els organismes modificats
genèticament ja legalitzats, i sabem també que s’ha introduït un
etiquetatge parcial de transgènics però que no afecta aquells
que estan per davall d’un 5% de composició, encara que sabem
això creim que hem d’anar més endavant perquè és incomplet,
com dèiem.

Jo crec que valdria la pena reproduir algunes de les
conclusions a què ha arribat l’Associació de Metges britànics
el maig del 99 en un informe, tenint en compte que aquesta
associació mèdica britànica, que no és de Els Verds, agrupa
quatre cinquenes parts dels metges del Regne Unit, que són
119.000 persones, i fa un informe sobre l’impacte de la
modificació genètica en l’agricultura, l’alimentació i la salut, i
entre un munt de conclusions en destacaria unes quantes. Per
exemple diu la primera que ha d’aplicar-se aquest principi de
precaució en el desenvolupament de cultius i aliments
transgènics, ja que avui per avui no podem saber si el cultiu de
p lantes transgèniques o el seu consum comporta riscos greus
per a la salut humana i el medi ambient, i poden preveure que
els efectes adversos seran irreversibles: una vegada que els
organismes transgènics s’alliberen al medi ambient, ja no poden
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ser controlats. Per això no s’han d’alliberar al medi ambient fins
que no s’assoleixi un nivell de certesa científica suficient com
per fer-ne acceptables els riscos, i això requerirà una avaluació
completa dels impactes sobre la salut i una avaluació dels
costos i beneficis, comparant la manipulació genètica amb altres
pràctiques agrícoles possibles.

Una altra conclusió important d’aquesta prestigiosíssima
associació de metges, és que és necessari considerar
curosament els efectes dels organismes transgènics sobre les
pràctiques agrícoles, el camp i la vida silvestre, i per això
recomana una moratòria en el cultiu comercial de plantes
transgèniques en el seu país, el Regne Unit. La moratòria hauria
de durar fins que s’assolís un consens científic sobre els
potencials efectes a llarg termini sobre el medi ambient.

I una darrera conclusió de les moltes que té és que diu que
en el menjar transgènic s’han de prohibir els gens marcadors
que indueixen resistència als antibiòtics, ja que els riscos per a
la salut humana derivats de microorganismes que estan
desenvolupant resistència als antibiòtics, constitueixen una de
les majors amenaces per a salut pública de les persones a què
farem front el segle XXI. El risc que aquests gens marcadors
des de la cadena alimentària transfereixin la resistència davant
antibiòtics a bacteris patògens per als éssers humans, de
moment no pot ser exclòs. Si això ho diuen els metges d’una
país tan industrial com el Regne Unit, ja em direu, no? Convé
que aquest parlament se n’ocupi.

De fet, el Parlament d’Aragó s’ha avançat a nosaltres i ja en
un ple del mes d’octubre va arribar a una resolució que és més
o manco similar a la que avui presentam Els Verds amb el
conjunt de la majoria progressista en aquest parlament, on
precisament es fa ressò d’aquesta preocupació i prescriu una
sèrie d’acords a través dels quals l’administració aragonesa i
l’administració espanyola poden fer alguna cosa per controlar
i avaluar aquests riscos i intentar que no passin a majors.

Nosaltres proposam al parlament, primer, que expressi la
seva preocupació per la introducció arreu del planeta i també a
les nostres illes d’aquests aliments obtinguts a través de la
manipulació genètica sense que avui per avui existeixin
suficients garanties i controls sobre els aspectes sanitaris,
ambientals, socials i econòmics; crec que qualsevol persona,
independentment de la seva ideologia, sap que això és
necessari. Aquest tipus de nova salut ambiental, que tots veim
que cada vegada és més important, requereix d’un temps i
d’uns controls que per ara no tenim a les nostres societats i que
hem de reivindicar com a màxima expressió de la voluntat
popular.

Per altre costat demanam que el Parlament s’adreci a la Unió
Europea solAlicitant la modificació de la Directiva 90/220 a fi de
corregir-la perquè l’etiquetatge de tots els productes
compostos o derivats de transgènics sigui obligatori i que
mentrestant hi hagi una moratòria total durant el procés de
revisió de la normativa.

Per altre costat volem que el Ministeri d’Agricultura de
l’Estat espanyol solAliciti..., és a dir, volem solAlicitar al Ministeri

d’Agricultura que no es tramitin noves autoritzacions de cultius
modificats genèticament mentre no existeixi un protocol
internacional de bioseguretat, com demanen totes les ONG
mèdiques i no mèdiques, en aquest moment, del planeta, a fi
que per implantar-se, cultivar i vendre productes transgènics a
Espanya no es pugui fer fins que no es garanteixi la seva
innocuïtat ambiental i sanitària.

I per últim demanam que el Parlament insti el Govern de les
nostres illes perquè constitueixi el més aviat possible una
comissió de seguiment en relació a aquests organismes
modificats genèticament o productes que en continguin, amb
caràcter permanent i que sigui plural, és a dir, que hi hagi
científics de l’àrea de la medicina i farmacologia, hi hagi
organitzacions de productors i productores, per exemple
pagesos, que sempre en parlam, consumidors i ambientalistes.

Hem tengut una conversa, prèviament a aquest ple, amb el
portaveu, crec, del PP en aquesta matèria, el Sr. Cardona, i sé de
la bona voluntat i receptivitat del Partit Popular en aquests
temes i si és així, i ara ens ho diran, nosaltres estaríem disposats
a fer un petit recés per mirar d’arribar a un acord global sobre el
contingut dels acords.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda, y para fijar la posición tiene la
palabra el Sr. Cardona, del Grupo Popular, por diez minutos.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Amb el seu permís, abans de
començar voldria fer una petita observació al Sr. Buades, que
deia que quasi cap dels consellers d’agricultura tenien gaire
interès en aquesta qüestió, i justament el portaveu del Partit
Popular en aquesta ocasió és, precisament, l’anterior conseller
del Govern, i veig en els escons algun altre conseller.

Per tant, crec que sí que hi ha interès, i crec que la qüestió
i el debat que s’ha suscitat sobre la biotecnologia és un debat
important, un debat important que afecta la nostra societat, i per
això s’ha de fer amb molta cura. Jo crec que el primer que s’ha
de reclamar en aquestes situacions, el primer que s’ha de
reclamar en una qüestió com aquesta és responsabilitat, perquè
aquest debat social que feim sobre els aliments transgènics
que, per cert, crec que aquesta és a Espanya l’única expressió
que s‘utilitza mentre que a altres països tenen altres noms, tots
els ciutadans en tenguin ple coneixement, però de cada costat,
perquè la veritat és que fins ara, quan hom sent parlar d’aquest
tipus de productes sembla ser que és terrible, i jo crec que si ho
miram bé, ni és la solució a tots els problemes del món, ni
tampoc és el que es diu o la campanya que es fa. 
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Jo crec que el primer que hem de concedir i acceptar és que
la biotecnologia no és una ciència que ens haguem inventat
ara, no és una qüestió que hagi sortit fa dos dies, té mils d’anys
d’antiguitat. Antigament, 3.000 anys abans de Jesucrist, ja es
feia vi i es feia a través de llevats. Per tant, és aplicació de la
biotecnologia. Fer pa també és biotecnologia; fer formatge,
també és fer biotecnologia, encara que no ens agradi, però això
és així.

I avui un dels camps més desenvolupats de la biotecnologia
és un que quasi no se’n parla, que és el sanitari. Avui ningú no
discuteix que s’utilitzin o es facin productes transgènics  per  a
sanitat, possiblement perquè ningú no té la possibilitat de triar.
Un diabètic no li discutirà mai que vol saber si la insulina que
s’ha d’injectar és transgènica o no, i sabem que el 90% que es
produeix és d’aquest tipus, perquè no té més remei, perquè té
la seva vida o la seva salut en joc. En canvi, quan parlam
d’aliments, home, és més discutible, se suscita més debat,
possiblement perquè tenim l’opció de triar; possiblement per
això els ciutadans tenen dret -o almanco nosaltres ho
consideram- tenen dret a saber quin tipus de producte mengen,
i poden triar o han de poder triar si volen productes transgènics
o no transgènics.

Però hem de ser clars. Jo crec que no és just plantejar que
tots els organismes, que tots els productes transgènics són
perjudicials pel fet de ser transgènics. Això no és així, hi ha
molts de productes que es fan, per exemple, -i ara parl ja dins el
camp agrari- per millorar la producció i jo, en principi, no ho
veig dolent. Per exemple, que en el sud-est asiàtic s’estigui
buscant una nova llavor d’arròs que incrementi la producció, si
no perjudica la salut donam una solució a aquells països on
tenen manca de producció. 

Que es puguin obtenir noves característiques o millors
característiques dels productes, estic pensant per exemple en
una tomàtiga que, en lloc d’aguantar dins la cambra tres
setmanes, pugui estar sis mesos sense podrir-se, això és bo per
al consumidor, sempre, insistesc, que no hi hagi un perjudici
per a la salut. Que es facin productes resistents a la sequera o
a la salinitat no és dolent. Que s’utilitzi la micropropagació en
moltes plantes i, a partir d’una cèlAlula d’aquesta planta, es
puguin fer plançons sencers, no és dolent, ens abaratiria els
costos a l’hora de repoblar, per exemple, la nostra comunitat o
un país com és el nostre. 

Que s’utilitzin com a biofertilitzants, i estic pensant en una
planta típica de Mallorca, o de Balears, que són les faveres,
aquestes plantes tenen uns microorganismes que retenen el
nitrogen de l’atmosfera i fa que donin un adob natural a la terra;
fins i tot en els cultius ecològics s’utilitza el favó com a adob
orgànic, com a adob (...) Bé, el fet que s’utilitzin o es manipulin
aquests microorganismes perquè altres plantes també puguin
retenir el nitrogen i sigui un adob natural, això no és dolent. I
tot això, quan es parla de productes transgènics, s’oblida. 

Jo estic d’acord en el fet que hi ha productes que s’estan
dissenyant o que s’estan fent resistents, per exemple, als
herbicides. Bé, ja és una altra qüestió i és tema del qual sí que
hem de parlar, però jo crec que quan parlam d’aquest tipus de

productes hem de partir d’una base: primer de tot, que no
afectin la salut de les persones; segon, que no afectin el medi
ambient. A partir d’aquí jo crec que tot es pot discutir, i
evidentment s’han de millorar sempre els sistemes de control,
però no podem dir que no hi ha sistemes de control. Avui en
dia a mi m’agradaria que tots els productes que tenim en el
mercat haguessin de passar pels sistemes de control que hi ha
amb els productes transgènics: possiblement ens en duríem
alguna sorpresa. És a dir, avui en dia si una empresa vol treure
un producte transgènic ha de passar no sé si són 20 o 25
controls, i només els que superen aquests controls arriben al
mercat. 

Està clar, la metodologia que s’utilitza en l’enginyeria
genètica canvia cada dia, no vull dir cada any, cada dia i, per
tant, evidentment estic absolutament d’acord en què els
controls s’han de ser cada dia més important i hem d’anar, si no
per davant, almanco alhora que els avanços tecnològics, i des
d’aquí, perquè la veritat és que les propostes que avui es
presenten, o la proposició no de llei que avui es presenta
només parla de fora, i des d’aquí també s’ha d’actuar. Jo crec
que el Govern de la comunitat autònoma, que el Govern
d’aquest país té una funció importantíssima a fer en això. Tenim
competències en agricultura, tenim competències en recerca i
desenvolupament. Per què no s’inverteix o per què no es pretén
invertir dins aquests projectes de recerca i desenvolupament?,
no es treuen temes que puguin afectar la seguretat, el control
o l’avanç en productes de biotecnologia, productes
transgènics? Aquesta seria una de les maneres que realment
fessin alguna cosa.

