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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
corresponent al dia d'avui, i ho farem, com de costum, amb el
torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1338/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a parc natural de la Serra de Tramuntana.

La primera d'elles, ajornada a la sessió anterior, la 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 i senyors diputats. Aquesta
pregunta ja va ser formulada a la passada sessió. Altra cosa és
que la consellera de Medi Ambient no pogués respondre, atès
que les seves obligacions amb la premsa no li varen permetre
complir amb les seves obligacions de contestar l'oposició que
controla el Govern. La podria donar, idò, per tant per

reproduïda al Diari de sessions perquè ja va ser formulada, però
així i tot, i perquè no se'm pugui titllar de descortès, la
reproduiré, i la pregunta és la següent: Atès que el Consell
Insular de Mallorca dia 5 de maig del 97 aprovà una moció, que
va ser aprovada pel Partit Socialista Obrer Espanyol, pel Partit
Socialista de Mallorca, per Unió Mallorquina i també per
Esquerra Unida, aquesta moció feia referència a la creació d'un
parc natural a tota la serra de Tramuntana. Atès també que Unió
Mallorquina en campanya electoral dins el mes de febrer feia
referència a unes declaracions a la premsa, que només ells
donarien suport a la creació d'un parc natural a la serra de
Tramuntana en aquelles finques públiques. Atès, idò, que
pareix que un d'aquells que va signar i aprovar aquella moció,
aquell soci avui no dóna suport a aquesta opinió a dins aquest
pacte d'esquerres, dic per les declaracions, pareix ser. Deman,
idò, a veure quina serà la creació d'aquest parc natural, quin
serà l'àmbit, si l'àmbit serà tota la serra de Tramuntana, o l'àmbit
únicament a aquesta legislatura, aquest govern es limitarà a
crear un parc natural només amb aquelles finques públiques.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc vull demanar disculpes perquè a
l'anterior plenari no vaig arribar a temps a contestar aquesta
pregunta, degut a un tema que va ser un embús de trànsit que
vaig trobar, que em va ser impossible arribar d'hora per poder
contestar la pregunta.

Dit això, i passant a respondre la pregunta formulada, la
determinació de la figura de la protecció de la serra de
Tramuntana i la concreció del seu àmbit vendran donats pels
resultats de la diagnosi que es realitzarà a través del Pla
d'ordenació de recursos naturals, tal com estableix la Llei 4/89,
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestre. Si bé és cert que s'admet com a excepció delimitar i
aprovar prèviament la figura de Parc Natural, la complexitat
territorial i la grandària de la serra de Tramuntana fan
aconsellable tenir redactat un avanç de PORN, de Pla
d'ordenació de recursos naturals, abans de definir els àmbits i
intensitats de la protecció, i per tant abans de determinar l'àmbit
definitiu del Parc Natural. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Gaspar Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. L'Ajuntament de Palma devia tenir la
culpa, ja va bé. Miri, jo crec que venir aquí a dir el que vostè
diu, Sra. Consellera, que estan pendents d'un diagnòstic, crec
que vostè està obrint ja el paraigua una vegada més. Em tem
que ens trobarem davant un incompliment més del que vostè ha
promès al programa electoral. Si és així, nosaltres en prendrem
molt bona nota, Sra. Rosselló, però crec que vostè en aquest
moment està obrint ja el paraigua, s'està excusant, cercant ja
excuses per endavant per no poder dur a terme allò que vostè
va prometre, perquè un soci del pacte no li deixarà fer el que
vostè vol. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Medi Ambient, vol
tancar? 

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. És evident que això és una opinió del membre o del
diputat  del Partit Popular, el fet que hi hagi qualsevol excusa
per tornar enrere. Això no és cert, i jo li record que la Llei 4/89,
que és la llei que s'ha d'aplicar per declarar qualsevol parc
natural, que a més és una llei estatal, fa que prèviament a la
declaració de Parc Natural sigui necessari un pla d'ordenació

dels recursos naturals, que és el que farà aquesta conselleria,
i per tant seguirà el règim legislatiu existent en la declaració de
parcs naturals. Per tant, no hi ha cap tornada enrere, sinó que
hi ha senzillament un aclariment respecte de la confusió que
part  del Partit  Popular ha vessat a la societat parlant de la serra
de Tramuntana quan aquest govern no havia iniciat ni cap
PORN ni havia iniciat cap delimitació prefixada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1678/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Fernando Piña i Saiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de qualitat dels texts normatius.