És fàcil, o jo ho veig així, és molt fàcil pujar a aquesta
tribuna, proposar una sèrie d’acords que enviïn, que enviem
encàrrecs, que enviem la nostra postura a BrusselAles, a Madrid,
o allí on faci falta, però jo crec que si ens prenem seriosament
aquesta qüestió no basta fer una declaració, no basta dir que
hem de controlar i llavors anar a casa satisfets perquè hem
complit amb el que havíem de fer. Jo crec que dins les nostres
escasses possibilitats, però dins les nostres possibilitats, hem
d’actuar.

Per això el Grup Popular ha presentat aquesta esmena, que
allò que pretén, simplement i senzillament, és cridar l’atenció
que no només s’ha de fer un acord d’enviar un missatge a fora,
sinó que s’ha de fer el possible per actuar, i que el Govern té la
responsabilitat d’actuar i que el Govern ha d’actuar dins el que
pot, actuar, evidentment, amb prudència, sense cap tipus
d’alarmisme, i amb rigor científic, però actuar, fer; si em deixen
dir-ho, amb menys paraules i més fets. Això és el que
necessitam, i jo estic convençut que des de la Conselleria
d’Agricultura es poden prendre iniciatives, estic convençut que
ja que tenim una llei que vàrem aprovar la legislatura passada
sobre els productors agroindustrials i sobre les indústries
agroalimentàries, que aquesta llei es pot modificar i que es
poden dur termes sobre aquesta qüestió, i estic convençut que
si hi ha realment voluntat, des del Govern es poden promoure
p rogrames, conjuntament, si volen, amb la Universitat o amb
qui sigui, però programes d’investigació i desenvolupament, de
recerca i desenvolupament, per millorar aquesta situació. 
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Per això li proposam les esmenes que s’han presentat i esper
que si es produeix aquest recés podrem arribar a un acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona. Grupos que deseen intervenir? Sra.
Amer, por el Grupo Socialista.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Parlamentari Socialista donarem suport a
aquesta proposició no de llei sobre aliments transgènics que
ens ha presentat el Sr. Buades. Allò que volem defensar és
aquest principi de precaució a què ha fet menció, aquesta
situació d’incertesa que s’ha creat a l’ambient, als ciutadans, a
la societat. Precaució que té a veure amb el temps: temps per fer
el debat, temps per informar, temps per avaluar aquests riscs i
temps, per tant, per reaccionar a aquesta introducció
rapidíssima d’aquests avanços tecnocientífics.

Els aliments transgènics són objecte d’aquest debat social
a què s’ha fet menció i, per tant, també aquest parlament se’n
fa ressò. És important, i per això hi volem insistir, aquesta
comissió de seguiment que ha de permetre la participació
d’aquests agents implicats: els científics i les associacions de
consumidors, entre altres.

Recentment hem tengut coneixement que la Universitat de
València ha celebrat unes reunions d’aquestes que nosaltres
volem iniciar amb aquesta proposició no de llei, i s’han apuntat
tota una sèrie d’apunts o uns apunts que van en aquesta línia
d’aquestes actuacions que ens proposen. En definitiva, en allò
en què coincidim és en la necessitat que el consumidor tengui
informació adequada per prendre les pròpies decisions i, per
tant, estaríem d’acord en aquesta línia de garantir la seguretat,
la confiança de les ciutadanes i els ciutadans en tots els
productes comercialitzats. 

És per això que veim amb bons ulls i estaríem d’acord en
arribar a aquest consens i en poder fer aquest recés per parlar
tant d’aquests punts d’acord de la proposició no de llei que
presenta el Sr. Buades, com també l’esmena que ens ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Cardona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Amer. Si mal no he entendido, Sr. Buades,
solicita cinco minutos de receso, entonces.

Suspendemos el Pleno por cinco minutos.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Demanaria al proposant si s’ha produït
acord entre els grups respecte a la proposició que se li ha fet,
i si ens vol dir quin és l’acord, si n’hi ha.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Popular, el Grup Socialista
i el Grup Mixt  hem arribat a un acord que llegiré ara íntegrament
a fi que llavors pugui ser votat.

(...) diria:

“Acords. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la introducció arreu del planeta i a les Illes
Balears d’aliments obtinguts a través de manipulació genètica
sense que els sistemes de garanties i controls s’adaptin al ritme
de creixement de les noves tecnologies bioalimentàries.”
Aquest seria el punt 1.

El punt 2: “El Parlament de les Illes Balears s’adreçarà a la
Unió Europea solAlicitant una modificació a la Directiva 20/220
en els termes abans exposats. Així mateix demanarà una
moratòria durant el procés de revisió i l’etiquetatge obligatori
de tots els aliments amb ingredients modificats genèticament.”

El punt 3 diria: “El Parlament de les Illes Balears s’adreçarà
al Ministeri d’Agricultura i al Govern de les Illes Balears per
solAlicitar que no es tramitin noves autoritzacions de cultius
modificats genèticament mentre no existeixi un protocol
internacional sobre bioseguretat per a la implantació, cultiu i
venda de productes transgènics a Espanya, que garanteixi la
seva innocuïtat ambiental i sanitària.”

Llavors s’incorpora un punt quart que diria: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern central a realitzar un control exhaustiu de totes les
qüestions relacionades amb els aliments transgènics.” Un punt
cinquè que diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears, en l’àmbit de
les seves competències, a imposar l’obligació d’etiquetar tots
els aliments que continguin algun ingredient modificat
genèticament”. Un nou punt sisè que diria: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
central, el Govern de l’Estat, perquè, una vegada realitzats tots
els estudis pertinents, prohibeixi, si cal, l’ús de les llavors
modificades genèticament”.

Hi hauria un nou punt set que diria: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el de l’Estat
central que en els programes de recerca més desenvolupament
s’incloguin programes de bioseguretat alimentària.” I l’antic
punt quatre quedaria com a punt vuit i diria: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè
constitueixi el més aviat possible una comissió de seguiment en
relació als organismes modificats genèticament o productes que
en continguin, amb caràcter permanent i oberta a la participació,
entre d’altres, d’experts científics en la matèria, organitzacions
de productors i productores, consumidors i ambientalistes.”

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 11 d'abril del 2000 1133

 

Estan d’acord tots els grups? Es pot entendre aquesta
proposició no de llei aprovada per assentiment? Sí?

Idò queda aprovada per assentiment la proposició no de llei
654, presentada pel Grup Mixt, relativa a aliments transgènics
en els termes que s’han acordat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 721/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a condicionament de la xarxa
viària de les Illes Balears.

Següent proposició no de llei, la 721, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a condicionament de la xarxa
viària de les Illes Balears. Per defensar la proposició no de llei
té la paraula el Sr. José María González Ortea, en nom del Grup
Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente habíamos presentado,
hace mes y medio, más o menos, una proposición no de ley
sobre un tema concreto de carreteras. El otro día tuvimos
ocasión de tener primero la interpelación y después la moción
subsiguiente en materia de carreteras, pero era una
interpelación y la moción subsiguiente referida
fundamentalmente a la actuación sobre las nuevas carreteras y
lo que eso comportaba o arrastraba en materia de conservación
y en materia de traspaso de carreteras a los consells insulares.
Pero esta proposición no de ley tiene otro carácter, otro cariz
completamente distinto. Es una proposición no de ley que entra
en un tema que yo creo que resulta permanentemente de
actualidad, que es el tema de la seguridad vial en la red viaria,
el tema de la accidentalidad en nuestra red viaria.

España es de por si ya un país cuya peligrosidad, o cuyos
índices de accidentalidad en materia de carreteras son
importantes. Y dentro de España desgraciadamente nuestra
comunidad tiene el dudoso, por no decir nulo honor de ser una
de las comunidades con mayor índice de accidentalidad.
Todavía recientemente un informe de la Dirección General de
Tráfico nos ponía en cuarto lugar especificando no por
comunidades autónomas sino por provincias en toda España
como la cuarta en la que hay una mayor accidentalidad, y que
además el crecimiento en los últimos años de esa accidentalidad
es mayor. Por consiguiente, es un tema que efectivamente nos
debe preocupar extraordinariamente.

Resulta bien conocido, por habitual, y en esta misma cámara
y en la legislatura anterior hubo una comisión especialmente
dedicada, muy interesante por cierto, yo no tuve ocasión de
participar en ella, pero sí de leer todas las aportaciones que
hicieron los que entraron en esa comisión, los que fueron
llamados a esa comisión, e incluso los propios diputados de los
diferentes grupos. Como digo, fue una comisión
extraordinariamente interesante, que ya incidía sobre este tema,
y yo creo que se deducían fundamentalmente dos conclusiones
por casi todos los que intervinieron en ella; la razón por la que
esta comunidad, las Islas Baleares, la red de las Islas Baleares,
las razones fundamentales por las que tenemos unos índices
muy altos de accidentalidad son fundamentalmente dos: por un

lado tiene que ver con el desconocimiento de las carreteras por
una parte muy importante de sus usuarios, no solamente de los
visitantes, de los turistas que alquilan coches, etcétera, sino
también por un gran número de personas que acceden
rápidamente al vehículo, al automóvil fundamentalmente,
personas jóvenes. Y hay también otro factor, ése ya un factor
más relacionado con la infraestructura, y son las condiciones
de ocupación viaria tan extraordinariamente altas que hay en
nuestras redes en general, una parte precisamente por ese
número de visitantes que o traen coche o alquilan un coche
aquí, y otra parte por el altísimo índice de motorización al
margen de eso, que naturalmente hay en la comunidad balear.

Si atendemos a esas dos causas, que parece indiscutible
que tienen mucho que ver con esa accidentalidad tan alta, es
evidente que hay una parte del problema, que es el aumento de
capacidad en los tramos principales de nuestra red, en los
tramos más saturados, es evidente que hay que ir a ese
aumento de capacidad. De hecho se comprueba, yo tengo aquí
una lista del estudio de accidentalidad del año pasado, del año
98, y puedo dar fe, por haber visto otros de años anteriores que
se corresponde con una realidad, que los índices de
accidentalidad más altos se dan precisamente en carreteras de
dos carriles que están enormemente congestionadas de tráfico.
Sale reiteradamente, por ejemplo, la C-712, la carretera de Artà
al Puerto de Alcúdia, especialmente naturalmente en el tramo
más cargado, que es el de Can Picafort al Puerto de Alcúdia.
Sale reiteradamente también como puntos de altísima
accidentalidad puntos de la carretera de Manacor, o de Inca al
Puerto de Alcúdia, y salen también en otras islas,
fundamentalmente en Ibiza, que es una isla con índices de
accidentalidad particularmente altos; salen lógicamente la
carretera del aeropuerto y la carretera de San Antonio y Santa
Eulalia.

Por consiguiente, efectivamente se constata por esta razón
que la accidentalidad tiene mucho que ver, como era de esperar,
con la incapacidad de una vía para dar solución al tráfico que
pasa por ella. Hay otra cuestión relevante, también tengo aquí,
porque lo había solicitado el Gobierno y se me ha pasado, hace
relativamente poco, una comparación entre los índices de
accidentalidad de la autopista de Inca y de la antigua carretera
de Inca, de la C-713, y de la de Palmanova y la antigua carretera
de Palmanova, tradicional, la C-719. No tengo, porque el
Gobierno no me lo ha podido facilitar, puesto que la C-717, la
carretera del Molinar se traspasó en su momento al
Ayuntamiento de Palma, y parece que no tiene o no constan
datos en el Departamento de Carreteras, de comparación de
accidentes entre esa carretera y la de la autopista al aeropuerto,
y yo creo que todavía será la más espectacular. En definitiva,
los índices de accidentalidad en las autopistas paralelas a esas
carreteras son muchísimo más bajos que los índices de
accidentalidad de esas carreteras, como era de esperar, porque
es algo universal y algo que pasa en todas partes. Es decir, las
carreteras de alta capacidad tienen inmediatamente, si están
lógicamente bien trazadas y bien acondicionadas, provocan un
descenso en materia de accidentes.

Sin embargo no era ése el tema fundamental que quería
tratar hoy, porque eso lo tratamos en una moción, que la
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mayoría de esta cámara, los grupos que apoyan al Gobierno,
despreció olímpicamente, pero de la que esperamos por lo
menos que el Gobierno haya tomado nota, y de alguna manera
sus declaraciones a los medios de comunicación y su súbita
conversión en los trayectos de más tráfico a las duplicaciones
de calzada, con medianas y con amplios arcenes, con pasos a
distinto nivel, etcétera, suponemos también, aunque de eso no
se ha hablado, pero suponemos también que con el cierre a la
propiedad colindante, con la ordenación de los accesos, es
decir con la construcción de unos carriles laterales que
permitan que todas las salidas de fincas pasen a esos carriles,
fuera de la calzada desdoblada, y que se concentren en puntos
concretos, en intersecciones bien controladas, bien diseñadas,
intersecciones a nivel o a distinto nivel, enlaces, pero en
definitiva que se lleven ahí. Con esa disposición, que vamos a
llamar “carreteras de alta capacidad”, espero que el conseller de
Obras Públicas recoja mi propuesta, que es llamarlas carreteras
de alta capacidad, y ya está, no tenemos que meternos en más
honduras, pues si eso se hace, efectivamente aunque no sea
reconociendo que nosotros lo proponemos, pues ya nos
damos por satisfechos.

Pero la proposición no de ley, como digo, tiene la segunda
parte, que es un plan de seguridad vial concreto. Yo creo que
ahora, quizá con esto me repito, pero que hemos dicho que hay
para las grandes vías, las de alta capacidad o las variantes de
poblaciones, etcétera, tenemos unos fondos en el convenio de
carreteras, es el momento ahora de destinar fondos al
acondicionamiento de redes de segundo orden, o de redes de
gran capacidad pero de exclusivamente dos carriles; y que ahí
cabe, nosotros citamos algunas cosas: en concreto el
trat amiento de pavimentos antideslizantes, una de las causas de
accidentalidad clarísimas de esta comunidad; el tratamiento de
arcenes, tenemos muchas carreteras de primer y segundo orden
sin arcenes o con arcenes insuficientemente amplios; tenemos
el tema de la iluminación, un tema al que se le dio un gran
impulso en la legislatura anterior, pero que creo que hay que
continuar por ese camino, la iluminación es fundamental desde
el punto de vista de la seguridad vial, y tenemos un tema, que
es el de las intersecciones y cambios de sentido, cuya
ordenación resulta también fundamental para la seguridad vial.
De hecho, la problemática que tienen las carreteras con gran
número de accesos y muy continuados, como por ejemplo la
carretera de Manacor, por eso decía antes que si hay que
desdoblarla hay que prever que esos accesos se corten y se
lleve el tráfico para acceder a las fincas a una calzada lateral
distinta de la calzada del tráfico principal de la carretera, ese
tipo de cosas son fundamentales.

Igualmente se trata en esta proposición no de ley de hacer
una llamada a otro plan, ese ya a más largo horizonte, porque
creo que lo primero es lo primero, y a lo que hay que atender es
a la seguridad vial en las carreteras que llevan más tráfico
porque, como vimos, como vemos y como se deduce de los
estudios de accidentalidad del propio Gobierno, y como es
natural y de sentido común, son aquellos donde se provocan
más accidentes, primero hay que acudir al Plan de seguridad
vial. Pero también se puede hacer un plan de vías secundarias,
con mayor tranquilidad, probablemente con menor dotación
económica, porque no habrá dinero para todo, a pesar de que

creemos que la liberación de fondos producidos por el
convenio puede ser importante, pero un segundo plan, más a
largo plazo, como digo, en que se vaya a un tratamiento de la
red secundaria, lo que permitirá además descargar de alguna
forma de tráfico a la red primaria.

Y finalmente la proposición no de ley acaba con otro punto,
que fue un punto reiterado aquí también con motivo de esa
comisión especial que se hizo la legislatura pasada, y reiterar la
petición de que se estudie la más pronta posible introducción
de la asignatura de educación vial desde la enseñanza primaria.
Parece mentira que una sociedad como la nuestra, que vive
absolutamente inmersa en el tráfico de vehículos automóviles,
tanto en las zonas urbanas, en nuestras calles, como en
nuestras carreteras, en que el automóvil, el camión, el autobús,
etcétera, ha llegado a ser un elemento yo creo que vital desde
el punto de vista social; parece mentira que todavía, supongo
que por razones históricas, no esté incluido en la enseñanza
obligatoria desde la más tierna infancia, de tal manera que
nuestros jóvenes, cuando accedan a la posibilidad de conducir
un vehículo, sea primero una motocicleta, o después un
automóvil, o lo que sea, cosa que estamos viendo cada día y
que es de lo más frecuente, que efectivamente vengan ya,
incluso como peatones, con una profunda formación en materia
de seguridad vial.

Creemos que es una proposición no de ley enormemente
constructiva. La dejamos absolutamente abierta, para que no se
nos pueda tachar de querer acongojar al Gobierno dándole
plazos estrictos de que prepare planes, y me gustaría que la
discutiéramos en estos términos, y que no la discutamos en
términos de “y ustedes, ¿porqué no la hicieron en el año no sé
cuántos?”, y yo tengo que explicarles una vez más porqué no
pudimos hacerlo en el año no sé cuántos. Yo creo que
olvidémonos de eso y vayamos a lo práctico. Insisto que me
parece una proposición no de ley extraordinariamente práctica
y extraordinariamente útil para todos, y que nos lo agradecerán
los ciudadanos a todos, a ustedes y a nosotros. Gracias, Sr.
Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda. Para defenderla tiene la palabra el Sr.
Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sense
cap dubte el problema de la sinistralitat a les nostres carreteres
és un problema important. Basta afirmar aquí, tal com diuen les
estadístiques, que és la primera causa de mort no natural a les
nostres illes, i que per tant és un dels primers problemes de
salut pública. Tant és així, i el Grup Parlamentari Socialista prou
li preocupa, que ja a la legislatura anterior el Grup Parlamentari
Socialista, preocupat per aquesta sinistralitat i aquesta falta de
seguretat a les nostres carreteres, va proposar la creació d’una
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comissió no permanent d’estudi sobre la sinistralitat a les
nostres carreteres; comissió no permanent que he de dir que es
va aprovar, però es va aprovar a pesar de l’oposició inicial del
Govern i del grup parlamentari que li donava suport aleshores,
el Grup Parlamentari Popular. En qualsevol cas la comissió, com
molt bé ha dit el portaveu del Grup Popular en aquest moment,
es va constituir, i davant d’ella van comparèixer tècnics i
responsables de tot allò que té a veure, totes aquelles
polítiques que tenen a veure amb la seguretat a les nostres
carreteres, i hem de dir, com molt bé també s’ha afirmat
anteriorment, que aquesta comissió va arribar a unes
conclusions realment interessants. Va fer amb el seu resum de
conclusions una sèrie de propostes, de mesures, molt amples
i diverses, perquè hem de coincidir que la problemàtica de la
seguretat a les nostres carreteres, la problemàtica de la
sinistralitat és molt diversa, afecta tant conductors, amb tota
l’ampla gamma de problemàtica que representa la variable dels
conductors sobre les carreteres, com els vehicles, com
evidentment la via de circulació. 

I avui parlam precisament d’això, de la problemàtica que
representa en la falta de seguretat a les nostres carreteres
l’estat o la conservació de les vies. El Sr. Corominas, cap
provincial de Trànsit, en la seva compareixença davant la
Comissió no permanent de sinistralitat el dia 5 de setembre del
97 ja afirmava una frase que jo crec que recull molt bé la
problemàtica que plantegen les nostres carreteres, i quines
serien les solucions. Deia el Sr. Corominas que per disminuir els
accidents “podem fer tot sobre les carreteres, qualque cosa
sobre els vehicles, i molt sobre l’home”. Per tant, en qualsevol
dels tres àmbits és important incidir-hi. I ja que parlam de les
carreteres, és evident que la gestió de la xarxa viària, el seu
manteniment, la seva conservació, l’eliminació de punts negres
és important, per evitar l’elevat grau de sinistralitat que tenen
les nostres carreteres. Ara bé, i a pesar que al Sr. González Ortea
no li agradi, m’he de referir necessàriament a la política recent
d’aquests anys. Sent això tan important, i havent-se posat de
manifest a totes les estadístiques hagudes i per haver, perquè
no s’ha fet fins ara una millor política de conservació de xarxa
viària. Segurament el Sr. González Ortea ho sabrà bé, perquè ell
ha set durant molts d’anys cap de conservació, i segurament el
problema principal és el del pressupost, i per això ha fet que
durant aquests anys s’hi destinàs un pressupost sempre
insuficient, i per això l’estat de les nostres carreteres avui per
avui és el que és. Tenen molts de punts negres que s’han de
corregir, i queda molta feina per fer-hi.

Per això pensam que és important aquesta proposició que
fan vostès. Però no és menys important, perquè ja no ho era en
els anys 90, la necessitat d’elaborar aquests plans de
manteniment i de conservació de les nostres carreteres, perquè
ja a l’any 90 el Parlament de les Illes Balears va aprovar, en juny
del 90, els criteris pels quals el Govern havia de redactar el Pla
de carreteres, i aquests criteris que va aprovar el Parlament ja
exigien la necessitat que el Pla de carreteres incorporàs
programes de conservació i gestió de les nostres carreteres,
apartats o criteris número 16 i 18 concretament. Però la veritat
és que el Govern anterior va aprovar un pla de carreteres que va
obviar la necessitat d’incloure en el Pla aquests programes de
conservació i de seguretat vial a les nostres carreteres.

Segurament ho va fer en la línia del que ha vengut sent la seva
política en matèria de carreteres, s’ha donat prioritat a la nova
inversió, que per altra banda tampoc no ha brillat per la seva
abundància, damunt del manteniment de les carreteres. Per tant,
estam d’acord que el manteniment de les carreteres és important
per garantir una millor seguretat dels vianants o dels usuaris de
les nostres carreteres. I estam d’acord que s’han d’elaborar
aquests plans o aquests programes, tal com diuen els criteris,
però s’ha de fer, jo entenc, i amb això estarà d’acord el Sr.
Diputat, respectant l’ordenament jurídic que surt d’aquest
parlament, respectant el que diu la Llei d’ordenació territorial,
respectant el que diuen els criteris que en base a la Llei
d’ordenació territorial va aprovar aquest parlament, incloent
aquests programes de conservació al Pla de carreteres, i com a
conseqüència anant a Madrid a renegociar el conveni de
carreteres, perquè en el conveni de carreteres jo li vull recordar,
ja sé que el problema sempre és el de pressupost, i sortirà aquí
i repetirà els problemes que ha tengut aquest govern de
pressupost, però li vull recordar que el conveni de carreteres no
inclou cap programa de conservació i de manteniment. Clar,
com ho havia d’incloure, si vostès no varen donar prioritat a
aquesta política, perquè ni tan sols varen donar compliment als
criteris que havia aprovat el Parlament i els varen incloure en el
Pla de carreteres?

Per tant, anem a fer les coses bé, reconeguem que la
conservació de les carreteres és una política necessària i
important per dotar-les de seguretat, entre d’altres, que també
ho són i que així ho recollia la Comissió no permanent, anem a
fer que el Govern amb la modificació del Pla de carreteres
inclogui i doni compliment a tots els criteris que va aprovar
aquest parlament, entre d’altres el dels plans de conservació i
de manteniment de les nostres carreteres, i que a continuació
aquest govern, una vegada tenir-ho previst i planificat al Pla,
que és allí on ha d’estar, renegociï, tal com proposam nosaltres
en les nostres esmenes que presentam, renegociï el conveni de
carreteres, perquè s’incloguin també aquests programes de
conservació i de manteniment de les carreteres dins el conveni.