Passam a la pregunta número 2, 1678, relativa a control de
qualitat dels textos normatius, que formula l'Hble. Diputat  Sr.
Ferran Piña Saiz, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. El text  és prou llarg i prou explícit per
donar-la per formulada amb els termes en què apareix. Moltes
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 diputades, senyors
diputats. Sr. Diputat, referent a la seva pregunta, el que li puc
dir és que en aquests moments encara mantenim el mateix
sistema de coordinació i verificació que tenien vostès. Tenim el
compromís i estam fent feina en canviar-lo per millorar tot
aquest sistema, nosaltres volem passar que el Butlletí Oficial
de les Illes Balears pugui ser publicat diàriament, ara
necessiten quatre dies, però per fer tot això a més de doblers
necessitam personal, i també coneixíem la situació per la qual
ens trobam en tema de personal. I per altra banda també volem
treure el servei a un servei extern per millorar el servei de la
presentació del Butlletí Oficial de les Illes Balears. Moltes
gràcies. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Piña, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Lamento, Sr. Consejero, que su
respuesta haya creado todavía mayor preocupación, puesto
que el planteamiento de la pregunta no era tanto en términos de
tiempo cuanto en términos de calidad de la producción. Me
excusarán ustedes de una terminología a lo mejor un poquito
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demasiado casi casi de fábrica, o de cadena de producción,
pero mucho más importante que el tiempo en el que se produce
la adquisición de conocimiento por parte de los administrados
de las normas es el contenido de las normas. I deixant a part
això que "abans ho feien vostès", home, jo no hi era, però he
estat moltes vegades a càrrec de tasques administratives, i sé
com és d'important el Butlletí oficial, li vull recordar que,
miri, una petita anècdota, Sr. President, i m'imagín que serà
relativament benevolent, perquè al final aquí hi ha un
problema de seguretat jurídica. Jo li vaig demanar una
vegada a un veterà, quan estava fent les meves primeres
armes, com havia de fer una feina que m'havien comanat, i
simplement em va dir: "hazla bien". 

Aquest és el problema. Miri, el butlletí oficial número 34,
de dia 17 de març, va publicar l'Ordre 5993, per la qual
s'estableix l'estructura del Govern de les Illes Balears, i així
mateix la 5994, que estableix l'estructura orgànica de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, en què es crea la
Secretaria General Tècnica d'Hisenda i Pressuposts. Tenen
data de dia 16 de març, i entren en vigor dia 17 de març, com
diu el butlletí.

El butlletí número 36 publica el cessament del Sr. Pau
Rivero Corte com a Secretari General Tècnic de la
Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació
Tecnològica, que ha desparegut en virtut de l'anterior, y
publica su nombramiento como secretario general técnico de
Hacienda y Presupuestos. Ambos decretos tienen fecha día 17
de marzo, y entran en vigor el propio día 18 de marzo. Y
curiosamente el boletín intermedio, el número 35, del mismo 18
de marzo, publica el Decreto 35/2000, por el que se establece la
nueva regulación de la Comisión de juego en las Islas Baleares,
y en el artículo segundo adjudica la presidencia de la citada
comisión al secretario general técnico de la Conselleria de
Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica,
que ese mismo día acaba de desaparecer.

El boletín oficial número 44 publica el Decreto 39/2000, que
establece el Consell de Formación Profesional de las Islas
Baleares. Dejando aparte que publica el mismo texto en dos
artículos, el 2.2 y el 7.1, literalmente idénticos, y con eficacia el
día 7/4 preside un conseller cuyo cargo ha desaparecido, cuya
consellería ha desaparecido -en turno rotativo, eso es bien
cierto- en virtud de lo citado anteriormente.

Mi pregunta y mi preocupación, Sr. Presidente, es que la
eficacia y la garantía de las normas jurídicas no solamente es un
deber exigible a aquellos que las formulan, y por parte de quien
las aprueban, sino que además es un (...) esencial para que
exista seguridad jurídica, que es lo mínimo que pueden exigir
los administrados.

Sr. Conseller, ésta es mi preocupación. Espero que tengan
ustedes muy rápidamente respuesta, no tanto a la rapidez con
la que se puedan detectar los errores, como a la desaparición de
los errores. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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, la seva preocupació és la meva.
A més, tots els errors que m'ha assenyalat són errors quan hi ha
hagut els canvis d'una conselleria a l'altra. Són errors que no
haurien de produir-se, i jo abans li deia que es produeixen
perquè els sistemes que estaven implantats, que encara no
s'han canviat perquè no hem pogut, perquè necessitam
increment de personal i necessitam fer uns canvis importants,
vénen donats del sistema de verificació que existia. És cert, no
l'hem canviat, i per això s'estan produint aquests errors, i li he
dit que també per a nosaltres és importantíssim intentar
aconseguir que el butlletí surti diàriament . Com ha dit vostè i ha
detallat, tots aquests errors vénen donats en el moment que hi
va haver els canvis de conselleries, que va poder haver-hi, o la
separació o l'augment, millor dit, de les noves dues conselleries,
hi va poder haver aquests errors. La nostra voluntat és que no
es produeixin, i els volem canviar. I això ens ha demostrat
clarament que el sistema que existia anteriorment no era
l'adequat, i creim que a principi de l'any 2000 tendrem un nou
sistema que farà que el BOIB sigui més àgil i pugui estar amb
aquesta eficàcia que vostè diu al servei de tots els ciutadans,
i no es facin errors. Per ventura d'error n'hi pot haver qualcun,
però no haver-n'hi aquest nombre que n'hi ha hagut en
aquestes circumstàncies, que no ha estat voluntat nostra, sinó
que la nostra voluntat és arreglar-ho i que no es t o r n i n  a
produir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.3) Pregunta RGE núm. 1784/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a nomenament del nou gerent de Gesma.

Passam a la següent pregunta, 1784, relativa a nomenament
del nou gerent de Gesma, que formula l'Hble Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, si hagués
sabut que una simple pregunta formulada per aquest modest
diputat havia de provocar un terratrèmol tan gran a la
Conselleria, doncs per ventura ho hauríem d'haver fer amb
alguna antelació, perquè des que es va fer la pregunta i va
arribar a la Conselleria, que degué ser dimecres o dijous, ha
caigut el director del Serbasa, han nomenat director de Gesma,
i quan jo venia disposat a fer-li unes messions que el següent
socialista que cauria seria el director del Psiquiàtric. Els
periòdics d'avui ja se m'han avançat, i el Sr. Rifà ja és hombre
muerto, perquè la impressió que hi ha, Sra. Consellera, la remor
molt extesa, és que existeix un acord mitjançant el qual els
càrrecs de Serbasa i Gesma només poden ser ocupats per
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tècnics apolítics, perquè és vox populi, com deia, que el
Complex Hospitalari de Mallorca, els hospitals del Govern
balear estan en mans d'Esquerra Unida, estan en mans del Sr.
Carbonero, i el preu per aquest acord era que no sobrevisqués
cap socialista més que vostè. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula per
replicar.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, no li vull
restar importància a la seva personalitat, però sí li vull dir que
evidentment, i com vostè ha constatat, ha arribat tard per tot, i
no es deu precisament a aquesta pregunta que vostè em f a .  A
aquesta pregunta que vostè em fa li contestaré que mai no ha
estat vacant la gerència de Gesma, perquè la va ocupar de forma
interina el gerent de Serbasa, i així ha estat fins que s'ha trobat
un nou gerent. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Evidentment que tots aquests canvis
no són motivats per la meva pregunta, era senzillament una
broma, però que serveix per posar de manifest quina és la
situació de Serbasa, quina és la situació de Gesma, i el fet cert
que tots els alts càrrecs socialistes que varen ser nomenats
dins Gestió Sanitària i dins Servei Balear de la Salut han estat
cessats, destituïts, i això és un fet incontestable, perquè vostè
mateixa ho ha explicat aquests dies passats, fins i tot ha arribat
a dir, em sembla, que li va oferir al Sr. Marquès la destitució o
la dimissió, la qual cosa és una forma molt interessant de dir-li
a una persona que se'n vagi. En qualsevol cas el fet, pareix que
incontestable, i que vostè ens podrà explicar oportunament a la
interpelAlació que en el seu dia presentarem per discutir en
aquesta cambra, és que pareix, hi ha tota la impressió, l'opinió
pública creu, i en qualsevol cas el que es diu, el lector avisat
pensa clarament dins Gesma i dins Serbasa que vostè té un
acord amb Esquerra Unida, vostè té un acord amb el Sr. Grosske
mitjançant el qual el cap de tot el Complex Hospitalari de
Mallorca a tots els efectes és el Sr. Carbonero, que és un
membre destacadíssim d'Esquerra Unida, i que vostè ha cedit el
cap de dos destacats militants socialistes, el Sr. Marquès i el Sr.
Rifà, per salvar el seu. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula per
tancar. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, vostè, ja
ho he vist a la primera pregunta, té moltes intuïcions, moltes
impressions, però no té cap certesa. Tot el que diu m'ho hauria
d'omplir de contingut, perquè no és res més que coses buides.

Quant a caps, que vostè parla, jo sóc Salom, no sóc Salomé,
i no vaig tallant caps a ningú. Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i aplaudiments). 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1681/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popul ar,
relativa a instal Alació de barreres al pas a nivell del Camí de
Son Corcó.

Passam a la pregunta número 4, 1681, relativa a instalAlació
de barreres al pas a nivell del camí de Son Corcó, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Donaria
la pregunta per formulada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació de Territori, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Aquí han estat
investigant a veure quin pas a nivell hi havia al camí de Son
Corcó, i no n'hi ha cap. Llavors jo li demanaria si és possible
que sigui el del camí de Son Bet, llavors li podria aclarir la
pregunta, perquè estam a Consell i hi ha dos passos a nivells,
que és el de Son Jordi i el de Son Bet, i si em pot aclarir açò, jo
li podré ampliar. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Li digui el nom que vulgui, es diu els
dos noms. A un mitjà de comunicació dia 17 de setembre va
sortir que el president Antich havia visitat aquest municipi i
s'havia compromès, entre d'altres coses a la posada de barreres
al pas a nivell de Son Corcó de Consell. Jo crec que el fet que
vostè ni tan sols trobi aquest pas a nivell demostra quin és el
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nivell de gestió d'aquest govern d'esquerres, jo diria que és
pràcticament zero, i jo crec que és ben hora que es posin en
marxa, a complir sobretot els compromisos que varen assumir
amb els seus ciutadans, que jo crec que després de set mesos
ja comença a ser hora. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cabrer. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
ordenació de territori, té la paraula. 