I per acabar, estam d’acord que l’educació vial és una part
molt important per dotar d’aquesta seguretat que volem a les
vies, a les nostres carreteres. És una qüestió molt important,
però entenem, i aquesta és una qüestió purament tècnica des
del punt de vista de política educativa, que l’educació vial no
ha de ser una assignatura, simplement perquè l’educació vial és
una àrea transversal, tal com es diu en ensenyament, que ha
d’implicar tots els moments de la vida de l’ensenyament de
l’alumne. Per tant, partint de la idea que l’educació vial és una
àrea transversal, no una assignatura específica que, dit sigui de
passada, ja van molt carregats els nostres programes educatius
d’assignatures, el que sí que proposam en la línia del que diu
vostè, perquè estam d’acord amb la importància d’aquests
ensenyaments, és que per part del Govern balear s’explicitin
continguts específics d’educació vial als currículums
d’ensenyament obligatori. Què volem dir amb això? Que per
part de la Conselleria d’Educació als programes d’ensenyament
s’hi explicitin aquests requisits específics necessaris
d’educació vial, però que no sigui una assignatura pròpiament
dita, pel que dic, perquè des del punt de vista de política
educativa no és el més correcte. 
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Així i tot, reconeixent la importància de l’educació vial,
reconeixent que ja en aquests moments es ve fent, amb
programes, amb convenis, amb el cap provincial de Trànsit,
amb els ajuntaments, amb els consells insulars que hi
participen, s’estan fent coses, però s’han d’incrementar, i es
podrien incrementar incloent aquests criteris bàsics o aquests
continguts específics d’educació vial als currículums
d’ensenyament obligatori. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. ¿Grupos que quieran intervenir? Por el
Grupo Mixto tiene la palabra el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
diputats d’Unió Mallorquina, al Grup Mixt, no votarem a favor
de la proposició no de llei que ha presentat el Partit Popular, i
no és que tècnicament no hi hagi aspectes positius en aquesta
proposició no de llei, que els reconeixem. Creim que hi ha
aspectes positius, que s’han plantejat aquí. Valoram, a més,
positivament el tarannà del seu portaveu, oferint una
proposició no de llei oberta, i creim que el reglament permet
intentar arribar a posicions de consens en aquest tema, que
nosaltres pensam, i segurament compartim amb la majoria de
grups d’aquesta cambra, que és un tema molt important. La
seguretat de la xarxa viària és un tema de tal importància que
requeriria el consens de tots els grups.

Segurament, i el portaveu del Partit Popular m’ho retraurà,
a la passada legislatura temes tan importants com el tema de la
nostra xarxa viària no varen ser adoptats o no varen ser tractats
amb aquell consens necessari que avui faria que no estiguéssim
discutint temes importants com aquests. No podem defugir del
que vàrem fer a la passada legislatura, avui tenim un Pla
Director de carreteres, que no recull aquests programes que ara
es reclamen pel Grup Popular; tenim un conveni de carreteres
que no preveu aquest tipus d’actuacions, i nosaltres pensam
que la majoria d’actuacions que s’han de fer en tema de
seguretat de la xarxa viària són més aviat actuacions
d’inversions que no de manteniment, i com a tals inversions
haurien d’estar en aquest pla de carreteres. Per això pensam que
és important el consens, el consens amb tots els grups de la
Cambra i el consens que ens permeti anar a Madrid a demanar
més doblers, més inversions per millorar la nostra xarxa viària.

Nosaltres pensam que el Govern actual vol fer les coses ben
fetes, i per això vol millorar el nostre pla de carreteres. Crec que
la majoria dels grups de la Cambra estam d’acord que l’article 39
de l’Estatut d’Autonomia ja preveu la transferència de les
carreteres als consells insulars, i el que hauríem de fer és
accelerar al màxim aquest procés de transferències perquè
fossin cadascun dels consells els que establissin quines són
les necessitats, quines són les prioritats, i quina és la xarxa
viària que es vol establir a cadascuna de les Illes, xarxa que no
té a veure amb les altres illes. Per això pensam que seria bo tenir
el consens en aquest aspecte, i a més amb el tema de les
transferències, perquè les actuacions que s’han de fer en el
tema de carreteres són actuacions urgents. No podem esperar,

no podem esperar molt de temps a prendre les solucions,
perquè si no, no arribarem a veure quin és el resultat final
d’aquestes solucions.

Per un altra banda, la planificació que hem heretat del Partit
Popular de la passada legislatura, i em sap greu, Sr. González
Ortea, no és una planificació que hagi estat o que vagi ser
consensuada a la passada legislatura, i avui per això té aquests
problemes. Nosaltres, des del Grup Mixt, des d’Unió
Mallorquina, solAlicitam als grups de la Cambra aquest consens
en aquest tema, en el tema de la seguretat de la xarxa viària.
SolAlicitam a més que s’acceleri per part del Govern les
transferències als consells, perquè siguin els consells els que
duguin endavant la política en matèria de carreteres a
cadascuna de les illes.

Per això no votarem a favor de la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular, però tampoc no votarem a favor
de les esmenes presentades pel Grup Socialista, i ens agradaria
en el temps que el reglament permet, arribàssim a un consens
d’un text  que tots els grups d’aquesta cambra poguéssim
assumir en aquest tema tan important per la seguretat dels
nostres ciutadans. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Ramon en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que a la vista de la
proposició no de llei, i també de l’esmena de substitució,
presentada formalment com a substitució, però que fins i tot tal
vegada podria ser en alguns aspectes complementària; i a la
vista de la intervenció del portaveu del Grup Popular que, al
contrari que altres vegades que més aviat busquen
l’enfrontament, parlava de consens, i de les seves paraules
anaven en aquest sentit, pareixeria que aquí es podria arribar a
un acord, que incorporàs aspectes de la proposició del Grup
Popular i de l’esmena que ha presentat el Grup Socialista; però
com que, a pesar d’haver dit que estaven disposats a canviar
algun aspecte, no s’ha pronunciat, Sr. González Ortea, aquesta
esmena presentada com de substitució, això ens fa témer que
no arribem a un acord i a una resolució que pogués ser
assumida per tothom, que pensam que seria bo en aquests
temes, encara si hi hagués possibilitat que en un recés es
pogués arribar a una síntesi, o quelcom així, perquè realment a
la literalitat del que diu la proposició del Partit Popular, no hi ha
tantes diferències, i l’esmena seria complementària.

Únicament, en tot cas, volíem dir també una qüestió, perquè
el primer punt que posa el Grup Popular, estrictament el
condicionament de carreteres d’alta capacitat, crec que ningú
no hi pot estar en desacord, si s’han de condicionar serà
perquè no tenen prou condicions, però que no sigui una
trampa, utilitzant aquest eufemisme d’”alta capacitat” per
demanar més vies ràpides, autopistes, autovies, el que sigui. I
sobretot, per concloure, que pareix ser que es podia deduir de
les seves paraules que l’únic que hem de fer per evitar
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accidents és donar més capacitat a les vies. Pensam que això no
és així, que hi ha altres coses, i que una cosa que no s’ha citat,
i que és molt important tenir en compte, és el model territorial,
la urbanització difusa de qualsevol indret, de qualsevol territori,
i la necessitat d’accés a aquestes vies, així com la construcció
de grans centres d’oci, de grans infraestructures al camp, a
zones rurals, i amb accessos a les carreteres. Això és una cosa
que no es pot oblidar, i no s’arregla únicament amb vies més
amples.

En qualsevol cas, ens agradaria que hi pogués haver una
síntesi entre les dues propostes, que no ens obligàs a votar en
contra. Gràcies. 

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. El PSM no donarà suport a la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular. Entenem que el que planteja el Partit Popular és fer dos
plans nous, que el Govern elabori dos plans nous, un de
condicionament de xarxes i l’altre un pla de seguretat vial.

Com ja s’ha dit aquí, els criteris que va aprovar aquest
parlament per a l’elaboració del Pla de carreteres incloïen
aquestes qüestions i, per tant, entenem que s’haurien de posar
amb una modificació del Pla de carreteres, tal com planteja
l’esmena del Grup Socialista. És evident que són qüestions de
mètode, que amb les intervencions que m’han precedit és
possible que hi hagi acord, però nosaltres entenem que és molt
millor que s’incloguin dins un únic pla de carreteres totes les
qüestions referides a la seguretat i al manteniment de la xarxa
que no dins uns plans al marge d’aquest.

Per altra banda també entenem que la seguretat vial s’ha
d’incloure dins els programes de les escoles; no creim que hagi
de ser com a assignatura, però sí que els currículums de cada
escola de la Conselleria d’Educació tenguin en compte la
seguretat vial. Per tant, si hi ha opció a votar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista, la votaríem a favor. Ens estimaríem molt
més que s’arribés a un acord entre tots els grups, i si només
hem de votar la proposició no de llei del Grup Parlamentari
Popular, la votaríem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Popular, té la paraula el Sr.
González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Por intervenir en relación con la
enmienda porque creo que con eso prácticamente contesto a
todo lo dicho, yo, sinceramente, es que esta enmienda, aun
mirándola con los mejores ojos del mundo, yo es que no acabo
de ver cómo se puede coger.

El punto primero insta al Gobierno a revisar el Plan director
de carreteras con el objetivo de dar cumplimiento a los criterios
generales. ¿El Grupo Socialista nos propone que instemos al
Gobierno a hacer una cosa que tenía que haber empezado ya
hace nueve meses y que nosotros hemos dicho muchas veces?
Yo, si quieren que instemos una vez al Gobierno a eso, la
verdad es que es un poco terrorífico, decir eso al Gobierno,
¿no?, pero si ustedes quieren... Los criterios, además, del Plan
director a nuestro juicio se cumplen por el Plan director, pero
revisar para cumplir los criterios... En fin, si el Gobierno quiere
revisar que revise, no son ustedes que tienen que decirle al
Gobierno que revise, creo yo.

El segundo punto dice: “Renegociar el convenio de
carreteras si contempla el programa de explotación y seguridad
vial”. Eso tiene una imposibilidad en si misma, eso es decirle al
Gobierno que vaya a Madrid y se estrelle, y yo creo, también
honradamente y en el mejor de los tonos, que eso es lo que no
tenemos que hacer. A Madrid tenemos que ir todos juntos y ser
un poco más inteligentes.

Mire usted, los convenios, el convenio de carreteras se
firma, aunque se negó mucho tiempo, finalmente se acepta
porque cuando se firma la transferencia de competencias se
pasan creo que 800 y pico millones de pesetas allá por el año
84, se pasan a la comunidad autónoma para obras de
reposición, que se llaman, que era un mantenimiento un poco
ampliado, y se dice que la obra nueva, todo lo que haya que
hacer de acondicionamientos, variantes, nuevas carreteras, etc.,
que se harán mediante convenios y, de hecho, se hizo uno, don
Alfonso Guerra llegó a firmar un convenio muy escaso de duros
para nosotros, pero llegó a firmarlo. Siempre lo hemos
sostenido porque es verdad, y las verdades se dicen, convenio
que duró del 85 al 88, creo recordar, que eran 850 millones al
año, exactamente, o sea que fue un convenio de 3.000 millones
en cuatro años, cuatro temporadas.