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

El que va sortir a la premsa, jo entenc que hi pot  haver
confusions de noms, jo quan li faig aquesta pregunta és perquè
crec que el torn de preguntes té una funció que és assabentar-
nos de les coses, no fer propaganda de set mesos d'ineficàcia
ni històries d'aquestes. Aquest tipus de consigna crec que ja
està molt repetit. Simplement és que hi ha dos passos a nivell,
el de Son Jordi i el de Son Bet. El de Son Bet en aquest moment
té molt poc trànsit, està senyalitzat, però que sí hi hagués un
increment de trànsit nosaltres sí que contemplarem la posada de
barreres en aquest pas. Però vull dir que jo he fet la resposta
aquesta, no ha estat amb intenció negativa, sinó tot  al contrari,
crec que aquest torn de pregunta ha de servir per cosa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 1786/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i  Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció de la panada.

Passam a la pregunta número 5, relativa a promoció de la
panada, que formula l'Hble. Diputat  Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li demanaria, si fos
possible, i crec que ho agrairem tots, si puc agrupar la pregunta
1786 i la pregunta 1787, perquè més o manco estan
relacionades, i faria una intervenció de caràcter genèric. De
l'altra ja en parlarem després, del tema del cuinat. Puc fer-ho així,
Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT:

Pot agrupar.

I.6) Pregunta RGE núm. 1787/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a altres productes que pensa promocionar el Govern de les
Illes Balears. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Doncs moltes gràcies. Perquè no hi hagi mica de dubte, Sr.
Vicepresident, primer li he de dir que jo sóc un fervent creient
de la llibertat individual, i per tant no em posaré mai amb els
plaers de la carn, del gust, de la vista, o de les olors, o del que
un pugui sentir. Cadascú pot discriminar positivament aquells
plaers que més li convenguin. Per tant, no és aquesta la meva
guerra ni la motivació.

Però sí que em preocupa, perquè jo tenc la fortuna de tenir
mon pare, que ja està jubilat des de fa molts d'anys, on els
metges li diuen "Paco, menja poca carn, menja poca carn.
Verdureta, verdureta, que açò va molt bé per al cos, i per a la
circulació de la sang, i açò". Per tant, jo li deman, Sr. Conseller,
si les altres panades, que a Menorca li deim de verdures, aquí
li diuen de pèsols, a Eivissa no sé de què li diuen, les altres
panades que nosaltres coneixem com a formatjades, també
entren en aquesta promoció, no en el plaer de la carn, perquè la
carn també té pasta, i la propaganda té pasta gansa, açò costa
doblers, fins al punt que tot el que s'ha gastat en totes aquestes
publicitats haguessin fet una adquisició de panades i de
productes típics de pasqua, estic segur que n'haguessin pogut
regalar un, quasi quasi diria jo que a tots els ciutadans de les
Illes Balears, des de la més tendra edat, perquè amb la milionada
que aquesta publicitat costa, crec que s'haguera pogut fer.

Però tampoc és aquest problema. Jo quasi li diria que
coincidesc amb aquest deixeble seu avançadíssim, que és el Sr.
Damià Perelló, que diu que quan hi ha una campanya de
publicitat que el que fa és ressuscitar l'interès del que s'anuncia
és una campanya positiva. No neg aquesta virtut, perquè de la
panada se n'ha rallat, i sobretot dels plaers de la carn. El
problema és que el tema ha arribat a les escoles. I aquí ja tenim
la Seu plena d'ous, que deim, i quan ha arribat a les escoles, en
Jaimito es dirigeix al mestre i li diu "avui per què no ens pot
explicar vostè en què consisteix ressuscitar el plaer de la carn?"
i el mestre li diu "bé, jo faré amb una endevinalla, a veure qui ho
encerta, a això", i comença dient "Mira, quan el sol s'endinsa en
el mirall de la mar i s'alça la nit amb grans i apassionants ulls...",
i tota l'escola fa "ooh!", atents "...aleshores el vertader plaer fa
esborronar el meu cos, i l'aire abraça el meu cor inquiet,
tremolós, perquè ha penetrat en mi el plaer de la carn. Què és?",
i en Jaimito alça la mà i diu: "na Clàudia Schiffer". El mestre li
contesta: "no, beneit, la panada, la panada".