Bien. Claro, esos convenios que nosotros después
seguimos reclamando y que no se actualizaron hasta que
finalmente con el gobierno de Aznar pudimos conseguir el
convenio de 57.000 y pico millones, están basados en obra
nueva, no en obra de reposición y mantenimiento. Si ahora
vamos a Madrid a pedir obra de reposición y mantenimiento,
bueno, pues bien, le decimos al Gobierno que vaya; oye, que
vaya, ojalá le den duros por eso, no quedará por nosotros, pero
sinceramente creo que ése es un camino difícil y un camino en
el que haremos estrellar al Gobierno. Si lo que se pretende es
que con eso después el Gobierno pueda venir aquí y decir:
“¡Hombre!, en Madrid no nos han hecho caso de una cosa que
ha pedido el Parlamento”, yo creo que eso no es lo suyo. Yo
creo que lo suyo es, insisto, ser inteligentes en cuanto, si
quieren renegociar el convenio...; nosotros no estamos de
acuerdo, por supuesto, nosotros hicimos un plan de carreteras
y lo hicimos y lo mantenemos porque nos parece lo mejor. 
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¿El Gobierno quiere hacer otras cosas?, bien, es quien
gobierna y tiene la responsabilidad, que vaya a Madrid a
modificar el convenio pero siempre en esos términos. Ir ahora
otra vez -“en el principio era el Verbo”- y remontarse al año 84
y decir: “No, es que aparte del dinero para obra nueva y de
inversión ahora vamos a reclamar otra vez dinero de
conservación o vamos a revisar la reposición”. Bien, si lo
quiere hacer el Gobierno que lo haga, pero desde luego no con
nuestro apoyo y nuestra responsabilidad. Nosotros
negociamos lo que creíamos que desde el año 84 hasta aquí era
lo que había que hacer.

Por consiguiente, claro, tampoco podemos aceptar eso.

El tercer punto yo creo que pretende mejorar el que
nosotros hicimos y, con toda modestia pero con toda
sinceridad, el nuestro es bastante más claro. Se pide explicitar.
Ya el verbo explicitar, en catalán igual que en castellano, es un
verbo inventado recientemente, verbo de reciente, recentísimo
invento, que se emplea mucho en terminología política y
mediática pero que yo, sinceramente, no sé qué quiere decir. Yo
creo que sería mejor decir incluir, incloure en catalán; eso aún
lo entenderíamos.

Lo de los currículums, que también se ha puesto de moda;
por cierto, no traídos del latín, sino traídos curiosamente del
lenguaje anglosajón, porque aquí se emplea eso de diseños
curriculares y toda esta historia de currículums que es muy
moderna, y todo esto, como digo, se ha importado del latín a
través de la lengua inglesa, una cosa curiosa. En cualquier caso
parece que si es en plural nosotros, cuyos idiomas, catalán y
castellano, son de origen latino, de origen plenamente latino,
deberíamos decir currícula, que es el plural de currículum, no
currículums, que eso sí que es un invento que no sé de dónde
viene.

Con esto quiero decir que este último párrafo, este punto
tercero con el que sí podíamos estar de acuerdo, la verdad es
que repugna a la gramática y a la sintaxis, y que sinceramente
quedaría el nuestro, que es mucho más modesto y mucho
menos pretencioso pero quedaría bastante mejor. Pero, en fin,
si ustedes quieren que prospere el tercer punto, como va
dirigido al Gobierno, si el Gobierno entiende el verbo explicitar
o explicitar y entiende lo de als currículums, pues bendito sea
Dios, que no quede por nosotros y no se diga que no estamos
dispuestos a colaborar.

Los dos primeros puntos, insisto por qué, creo que no se
deben aceptar, y de verdad que los nuestros, como han
reconocido ustedes, son claros, son abiertos completamente,
no aprietan para nada al Gobierno de la comunidad, sino que
piden algo tan sencillo, tan fácil, tan fácil y tan difícil, pero tan
fácil tal como lo ponemos nosotros puesto que le dan tiempo
para que con toda tranquilidad y calma haga algo que por otro
lado seguramente hará o debe hacer, que es un plan de
seguridad vial en la vías de mayor capacidad -a eso me refiero
cuando hablo de alta capacidad, Sr. Ramon- en la vías de mayor
capacidad porque lo he explicado: la capacidad va directamente
relacionada con la accidentalidad, o la incapacidad, la falta de
capacidad va directamente relacionada con la seguridad. No es

el único factor, ni muchísimo menos, pero es un factor
importante, como he puesto de manifiesto leyendo algunos
números.

Por consiguiente, yo creo que ése, y un plan incluso que
digo a más largo plazo, con mayor horizonte pero que conviene
ir mirando, partiendo siempre de la base de que tenemos fondo
liberado, me parece que es mucho más razonables e, insisto, lo
que ustedes plantean es otra cosa; en todo caso cabría a lo
mejor haberlo discutido hace quince días cuando discutimos la
moción, pero hoy no parece tener mucho sentido excepto el
punto tercero que, en todo caso y si ustedes se empeñan, por
lo menos para decirle eso al Gobierno aunque se lo digamos,
insisto que yo creo que con bastante menos propiedad, pero en
cualquier caso no tenemos inconveniente en aceptar. El punto
tercero exclusivamente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, em demana que suspenguem la sessió
per intentar arribar a un acord?, perquè el grup proposant és en
tot cas el que ho ha de demanar.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Si el grupo proponente lo pide, conforme, no hay ningún
inconveniente.

EL SR. PRESIDENT:

El grupo proponente son ustedes.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Ahora, yo he puesto de manifiesto, no explicitado, sino
puesto de manifiesto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, el grupo proponente són vostès, el Grup
Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, sí, pero digo que pongo de manifiesto que
exclusivamente creo que podemos aceptar el punto tercero,
pero de todas maneras si piden, están dispuestos a reestudiar
el asunto, no hay inconveniente en aceptar un receso y que
nos veamos y tratemos de buscar alguna solución.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Suspenem la sessió durant cinc
minuts per veure d’intentar arribar a una solució entre els
grups.

EL SR. PRESIDENT:
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...i demanaria al grup proposant que ens digui si s’ha arribat
a un acord i en quins termes s’hi ha arribat.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente. Efectivamente hemos llegado a un
acuerdo de mantener nuestras dos, creo que un acuerdo
unánime de mantener los dos primeros puntos de nuestra
proposición no de ley y el segundo y el tercero de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, aunque ligeramente
corregidos, y el Sr. Tur ahora los leerá para que consten en el
Diario de Sesiones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Vicent Tur, per
favor...

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. L’acord a què hem arribat, tal com deia el
Sr. González Ortea seria mantenir el primer i el segon punt de la
proposta del Grup Popular, afegir un tercer punt que quedaria
redactat de la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a solAlicitar al Govern de
l’Estat que el conveni de carreteres contempli programes de
condicionament que, segons els criteris, ha de contempla el Pla
director de carreteres”. I el que és el tercer punt passaria a ser
el quart, i acceptaríem la proposta de correcció que feia el Sr.
González Ortea de substituir la paraula explicitar per incloure.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Estan tots els grups d’acord en això? Es pot entendre
aquesta proposició no de llei aprovada per assentiment?

Idò queda aprovada la proposició no de llei 721 presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al condicionament de la
xarxa viària de les Illes Balears, en els termes en què s’ha
expressat perquè consti en el Diari de Sessions.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 772/00, del Grup
Parlamentari  d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa al poble
maputxe.

Passam a la tercer i última del grup de proposicions no de
llei, que és la proposició no de llei 772, presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, relativa al poble
maputxe. Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
el Sr. Portella en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. PORTELLA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Quan es presenta una
proposició d’aquesta mena a ple, lògicament ens demanam si té

la consistència suficient, si és justificat que ocupem el nostre
temps preocupant-nos per qüestions que són enfora del nostre
àmbit territorial i davant les quals únicament podem prendre
decisions o iniciatives de testimoni, de suport o de
sensibilització.

A la nostra comunitat existeixen innombrables qüestions de
prou interès que afecten la vida diària dels nostres ciutadans i
de les nostres ciutadanes que són les que hem de contemplar
en aquest parlament, tant per la seva labor de control a
l’Executiu com per la seva labor legislativa. Açò no lleva,
emperò, que puguem dedicar atenció a demandes que provenen
de més enllà, com la que avui presentam a consideració
d’aquest ple.

Vull argumentar, per començar, les raons per les quals crec
que és oportuna i aconsellable la presentació d’aquesta
proposició no de llei davant el Ple del Parlament. En primer lloc,
perquè en aquest cas allò que tractam aquí, el que es decideixi
aquí, interessa a fora. En altres ocasions hem fet declaracions
institucionals, hem pres acords que no se’ns havien demanat;
des de la iniciativa pròpia ho hem fet. En aquest cas, la presa de
posició del Parlament és esperada pels indis maputxes; potser
ells donen més importància de la que nosaltres donam a
aquesta proposició, al suport que puguin rebre des d’aquest
parlament a les seves reivindicacions.

Alguns dels diputats i les diputades presents devien tenir
l’oportunitat, va uns mesos, de poder conversar amb la
delegació del poble maputxe peuenxe, que ens va visitar per fer-
nos saber la situació en què viuen. Possiblement una de les
conclusions d’aquelles reunions, d’aquells encontres, serà la
mateixa que em vaig emportar jo, i no és altra que la
desesperació d’un poble que no sap on acudir per defensar el
que consideren els seus drets legítims, i l’esperança que
dipositaven en nosaltres perquè ens féssim ressò de la seva
angoixa i els obríssim portes, almanco alguna porta encara que
fos petita. No van venir aquí els indígenes per demanar ajudes
econòmiques, per demanar suport a programes de cooperació,
sinó per solAlicitar suport polític, per ser escoltats i per enfortir
la seva posició en la defensa de la terra que fan. 

Un altre argument ha de ser la relació estreta entre el poble
de les Illes Balears i, concretament, de Menorca, i la comunitat
maputxe peuenxe. Des de fa anys cooperants menorquins duen
a terme programes de convivència i solidaritat amb aquestes
comunitats xilenes. Durant aquests anys s’han fet més forts els
llaços entre els dos pobles. L’any passat un fet casual, si és
que creim en les casualitats, va posar aquest a relació i la
qüestió del projecte de Ralco de primera actualitat a les nostres
illes. Va ser quan una cooperant menorquina, la jove Patrícia
Ballesteros, va acompanyar els indis amb qui convivia a una
concentració per protestar contra el projecte Ralco. A resultes
d’aquella presència, na Patrícia va ser detinguda i retinguda
durant molts de dies a Xile i amb una proposta d’expulsió
d’aquest país. Finalment la defensa de la seva causa
aconseguia aturar l’expulsió. Un diputat aquí, llavors senador
autonòmic, es va interessar -el Sr. Jaén Palacios- per la sort que
corria na Patrícia també, com es van interessar diferents
diputats i grups parlamentaris perquè era en aquells moment,
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sobretot per la distància, una situació que angoixava la seva
família i que preocupava als menorquins i, en general, a les Illes.

Aquells dies la qüestió maputxe va omplir pàgines i
informatius en el conjunt de les Illes. Malgrat que avui no hi
hagi cap ciutadà de les Balears, per sort, detingut o retingut, la
qüestió concreta s’ha agreujat amb els anys, amb els mesos que
han passat.

I per últim, un altre argument que crec que aconsella que en
parlem és la participació espanyola en la construcció de
l’empresa..., de la presa Ralco. No podem obviar aquest element
en l’anàlisi, ja que ens compromet encara més. És cert que si no
fos aquesta seria una altra empresa, no ho dubtem. 