Què vull dir amb açò? Miri, Sr. Sampol, jo crec que vostè és
conscient d'un tema: fer propaganda i promoure els productes
típics de les Illes Balears és necessari, és convenient i és bo.
Però justament ha donat amb uns productes tan típics, que crec
que amb promoció o sense promoció afortunadament cap, cap
de les famílies de les Illes Balears, pròpies de les Illes Balears,
deixa passar ni la setmana santa ni la quaresma ni pasqua sense
consumir aquests productes. No feia falta, aquesta promoció.
Potser feien falta altres promocions, però és que així i tot, tal
vegada feia falta fer més promoció d'altres tipismes que es van
perdent, per exemple, la coca amb brossat, la coca amb suquet,
els robiols de conserva, les banyetes de sobrassada, els pets de
monja, que és un pastisset, alerta, no són d'aquests que facin
olor, tenen bon gust. Tot açò tampoc no hi entra, no es
promou.
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En qualsevol cas, Sr. Sampol, jo li he de dir que, com a
mínim, aquesta promoció crec que havia d'haver tingut cura, ja
que costa una pasta, gansa, havia d'haver tingut cura que el
que s'anuncia és cert, perquè el que vostès no em poden
anunciar és "ressuscita el plaer del dolç" i posar un pastís salat.
Açò és una coca amb formatge, de dolç, res.

Per tant, Sr. President, senyores i senyors diputats, jo li
demanaria si pensa continuar amb aquesta promoció, i
promoure la panada amb verdures, i si pensa promoure altres
tipus de productes propis  de les Illes Balears. Moltes gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de tot, Sr. Huguet, li
vull donar el meu agraïment per la seva desinteressada
contribució a l'èxit d'aquesta magnífica campanya, que ja s 'es tà
notant, i molt, a carnisseries i a tots els forns i pastisseries.

(Rialles)

I és ver, amb 24 milions no sé si haguéssim pogut regalar
una panada a cada casa de Balears, però amb el que va costar
la campanya d'"Ho tenim tot per aconseguir-ho per aconseguir-
ho tot" crec que haguéssim pogut regalar un be, un mè o un xot
a cada casa de les Illes Balears. Molts de quilos de costelles,
hauríem pogut menjar per pasqua amb la campanya d'"Ho tenim
tot per aconseguir-ho tot". 

Anant a contestar les preguntes, de totes permeti'm una
altra reflexió dins aquest to de bon humor que crec que dos
diputats veterans es poden permetre. M'haurà d'admetre, idò,
que relacionar carn amb sexe és més propi d'una generació de
gent que va ser reprimida per aquestes qüestions, perquè avui
a la gent de l'edat dels meus fills, quan les parlen de carn
entenen això, un bon bistec, unes costelletes de mè, no entenen
aquestes qüestions que sí, que nosaltres ens havíem
d'imaginar. Jo no vaig ser a temps a haver d'anar a Perpinyà al
cinema, però vaja, molta de gent de la nostra generació hi va
haver d'anar.

Contestant, li diré que sí, que en temps de quaresma poden
menjar panades de pèsols, per tant també es promouen, o
xítxeros, que també els diuen. Li recoman també les panades de
mussola, amb molta verdura, són extraordinàriament bones.
Ara, això sí, el dia de pasqua ja es poden passar a les panades
de carn, formatjades, que diuen a Menorca, carn de mè, de xot,
de be, de xai, que li diuen, això sí, cerquin que estigui etiquetat
amb l'etiqueteta de "producte balear", i així contribuiran de cada
dia més al foment de productes de la nostra terra.

Bé, ja més seriosament, i contestant la segona pregunta, li
diré que inicialment aquesta campanya és la cont inuació de la

primera, que férem per nadal, va ser més genèrica de promoció
de productes de Balears, però que sí, que té intenció de repetir-
se periòdicament. Per nadal férem més incidència en els
productes làctics, perquè teníem un excedent de llet i de
formatges. Ara vàrem creure oportú fomentar especialment el
consum de la carn de mè, molt indicada el temps de pasqua.
Teníem també prevista una colAlaboració amb l'associació de
forners i pastissers, que també s'anirà estenent. I aquest altres
productes que vostè citava, seran promoguts oportunament
també, i clar, la campanya va derivar més cap al tema de
panades i pastisseria tradicional de pasqua, una campanya
pensada inicialment més pel tema dels productes de carn.

Ara li vull dir que sí, que genèricament aquestes campanyes
pretenen fomentar l'hàbit de consum de productes de les Illes
Balears dins la població. Hem de pensar, a més, que ja
segurament més d'un 40% de la gent que viu aquí, que resideix
aquí, empadronada o no, és gent que ha vengut de fora, que
desconeix els nostres hàbits de consum, i a la vegada nosaltres
amb aquestes campanyes també pretenem que la gent que ve
aquí comenci a exportar hàbits de consum. Crec que el turisme
precisament ens pot ajudar a exportar productes de les Illes
Balears o hàbits de consum de les Illes Balears, i per tant
seguirem insistint periòdicament, en colAlaboració amb les
associacions del ram, aquesta amb l'associació de forners i de
pastissers, altres amb altres associacions dels productes que es
vulguin promoure.