El poble maputxe, els araucans -així els coneixíem nosaltres
pels llibres de literatura, on sortia l’Araucània, que no pels
llibres d’història, on no sortien els maputxes però sí que sortien
en els de literatura- compta avui amb més d’un milió de censats
majors de 14 anys, la majoria dels quals viuen a les regions del
sud. El terme maputxe en parla d’homes de la terra, i el terme
peuenxe ens parla d’un dels tres pobles en què es divideixen
els maputxes. Els peuenxes són els que viuen de la pinya, açò
vol dir peuenxe. Habiten a les muntanyes a l’estiu i davallen a
les valls a l’hivern amb els seus ramats. Al llarg del segle XX
Xile va practicar una política de desarrelament i assimilació
d’aquestes ètnies que va tenir el punt màxim després del cop
d’estat d’en Pinochet l’any 1973. El règim militar ordenà que
tots els habitants de Xile fossin xilens per decret, negant la
personalitat dels pobles indígenes i reprimint violentament les
organitzacions maputxes i els seus dirigents, que també formen
part de la dramàtica llista de desapareguts i assassinats.

Aquest procés és semblant, bastant semblant, al que vàrem
viure nosaltres també a Espanya després de la guerra. Per tant,
alguna coincidència hi ha a l’hora de valorar la seva situació.

Aquestes mesures, com les de les privatitzacions de les
terres comunals, la possibilitat d’arrendar terres a persones no
indígenes, va fer que es passés dels 3.000 títols en què es
repartia la terra maputxe, títols comunals de mercè que van
arribar a aquests 3.000 fins a l’any 1919, passassin a 86.000
títols ara fa 20 anys; divisió i possibilitat..., privatització i
possibilitat d’arrendament als maputxes. Aquesta legislació va
accelerar el procés d’empobriment de la població i, com a dades,
tenim que el 88 la taxa de mortalitat de les comunitat indígenes
era el doble que la general de Xile i la taxa d’analfabetisme
també era el doble que la general a Xile.

A partir del 90 Xile viu un procés de transició, es fa un
acord que se li posa el nom de “Nova imperial”, que és un títol,
o almanco ho sembla, contradictori amb l’objectiu que tenia, ja
que es tractava d’afavorir una legislació a favor dels pobles
indígenes i establir noves relacions entre les comunitat i l’Estat
xilè. Aquest acord va donar lloc, després, a la Llei de protecció
dels pobles indígenes desenvolupada en reglaments diversos
que fan referència a l’ús de la terra, a les possibilitats de
permuta, etc. Es va crear també a partir d’aquesta llei la Conadi,
que és la Corporació Nacional de Desenvolupament Indígena
com a servei públic, representatiu i descentralitzat; es va

constituir un fons de desenvolupament per finançar projectes
de desenvolupament local en aquestes regions i altres mesures.

És en aquest procés quan es posa en marxa un gran projecte
nacional de proveïment d’energia elèctrica en el qual intervenen
importants interessos econòmics privats i interessos polítics
públics. És un projecte de set grans centrals hidroelèctriques,
entre les quals la de Ralco, actualment en construcció, afecta
directament el territori dels peuenxes, que és la segona; una ja
està en marxa. L’execució d’aquest projecte implica la pèrdua de
milAlenàries terres de comunitat, tendria greus conseqüències
culturals, humanes, ecològiques i jurídiques, com ja van
explicar a tots els diputats presents que van voler assistir a
aquell encontre fet a la Comissió de Drets Humans amb la
delegació del poble maputxe peuenxe, que va ser a Balears fa
uns mesos.

La presa obligaria també a l’abandonament de les terres, al
negament de llocs sagrats i de cementeris, 680 hectàrees
negades només per aquesta i més de 20.000 per tot el conjunt
de centrals, i amb un desplaçament de més de 1.000 persones.
Legalment són terres inalienables i inembargables. Açò és el
que es preveu, i es preveu fent un clar incompliment de la llei
indígena perquè es veu que aquestes lleis de bones intencions
queden sense efecte quan afecten el desenvolupament del
capital.

Dos dies abans de la presa de possessió del nou president
a Xile, el Sr. Lagos, el darrer president, el Sr. Frei, va firmar el
decret que donava via lliure a la construcció d’aquesta empresa
en què donava oportunitat i consolidava drets que s’enfronten
a la llei indígena i que també s’enfronten a la llei mediambiental
que existeix a Xile. Açò és el que ha passat, perquè es vegi com
s’ha tramitat també políticament tot aquest procés.

Nosaltres amb aquesta proposta, que és una proposta molt
senzilla d’instar el Govern espanyol a preocupar-se per aquesta
qüestió i, a través dels ministeris d’Assumptes Exteriors i
d’Indústria, prendre mesures per fer veure quina és la
preocupació i quina és la problemàtica del desenvolupament
d’aquestes centrals en el territori maputxe, creim que feim el que
ens van demanar que féssim, aquesta delegació, i donam peu
perquè el Parlament també prengui aquesta decisió de forma
unànime.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella, per la seva presentació de la proposició
no de llei. Grups que vulguin intervenir? La Sra. Mercè Amer,
en nom del Grup Socialista, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta proposició que ha presentat el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista en defensa dels
drets del poble maputxe tendrà el suport del Grup Parlamentari
Socialista. 
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Unes breus paraules per indicar que, efectivament, fa
poques setmanes vàrem tenir oportunitat, diferents membres de
la Comissió de Drets Humans, d’escoltar els propis
representants del poble maputxe. És un moment difícil -així ens
ho varen expressar- per a aquesta nació que lluita pacíficament
per la seva supervivència, per la seva dignitat, i així ens
expressaven com la llei indígena del 94, que semblava que era
una protecció clara per als seus drets i, per tant, necessitaven
l’autorització de tots els membres afectats, no tenia la suficient
força enfront d’aquesta llei elèctrica perquè l’interès general
havia de permetre la construcció de la presa.

Aquesta proposició no de llei ben segur que s’aprovarà en
aquest parlament donant compliment, precisament, a aquest
compromís adquirit amb els diferents representants per
exterioritzar, per acordar i per fer veure aquest problema social
i mediambiental que es crea amb la construcció de la presa.

Vull acabar tot recordant la declaració institucional que va
ser aprovada pel Ple del Consell de Mallorca ja fa unes
setmanes, en concret el passat 8 de febrer, per tots els grups
polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Sra. Francesa
Bennàssar, en nom del Partit Popular té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en nom
del Grup Parlamentari Popular vull, primer de tot, mostrar el més
gran respecte i admiració pel gran esforç que els representants,
sobre dones valentes, del poble maputxe duen a terme per tal de
sensibilitzar l’opinió pública denunciant l’amenaça real que
recau sobre el seu poble i el seu territori.

La protecció dels drets humans, i els drets a la pròpia terra
també ho són, no tan sols és un imperatiu moral sinó que és la
base de la llibertat, la justícia i la pau. Solidaritat és posar-se en
el lloc de l’altre, és la raó de ser de la política de cooperació. Bé,
doncs, estam davant un cas d’insolidaritat amb el dret d’un
poble a viure al seu territori, amenaçat no per una desgràcia
natural o per una guerra, sinó per una invasió tecnològica que
actua amb afectes devastadors davant un pobles durament
castigat per la història. És un cas atípic de cooperació al
desenvolupament en un país amb el qual ens uneixen llaços
històrics i culturals, en un moment en què Espanya sent la
solidaritat com a un desig de la societat i compta amb un marc
legal institucional de gestió de la política de cooperació.

És per tot això que en nom del Grup Popular donarem suport
a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar en nom del Grup Popular.

Es pot entendre aquesta proposició no de llei aprovada per
assentiment? Idò queda aprovada per assentiment la proposició
no de llei 772 presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista, relativa al poble maputxe.

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials del Projecte de llei RGE núm. 3719/99, relatiu a
l'Institut Balear de la Dona.

Passam al següent punt de l’ordre del dia i darrer, que és
debat del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials del
Projecte de llei 3719, relatiu a l’Institut Balear de la Dona. Per
presentar la iniciativa té la paraula...

Per presentar la iniciativa té la paraula la Sra. Consellera de
Benestar Social durant 15 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. 

Sr. President, senyores i senyors diputats, ningú dels aquí
presents ha de tenir el menor dubte que avui és un dia
important per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
El dia d’avui suposa una fita històrica en el desenvolupament
polític i social de la nostra comunitat. Avui aquest parlament
farà possible que una reivindicació històrica dels moviments
socials, les organitzacions feministes, les organitzacions
polítiques i socials progressistes i els partits d’esquerres sigui
una realitat. 

Avui aquest govern de progrés farà pública també una
demostració clara i inequívoca del fet que és un govern que
camina, que és un govern que compleix els seus compromisos,
que és un govern que camina en funció de les demandes
expressades per la seva població i, sobretot, que és un govern
que executa els seus compromisos en funció de les necessitats
dels homes i de les dones d’aquesta comunitat. Avui, a més, les
forces democràtiques amb representació en aquesta cambra
faran possible avançar significativament en la consecució
d’una societat més justa i igualitària i, per tant, en la consecució
d’una societat més democràtica, perquè avui -no en tenc cap
dubte- tots els partits que tenen representació en aquesta
cambra donaran suport a la iniciativa del Govern de les Illes
Balears de crear l’Institut Balear de la Dona.

La igualtat és un dret bàsic. La Constitució espanyola el
propugna com a un valor superior de l’ordenament jurídic i
formula un mandat exprés als poders públics perquè la facin
efectiva. El dret fonamental de la igualtat no és ni pot ser
concebut únicament com un dret subjectiu. Els poders públics
estam obligats, en l’àmbit de les funcions i de les competències
respectives, a aconseguir que la implantació d’aquest dret
fonamental sigui real i efectiva. És necessària, per tant, una
tasca activa de les administracions públiques en el seu conjunt
i una implicació adequada de la comunitat balear per superar el
dèficit democràtic que comporta la desigualtat entre homes i
dones que encara es viu a les Illes Balears.
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El Govern de les Illes Balears ha elevat a aquest parlament
aquesta proposta de llei per a la creació de l’Institut de la Dona
des de la certesa que les societats més avançades socialment
i culturalment són aquelles on les dones han assolit les majors
quotes de representativitat, de participació i d’autonomia; des
de la necessitat imperiosa d’implicar la ciutadania en la
superació i l’eliminació d’hàbits, costums, tradicions i
estructures socials discriminatòries i que cal superar; i des de
l’assumpció de la responsabilitat pública de posar en marxa
mesures efectives que possibilitin la igualtat real entre la dona
i l’home en tots els àmbits de la vida política, econòmica,
cultural i social d’aquesta comunitat.

I amb aquesta projecte de llei que permet la creació de
l’Institut de la Dona superam definitivament l’aplicació de
polítiques disperses i sense criteris definits, superam l’actuació
merament conjuntural per dur a terme una política integral, a la
vegada que transversal, que es basarà bàsicament en la
consecució d’una educació no sexista, en la consecució de la
plena incorporació de la dona en el món laboral sense cap mena
de discriminació, en la promoció de la salut de la dona, en la
plena participació de la dona en la vida pública, en la
participació dels homes en la vida domèstica en igualtat de
condicions, en la protecció jurídica de la dona i en l’adequat
tractament de la dona en els mitjans de comunicació i en la
publicitat, tot això mitjançant la sensibilització, el suport,
l’assessorament, la coordinació activa de polítiques sectorials
i el foment de la creació de serveis.

Aquesta llei, que preveu també la creació d’un consell
rector, ha de garantir que aquest institut sigui entès i viscut per
la societat com un projecte propi, un institut de portes obertes
on tots aquells i aquelles que vulguin treballar per una societat
més igualitària entre homes i dones tenen cabuda.