Entenem que aquesta és una bona manera de gastar els
doblers en publicitat. Els doblers en publicitat els governs
estam obligats a gastar-ne, com vostè sap, i millor dedicar-los
a coses productives o que fomentin l'economia productiva, que
no a fer propaganda del Govern. Aquesta és la meva opinió.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Don dues alternatives
als intervinents, aquesta presidència ha estat generosa amb el
temps, atès que estam a setmana santa, i també he acumulat,
cosa que no és reglamentària, sí reglamentàriament, el temps de
les dues preguntes. Però el Sr. Huguet ha consumit cinc minuts,
el Sr. Sampol ha consumit cinc minuts amb la seva exposició.
Per tant, els don un minut a cadascun per acabar el tema,
perquè no dóna més de si. Té la paraula, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, i reiterar l'agraïment a la seva
generositat, rellotge en mà un minut. Miri, Sr. Sampol, jo és ver,
som un veterà, no sé si bo o flac, veterà com vostè, tal vegada
un poquet més; per tant no m'afecta quan es vol fer, aquests
diputats d'aquí, oposició a l'oposició. Vostès varen tenir
oportunitat  de fer-les, preguntes com aquestes, relacionades
amb altres campanyes es feien.
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Però miri, jo li he volgut començar la meva intervenció
evitant tota temptació de la carn i mala interpretació. Li he
contat la típica anècdota que feia en Jaimito, no?, res més que
açò, però el que va tenir mala consciència primer de tot sobre
aquesta campanya va ser vostè, a no ser que ho desmenteixi i
em digui que abans de llançar la campanya no va telefonar a la
jerarquia eclesiàstica. Si hi va telefonar és perquè aquesta
consciència d’infantesa l’estava turmentant a dins. No vaig
telefonar jo, eh?, jo no en tenia cap, de mala consciència,
afortunadament.

En qualsevol cas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, han passat els seus minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. No sé si era mala o bona consciència.
Efectivament he reconegut públicament que vaig informar el
vicari general en el sentit de dir-li: “Es prepari...

(Rialles)

...es prepari perquè tenim en marxa aquesta campanya i
segurament el cridarà algun mitjà de comunicació”, com així va
passar. Nat uralment no era per demanar permís i, en tot  cas, ara
vostè imagini que aquesta campanya, que va ser adjudicada
amb criteris d’objectivitat, en els quals hi havia un representant,
o una representant política, que era la director general de
Comerç, després tres tècnics i quatre representants de les
associacions de forners i pastissers, i per unanimitat varen
elegir aquesta campanya, ara imagini el debat que tendríem
vostè i jo si jo hagués censurat aquesta campanya. No vull
saber què em diria.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, ha passat el seu minut.

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

Per tant, vaig complir una norma de cortesia i res més.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.7) Pregunta RGE núm. 1788/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció del cuinat típic d'Eivissa i Formentera.

Passam a la setena pregunta, ja que la sisena era la 1787,
que ha estat acumulada, en pregunta i en temps, que és la 1788,
relativa a promoció del cuinat típic d’Eivissa i Formentera, que
formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Com que en tenc una altra de
formulada, que era sobre l’oliaigua amb tomàtics i figues, figues
de cristià, no altres, esperaré el plenari de dia 2. Retir aquesta
pregunta, la tornaré a presentar perquè puguin ser acumulades,
perquè són dos plats molt típics de primer plat i crec que avui
no és oportú deixar l’altra per a dia 2.

Moltes gràcies. Queda retirada, idò.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

I.8) Pregunta RGE núm. 1682/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S . Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a promoció de Menorca mitjançant el III Festival
Internacional de cine de Menorca.

Així passarem a la vuitena pregunta, 1682, relativa a
promoció de Menorca mitjançant el Tercer Festival
Internacional de cine de Menorca, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Josep Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que va
destinada al conseller de Turisme. El Festival Internacional de
cine va començar a caminar l’any 97, és una iniciativa cultural
modesta, l’any passat  va tenir just un pressupost d’un poc més
de 17 milions de pessetes, en la qual participen des del Foment
de Turisme de Menorca, l’Institut  M enorquí d’Estudis,
empreses privades diverses, el Consell Insular de Menorca,
l’Ajuntament de Maó i que, poc a poc, d’any en any es va
consolidant.

Nosaltres sabem que per a enguany ja s’ha retardat un poc
la inauguració d’aquest festival cap al mes d’octubre perquè
ens trobam que les institucions de Menorca tarden a respondre
amb la participació econòmica corresponent. L’any passat el
Consell Insular de Menorca va aportar, com he dit, 4 milions de
pessetes, dels quals 3 corresponien a fons procedents de
l’Ibatur. La nostra pregunta és si el conseller coneix i sap la
promoció que ha anat assolint, sobretot en els mitjans de
televisió, la promoció d’aquest festival?