No em queda més que demanar al conjunt dels diputats
d’aquesta cambra el seu suport a aquest projecte de llei i fer, a
la vegada, una crida a la societat balear per tal d’assolir que les
situacions de greus discriminacions que viuen algunes dones,
massa dones, d’aquesta comunitat passin a formar part d’una
història que volem superar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Als
articles 1, 2, 3, 6, 7 i a la disposició transitòria i a l’exposició de
motius el Grup Parlamentari Popular hi manté les esmenes 4864,
65, 66, 67, 63, 68, 72, 73, 4874, 4875 i 4862. Per part del Grup
Popular, intervé la diputada Francesca Bennàssar per defensar
conjuntament totes aquestes esmenes, per un temps màxim de
quinze minuts.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, el
Grup Popular ha fet unes esmenes a aquest projecte de creació
de l’Institut de la Dona, amb un esperit constructiu de millorar
el projecte. Pensam que és una oportunitat, no estam tant

d’acord que és la primera oportunitat, aquí s’ha fet, els governs
anteriors han fet molta feina amb els temes de la dona, han fet
la feina tan bé com han sabut en els temes de la dona, i bé,
nosaltres estam molt d’acord que ara es continuï, que es faci
amb un institut de la dona o amb una comissió
interdepartamental, depèn de la manera d’enforcar el tema.
Nosaltres ho respectam, però la idea, com dic, de fer les
esmenes ha estat per millorar el contingut d’aquesta proposta.

La primera esmena a l’article 1 és una esmena on nosaltres
pensàvem i pensam que seria millor que aquest institut fos
presidit pel president del Govern, les noves polítiques de la
dona que en aquest moment tenen una importància extrema són
polítiques, podríem dir, quasi d’estat, són polítiques que
realment són horitzontals; tenim un punt de partida, que és la
Conferència de Pequín de l’any 95 i tenim les orientacions que
dóna la Unió Europea que el que sí diuen, i ho diuen perquè
està ben demostrat, que les polítiques de dona són polítiques
que afecten tota la societat, que no són polítiques, afecten la
dona, però afecten tota la societat. Nosaltres pensàvem i
pensam que és millor, que seria millor que el president del
Govern presidís aquest institut i també pensam que les
competències estiguessin a Presidència sonaria més agilitat i
tendria més força per poder aconseguir la participació d’altres
conselleries que al cap i a la fi és el que es pretén perquè amb
el pressupost que se li adjudica a aquest pressupost, de 68
milions, ens sembla una quantitat simbòlica, perquè amb
aquests doblers, pensam en el personal o en les persones que
faran feina allà dins, quasi quasi ja queda cobert.

Per altra banda, creim molt important destacar aquesta
transversalitat i horitzontalitat d’aquestes polítiques i per això
pensàvem i pensam que una comissió interdepartamental és la
que pot arribar a totes les conselleries i pot fer aquesta pressió
que es necessitarà perquè colAlaborin amb aquest projecte.

També ens sorprèn un poc que fa poc temps, el president
del Govern es va comprometre a presidir una comissió
interdepartamental de la joventut. Bé, pensam que també en
aquest cas seria important que el president presidís una
comissió interdepartamental de la dona, perquè amb la joventut
passa el mateix que amb la dona, que és que són polítiques
transversals que afecten moltes altres polítiques.

Nosaltres pensam que les polítiques de la dona no són
només unes polítiques de benestar social, el benestar social és
una part dels problemes que afecten la dona, i és per això que
creim que seria més important que depengués de Presidència o
de la Conselleria de Presidència.

L’esmena següent, la 4868, és també una esmena de
substitució a l’article 2; nosaltres trobam que s’hauria de
substituir el text  per un text  més obert, no delimitar els àmbits
on s’han de fer polítiques de dona, sinó que el futur mostra
quin és el camí, el camí és obrir les polítiques d’igualtat
d’oportunitat a tots els àmbits d’una societat que fan referència
a totes les polítiques d’un govern.

Després, arribam a unes esmenes que són a l’article 3, que
és el que defineix les funcions de l’institut, en aquest article
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hem fet l’esmena 4864 que també és una esmena de substitució,
per la qual nosaltres proposam que se substitueixin dos
apartats i ajuntar-los en un de sol, perquè pensam que queda
més clar per planificar, elaborar i coordinar que són les funcions
que quedarien a aquest article i que farà aquest institut.

Després tenim una altra esmena, a aquest article 3, també
una esmena on proposam que les mesures que promoguin la
igualtat de la dona a la nostra societat, així com l’eliminació de
les discriminacions que existeixen respecte de la dona a les Illes
Balears, bé, vostès proposen informar de problemes de la dona,
nosaltres amb aquesta esmena el que proposam és una acció
més positiva, informar dels problemes però també informar de
les mesures que promoguin la igualtat, creim que molt bé la part
d’informar de problemes, però creim que el camí ha de ser
avançar informant amb mesures que donen solució a aquests
p roblemes i que són, podríem dir, polítiques preventives
d’igualtat d’oportunitats.

La següent esmena, la 4866, també és a l’article 3, no és que
sigui molt important, perquè la majoria d’aquestes esmenes que
nosaltres hem fet, realment la intenció de tenen és obrir més,
deixar les portes més obertes perquè ja que es crea un
organisme nou, no hi hagi limitacions al que aquest organisme
podrà assolir com a responsabilitats.

L’esmena 4867 també a l’article 3. En aquest punt, nosaltres
volíem eliminar una part del text, ja que si no minvàvem les
funcions d’aquest institut.

La 4869 es va aprovar, era una esmena d’addició, afegíem un
nou article per tal que, “mitjançant l’institut podran rebre i
canalitzar-se les denúncies formulades en cas de discriminació
de fet o de dret per raó de sexe”, notàvem a faltar aquest article,
que permeti a l’institut a actuar com a instrument per canalitzar
les denúncies formulades en casos de discriminació de fet o de
dret.

La 4070 que també es va aprovar a la ponència, estava
pendent d’una consulta lingüística, però després es va
acceptar, és afegir la paraula “traves” a “un pla de mesures
dirigides a eliminar el que impedeixi”, nosaltres hem afegir “les
traves”, afegint aquesta paraula queda més clar l’article.

La 4871, que també es va aprovar per unanimitat, és a
l’article 5 on es defineixen els òrgans de l’institut, nosaltres
proposam llevar un punt que diu, és a dir els òrgans de
l’institut són el Consell Rector i la Direcció de l’Institut, i
després hi havia un altre punt que feia referència a altres òrgans
que puguin ser establerts pel decret que desplegui aquesta llei,
nosaltres proposàvem l’eliminació d’aquest punt i es va
acceptar en ponència, perquè serà la llei la que determini quins
seran els òrgans que formaran part de l’Institut de la Dona.

La següent, la 4872 és una esmena de substitució, fa
referència al Consell Rector, serà la llei que determini la
composició del Consell Rector com a òrgan colAlegiat del
Govern i de direcció de l’institut. A nosaltres ens agradaria que
s’explicàs un poc més quina seria la seva composició i remarcar
la importància que sigui el mateix president de la comunitat

autònoma que presideixi l’organisme esmentat, és a dir, pensam
que la pluralitat política i social d’aquest institut serà la millor
garantia per al seu bon funcionament, i la implicació de la
mateixa societat dins el Consell Rector és imprescindible per
arribar a tots els nivells, sectors i problemes que puguin afectar
les desigualtats entre homes i dones. Fer-ho per reglament
significa rebutjar un debat en aquest sentit, i a més, també, ho
diu l’exposició de motius, que diu que “els consells i entitats
formaran part”. Nosaltres aquí feim una proposta més oberta,
creim que això és molt important perquè pensam que,
precisament, perquè es comença amb un model d’institut
diferent, convé que hi hagi aquesta representació. Nosaltres, en
aquesta esmena, feim unes suggerències sobre qui ens sembla
que convendria que estigués representat i, a més, pensam que,
per exemple, una de les representacions importants seria de
membres d’aquesta cambra, és a dir, que hi hagués
representació de diferents membres dels grups polítics votats
en aquesta cambra. Així i tot, també proposam que hi hagués
una persona representant de la Comissió de Drets Humans,
pensant que la presidència d’aquest institut l’ha de tenir el
president del Govern, que la vicepresidència recauria en el
director o la directora de l’Institut, i que el Govern de les Illes
Balears designàs vocals, i en aquests vocals hi hagués
representants de l’administració, dels consells, dels
ajuntaments que ens sembla que és molt important que hi
siguin, perquè els ajuntaments també tenen una funció molt
específica i molt directa en els temes relacionats amb les
polítiques d’igualtat, i, com he dit abans, representants dels
partits polítics i de la Comissió de Drets Humans, també
representants d’associacions de dones o de federacions
constituïdes per aquestes.

La següent esmena és la 4873, també fa referència a les
funcions del Consell  Rector,  “es determinaran
reglamentàriament les funcions i el seu règim de funcionament”,
però no la seva composició, la seva composició vendrà
regulada per la llei.

La 4874. També pensam que el nomenament i el cessament
de càrrecs es farà per decret del Consell de Govern, no pot
cessar qui no nomena, aquesta esmena està feta, com hem dit,
pensam que fos el president del Govern qui presidís aquest
institut.

Una altra esmena, la 4875, que va ser rebutjada també en
ponència, s’ha de determinar un termini per dotar les mesures,
aquí diu “organitzatives i executives”, nosaltres afegíem
“reglamentàries”, que no està determinat, no sabem quins
terminis tenen i ens agradaria que agafassin un compromís amb
aquesta determinació.

I, per acabar, la darrera esmena, la 4876, és a l’exposició de
motius, perquè creim que entren en contradiccions, l’apartat 2
de l’article 6 diu que “la seva composició es determinarà
reglamentàriament”, aquí, a l’exposició de motius es fa
referència a la composició de membres de distintes
organitzacions i associacions i s’han de tenir en compte dues
coses importants, en el text proposat no hi són totes les
administracions, i recordar que en totes les intervencions s’ha
assegurat la representació de tots els partits polítics, sindicats
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i altres representants de la societat que han de formar part
d’aquest consell rector.

Per acabar, m’agradaria dir que estam contents de tirar
endavant amb aquest projecte, que pensam que no tot el que es
farà serà tan bo ni tot serà tan dolent, que el que s’ha fet abans
ha tengut molt de bo, tal vegada alguna cosa no tant, però que
es comença, el punt de partida no és zero, es comença des d’un
punt de partida de molta feina feta. Nosaltres pensam que quan
un comença un projecte nou, almenys amb el disseny de
l’estratègia, nosaltres pensam que vostès tenien la possibilitat
de dissenyar un projecte més ampli, més plural i amb una
participació més gran de totes les forces implicades, teníem el
compromís de la consellera de Benestar Social que els partits
polítics serien presents a l’Institut. També pensam que la
p olítica d’oportunitats de l’home i de la dona necessiten aquest
segle d’una estratègia més moderna, més transversal i trobam
que vostès l’encaixen a un reglament un poc curt de mires, curt
de recursos i que la diversitat de partits que formen aquest
pacte que està, com veim sovint, ple d’indefinicions, no existeix
cap garantia que les diferents conselleries, en mans de diferents
partits, facin polítiques actives pel que fa al tema de la dona i li
dediquin part del seu pressupost.

Per això, nosaltres demanam que sigui el president del
Govern qui presideixi l’Institut de la Dona, que no passi com en
el tema de l’aigua, que un per l’altre, els problemes que afecten
la dona són molt importants, violència, ocupació, baixos salaris,
conciliació família feina, sanitat, educació, formació permanent,
baixa representació a llocs de decisió, ... Nosaltres voldríem
saber què pensen aportar les altres conselleries, quin
pressuposts tenen compromesos i amb quins doblers volen
sensibilitzar la societat sobre els problemes de la dona. I,
parlant de convenis, quines activitats pensen desenvolupar a
través de convenis, ...

Bé, Sra. Consellera, té un gran repte que haurà d’aconseguir
que altres conselleries contemplin les diferències de gènere com
un element per implantar polítiques actives. Jo li desitj, en nom
del Grup Popular, molta sort en el seu afany i que sàpiga que
pot comptar amb el Grup Popular per lluitar contra la violència,
la discriminació i, en definitiva, per aconseguir la ciutadania
plena de la dona.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada Francesa Bennàssar en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir?