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí, efectivament,
he demanat un informe de la repercussió en premsa del que era
el Festival Internacional de cine de Menorca. Pel que m’estan
p assant jo arribaria a una conclusió que els recursos que s’hi
inverteixen no corresponen a la promoció que s’ha aconseguit,
perquè la mateixa empresa que organit za el festival ens passa
un dossier de premsa, ens diu que 63 pàgines es publiquen a
les Illes; per tant, és una promoció interna que no és d’una
efectivitat molt gran a l’hora de captar turisme. Llavors ens diu
que hi ha 11 pàgines a revistes especialitzades i llavors hi ha
pàgines a revistes -efectivament- de molta tirada i que, per tant,
en principi seria interessant.

Jo, com que volia tenir una mica més de profundit at a l’hora
de respondre-li, he estat mirant sobretot aquestes revistes
especialitzades i les revistes de gran tirada, com Diez Minutos
i aquestes revistes, i he anat a mirar què és el que realment ens
publicaven, que és el que ens ha presentat l’empresa
organitzadora, i efectivament surt; aquí per exemple diu el titular
que ens passen de la revista Diez Minutos, una revista de gran
tirada, com dic, diu: “Cayetana Guillén y José Luís Garci se
pierden en Menorca”, i continua dient: “José Luís Garci y su
novia Cayetana Guillén han pasado unos días de descanso en
la isla de Menorca. La pareja decidió tomarse unas merecidas
vacaciones después de unos meses muy estresantes”. No he
vist el festival de cine, però vaja, la promoció és important.

Llavors he mirat les altres que ens presenten, i diu, per
exemple, d’una figura molt coneguda dins el món..., dins
Espanya: “Bibiana Fernández: ‘Mi ruptura con Asdrúbal no
es un melodrama nacional’. Muy delgada, serena y con restos
de tristeza en la mirada, Bibiana Fernández presentó la
entrega de los premios UP”. UP era a Jérez, no era a Menorca,
però vaja, s’inclou com a promoció. Llavors, quan he mirat les
revistes especialitzades també m’ha semblat -n’hi ha moltes
més, com veu- he vist interessant, és a dir, hi ha el festival de
Menorca aquí, i llavors he vist que també la seva promoció era
molt important perquè ja comença a haver-hi alguns titulars, és
a dir, alguns es repeteixen, que diuen per exemple: “Tercer
Festival Internacional de cine de las Islas Baleares”, aquí hi
torna: “cine de las Islas Baleares”, és a dir, es va repetint allò
de cine de las Islas Baleares, Islas Baleares . Per tant, amplia la
seva projecció quant a promoció.

De totes maneres, a pesar que vulguem posar en dubte la
seva eficàcia promocional, pel mateix informe que ens presenta
l’empresa que l’organitza, nosaltres ens asseurem amb ells i
estam disposats a continuar parlant a veure si podríem afinar
una mica més la seva eficàcia promocional.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Gornés, vol intervenir?
Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. El que ens ha fet el conseller ha estat
un relat també d’anècdotes. Hem passat  del plaer de la carn al
plaer del descans, jo també pens que és una forma saludable de
passar l’estona i, sobretot, també de fer una bona propaganda
de l’illa.

Volia fer alguns comentaris a la seva intervenció, i és que no
és una empresa que organitza aquest festival, sinó que és una
associació sense ànim de lucre, o almanco el Consell Insular de
Menorca firmava un conveni amb Cesico, associació cultural.
A mi m’espanta un poc que vostè vulgui trivialitzar una
campanya publicitària que va tenir un abast molt, molt
important. Com dic, l’any passat es va aconseguir el patrocini
de Vinos de Jerez, amb la qual cosa es va poder fer la campanya
conjunta amb aquesta promoció, i només a nivell de televisió es
van poder aconseguir -són dades que vostè hauria de tenir i
supòs que els té- més de 28 milions d’espectadors a través de
les diferents campanyes publicitàries que es feien a concursos
prou coneguts, tant a la televisió pública com a la televisió
privada.