Sra. Sofía Hernanz, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, nos
encontramos ante un texto, el proyecto de ley de creación del
Instituto Balear de la Mujer, compuesto por once artículos, una
disposición transitoria y cuatro disposiciones finales, al cual el
Partido Popular presentó en ponencia catorce enmiendas, tres

de las cuales fueron aceptadas e incorporadas al dictamen
posteriormente aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales,
estas enmiendas aprobadas han sido explicadas por la Sra.
Bennàssar, yo no entraré en ellas, porque creo que no
corresponde a esta sesión plenaria tratar unas enmiendas ya
aprobadas en comisión y en ponencia.

En relación al conjunto de las catorce enmiendas
inicialmente presentadas, debo decir que ninguna de ellas
afectaba de manera substancial a la organización o
funcionamiento de lo que será el futuro Instituto Balear de la
Mujer y que incluso alguna de ellas se refería a simples
cuestiones semánticas o de redacción legislativa, en cuyo caso
nos hemos dejado guiar por los servicios lingüísticos y
jurídicos de la Cámara que son quien, a nuestro juicio, mejor
pueden asesorarnos al respecto.

En relación a las no aceptadas y ahora defendidas por la
Sra. Bennàssar, brevemente intentaré agruparlas y explicar las
razones por las cuales votamos en contra, tanto en ponencia
como en la Comisión de Asuntos Sociales.

Respecte de la 4863, al artículo 1, y de la 4874, al artículo 7,
ambas inciden en la voluntad del Partido Popular de que el
instituto se halle adscrito a la Conselleria de Presidencia en
lugar de a la Conselleria de Bienestar Social. Alega el Grupo
Parlamentario del Partido Popular que sólo desde la Conselleria
de Presidencia pueden aplicarse las políticas en relación a la
mujer con la transversalidad que éstas requieren. Este criterio
no es compartido en absoluto por nuestro grupo parlamentario
y creemos que esa transversalidad es espíritu de que las
políticas destinadas a alcanzar la igualdad real entre el hombre
y la mujer sean política de políticas, viene garantizado por la
creación y la naturaleza del propio instituto como órgano de
coordinación e impulso de todas las medidas necesarias
destinadas a la consecución de la igualdad real entre el hombre
y la mujer. Evidentemente, no entendemos de qué manera
puede ser un óbice para ese objetivo el hecho de que la
conselleria a la cual se encuentra adscrito sea la Conselleria de
Bienestar Social, tal y como sucede en otras comunidades
autónomas por ejemplo en Galicia, y además, en ésta, nuestra
comunidad, también tenemos claros ejemplos de como políticas
de la mujer, dirigidas desde la Conselleria de Presidencia
pueden convertirse en un rotundo fracaso o en un juego de
artificios, de planes y millones, que no terminan de plasmarse
en la realidad.

Por lo que respecta a las enmiendas presentadas a los
artículos 2 y 3 de la Ley, la 4868, 4864, 4865, 4866 y 4867,
entendemos que las propuestas del Grupo Popular empeoran
sensiblemente el texto de la ley, en el sentido de que introducen
una indefinición no deseada en cuanto a la delimitación de lo
que deben ser los objetivos y funciones del Instituto. En este
sentido, valoramos muy positivamente la propuesta del Govern,
ya que al hacer mención expresa a los problemas de la mujer
entendemos que lo que conseguimos así es reconocer que
existe una problemática específica y genérica de la mujer, así
como que la enumeración de todos estos campos, la salud, la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la protección
jurídica y social, etc., sobre los que necesariamente deberá
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impulsar proyectos e iniciativas el Instituto. Y no sólo
valoramos positivamente esa inclusión, sino que si el Govern
hubiera obviado el detalle de las actuaciones a desarrollar por
el Instituto, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo
habríamos reclamado y se lo habríamos exigido, ya que
consideramos que, lejos de cercenar o limitar la acción del
Instituto, tal y como interpreta el Grupo Popular, lo obliga y lo
compromete en acciones concretas. Por lo tanto, y permítanme
que se lo diga, hasta nos parece paradójica la presentación de
dichas enmiendas por un grupo que se encuentra en la
oposición.

Sin embargo, y siguiendo con el articulado y con las
enmiendas presentadas, choca la pretendida ambigüedad en la
determinación de las funciones con las enmiendas 4872 y 4873,
presentadas al artículo 6, a través de las cuales se pretende que
la propia ley contemple la composición del Consejo Rector, en
lugar de dejar ésta para un posterior desarrollo reglamentario
que permitirá una mayor agilidad para el caso de que un cambio
de cincunstancias aconsejen la incorporación de nuevos
miembros al mismo. 

La enmienda 4875 a la disposición transitoria primera será
rechazada por obvia, porque entendemos que cuando se hace
mención a las medidas organizativas y ejecutivas se encuentran
claramente incluidas las reglamentarias.

Y la enmienda 4862, relativa a la exposición de motivos, la
rechazamos porque consideramos que la alternativa presentada
por el Grupo Popular pretende una exposición de motivos
escueta y vacía de contenido, y que la presentada por el
Govern argumenta de forma mucho más satisfactoria la
motivación de la norma.

Sra. Bennàssar, ésa fue la postura mantenida por el Grupo
Parlamentario Socialista en la Comisión de Asuntos Sociales,
sin embargo, en este momento, una vez puesta de manifiesto
por parte del Grupo Popular, la voluntad de colaborar y de
consensuar la ley que hoy se nos presenta a debate, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista se les va a realizar una
propuesta de enmienda transaccional de manera que hoy
podamos aprobar en esta sesión plenaria de manera
consensuada el nacimiento del Instituto Balear de la Mujer.
Esta propuesta se concretaría en aceptar la enmienda 4878 al
artículo 2, la enmienda presentada por el Partido Popular, y en
una enmienda transaccional presentada a la enmienda del
Grupo Popular 4873, referida al artículo 6.2. Con esta enmienda,
el artículo 6.2 quedaría redactado de la siguiente manera: “El
Consejo Rector actuará en pleno y en comisión permanente. Su
composición, funciones y régimen de funcionamiento se
determinarán reglamentariamente. En cualquier caso tendrán
presencia en el pleno los siguientes miembros: representantes
de cada uno de los grupos parlamentarios, representantes de
cada uno de los consells insulares, representantes designados
por la FELIB y representantes de las diferentes asociaciones de
mujeres que tengan su ámbito de actuación en las Illes
Balears”.

Creemos que con esta redacción se conjugan ambas
voluntades, por una parte queda a posterior desarrollo

reglamentario la determinación concreta de los miembros del
Consejo, y eso permitirá una incorporación más ágil de cuantos
miembros se tengan por oportunos, pero por otra parte queda
garantizada, tal y como le preocupaba al Grupo Popular, la
presencia de representantes de los distintos grupos
parlamentarios, de los consells insulares, de los ayuntamientos
y de las asociaciones de mujeres. Creo que si conseguimos
consensuar esta propuesta y aprobar por unanimidad el
proyecto de ley del Instituto Balear de la Mujer, será una buena
noticia para los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista.
Sra. Bennàssar, en nom del Grup Popular, vol intervenir en torn
de rèplica?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, Sr. President. Jo demanaria cinc minuts per poder
consensuar aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé; s’aixeca la sessió, se suspèn la sessió durant cinc
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Demanaria al Grup Popular que
manifesti la seva postura respecte a l’actuació que han tengut.
Sra. Bennàssar, té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, abans m’agradaria fer uns
aclariments al que ha dit la Sra. Hernanz i voldria aclarir que no
m’ha agradat la comparació que ha fet amb la situació del
Govern de Galícia, governat per un sol partit, amb la qual cosa
és igual si l’Institut depèn d’una conselleria o de l’altra perquè
és el mateix partit que governa, o un govern com el que tenim
aquí, el Govern d’esquerres, format per tants de partits, que no
tenim les garanties que tots estiguin d’acord, perquè tampoc no
hem pogut escoltar quines eren les opinions d’aquests partits,
ha parlat la Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista i no hem
pogut sentir quina opinió tenien d’aquesta llei, quina opinió
tenien d’aquest projecte de l’Institut de la Dona i, bé, ens hem
quedat amb la incògnita de saber quina era la seva opinió.

També m’agradaria aclarir que aquesta voluntat de consens
que ha demostrat ara la Sra. Hernanz, nosaltres la teníem des del
principi, o sigui, és ben normal que haguem fet esmenes perquè
representam el 45% de la població i és ben normal que en un
tema tan important com l’Institut de la Dona i com les polítiques
d’igualtat d’oportunitats, que sempre hem defensat, nosaltres
volguéssim participar. O sigui, que ens hagués agradat més que
des del moment que va començar la ponència i després a la
comissió, haguéssim tengut una actitud més conciliadora que
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la que varen tenir, perquè a més també ha estat avui que ha
estat el Grup Popular que ha hagut de cercar trobar-se amb la
Sra. (...) i amb la consellera per veure si arribàvem a un acord, o
sigui, a nosaltres ens hagués agradat poder tenir aquest acord
fa molt més temps.

Bé, dit això, i que quedi ben clar que nosaltres el que volem
és mostrar la nostra voluntat de suport a les polítiques
d’igualtat d’oportunitats i la importància que donam dins el
nostre projecte a aquestes polítiques, m’agradaria dir que hem
arribat a l’acord que nosaltres retirarem les esmenes menys la
4868, de l’article 2, que la podríem votar, i també acceptaríem
l’esmena transaccional de la 4873 per haver arribat a un acord.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Això implica que vostès retiren
totes les esmenes menys la 4868, i transaccionen la 4873 amb la
transaccional proposada, no és així?

Sra. Sofia Hernanz, té la paraula en nom del Grup Socialista
en torn de contrarèplica per cinc minuts.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sr. Presidente, le pido la palabra por contradicciones..., por
réplica, para referirme únicamente a todo aquello que no ha sido
la fijación de la postura en la votación, en la que evidentemente
estamos de acuerdo.

Únicamente en cuanto a la referencia a la adscripción a la
Conselleria de Bienestar Social o a la de Presidencia, que parece
que a la Sra. Bennàssar le produce desconfianza el hecho de
que sean consellerías de partidos políticos distintos de los
integrantes de este pacto de progrés , le diré que yo obviaré
aquí hacer ningún comentario sobre la confianza, las garantías
que me produce el Gobierno de Galicia porque no viene a
cuento, y que desde luego este govern actúa como uno solo y
que la desconfianza de la Sra. Bennàssar es completamente
infundada y los ciudadanos de las Islas Baleares ya sufrieron
lo que era estar, las políticas de la mujer, en manos de una
Conselleria de presidencia y cuando el gobierno era de un
único color, del Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista. 

Per tant, substanciat el debat passaríem a la votació de
l’esmena 4868 i de l’esmena transaccional, que el secretari
primer farà lectura del text  concret de l’esmena transaccional
proposada.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Article 6, apartat 2. El Consell Rector actuarà en Ple i en
Comissió Permanent la composició, funcions i règims de
funcionament es determinaran reglamentàriament. En qualsevol
cas tindran presència en el Ple els següents membres:
representants de cadascun dels grups parlamentaris,
representants de cadascun dels consells insulars, representant
designat per la FELIB, i representants de les diferents
associacions de dones que tenguin el seu àmbit d’actuació a
les Illes Balears”. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari.

Passam per tant a votació l’esmena a l’article 2 4868 i la
transaccional proposada.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquestes
esmenes, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Queden aprovades aquestes dues esmenes per unanimitat.

Passam a continuació a la votació conjunta de tot l’articulat
del projecte de llei, dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, de
la disposició transitòria i de les disposicions finals primera,
segona, tercera, quarta i l’exposició de motius.

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

Proclam aprovada la Llei de l’Institut Balear de la Dona per
unanimitat. Moltes gràcies a tots, i s’aixeca la sessió.
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