Jo pens que vostè, que és el responsable màxim, en teoria,
de la promoció turística a les nostres illes, no pot menysprear
una campanya publicitària com és aquesta que, per altra banda,
costa ben poc als eraris públics i que nosaltres lamentam que
des de Menorca, des de les institucions de Menorca no es doni
una resposta com a mínim semblant a la que es donava l’any 99.
Nosaltres pensam que una iniciativa d’aquest tipus, que
compta amb el suport  total i absolut -o almanco així ho ha dit
públicament per activa i per passiva- del batle de Maó, que
promociona no només la ciutat de Maó, sinó l’illa de Menorca
amb una quantitat enorme d’activitats culturals i, sobretot, amb
una projecció de pelAlícules de cine de primera qualitat, pens
que vostè pot  fer molt per intentar convèncer els responsables
polítics de l’illa de Menorca perquè donin suport  a un projecte
que nosaltres creim que és d’interès.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. No, jo ja li he dit que nosaltres
continuaríem..., ens asseuríem i continuaríem negociant i
parlant amb l’organització que patrocina el Festival
Internacional de cine de Menorca, però no som jo, que he
frivolitzat, és a dir, és que jo m’estic basant en allò que presenta
precisament aquesta organització, que jo deia empresa perquè
supòs que tenia alguna empresa de publicitat, perquè encara
m’ho posa pitjor, si no és una empresa de publicitat, que ens ho
ha duit, encara m’ho posa pitjor, però quan li dic els titulars ,  -
que n’hi puc dir més, per exemple: “Sigo queriendo a Asdrúbal
con toda mi alma”- no hi ha cap referència a M enorca, no hi ha
referència a Menorca. Llavors em parla de na Rico, na Beatriz,
i em parla de Joy Eslava..., és a dir, no hi ha cap referència a
Menorca. 
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Es coneix que les negociacions, quan es varen fer, amb els
vins de Xerès, varen ser millors per part de Xerés, perquè Xerès
surt, però Menorca no surt. Per tant, dels 28 milions
d’espectadors també tenc un informe. No m’han passat les
referències de vídeos que s’havien passat, però tenint en
compte l’anàlisi de premsa escrita ja em sembla que és obvi
haver d’entrar a l’anàlisi dels mitjans d’informació de televisió
perquè supòs que deuen estar dins la mateixa línia.

Però li torn a dir: a pesar de tot  intentarem fer una mica de
feina a veure si la promoció els pròxims anys en lloc de parlar
de n’Asdrúbal parla de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.9) Pregunta RGE núm. 1785/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
gas natural a Eivissa.

Passam a la pregunta número 9, 1785, relativa a gas natural
a Eivissa, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Bonet, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aprofitant aquest ambient distès que hi ha avui aquí a la
Cambra, els voldria dir que el dia 29, dia després del ple celebrat
en aquesta cambra, un conegut em dia: “¿Con que usted tuvo
usted un desliz con la consellera de Energía e Innovación
Tecnológica?”

(Rialles)

I jo d ic :  “Bueno, yo siempre... Mi energía no es ya la de
antes ni mi innovación tecnológica..., bien, siempre he sido yo
un poco tradicionalista”. Diu: “No se ría, no se lo tome a
guasa que figura en un titular del Diario de Ibiza”. 

Bé, això venia a rel d’una resposta que em va dar la Sra.
Consellera on deia, referent a una pregunta que jo li havia fet,
que no llegís només els titulars, sinó també la lletra petita, i jo
li vaig dir que els eivissencs no teníem molta cultura; em referia,
està clar, a cultura de lectura de periòdics, perquè Eivissa és
una bressol d’arrelament de cultures milAlenàries, hi ha un
planter gran d’intelAlectuals, una cultura mitja elevada, però,
com li dic, li he de fer cas en això que em deia que em miràs bé
els titulars i, a més, la lletra petita.

Però com que em va deixar de contestar una pregunta que
li feia que deia: “En quina data creu que es podrà implantar el
subministrament de gas natural a Eivissa?”, jo li agrairia, Sra.
Consellera, que em pogués respondre aquesta pregunta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera d’Innovació
Tecnològica i Energia, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, no es preocupi per
la seva falta d’energia. Amb el Pla energètic resoldrem l’energia
colAlectiva i suposem que bastarà per donar energia a tothom.

Respecte al fet que no li vaig contestar la data concreta de
l’arribada del gas a Eivissa, jo sí que crec que li vaig donar unes
dates concretes, que era que el mes de juny tindríem acabat
l’esborrany definitiu del Pla energètic, que aquest pla energètic
després seguiria les passes normals, com correspon a un pla.
Una vegada tinguéssim la seva aprovació, lògicament els
terminis ens vindran donats per les necessitats de les empreses
per fer les instalAlacions. 

També li vaig dir que l’arribada del gas a Eivissa tenia dues
vessants diferents: per una banda, la vessant que arribés un
gas, en aquest cas gas natural, per poder fabricar electricitat, i
després un altre plantejament diferent que era que el gas
pogués arribar a les cases dels diferents ciutadans. Aquesta
segona passa ja ha de ser una passa que s’ha de dur endavant
per crear la infraestructura de canonades i de subministrament
adequada mitjançant acords amb el Consell Insular d’Eivissa i,
lògicament, també amb els ajuntaments de les poblacions
afectades.

Per tant jo crec que donar-li un dia concret, tant de bo ho
pogués fer, però estam pendents de l’aprovació del Pla, que sí
que ja ens donarà el timing correcte per a l’aprovació de les
dates concretes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Marí Bonet, té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no sap com en
tranquilAlitza amb això del Pla energètic, perquè serà prest i
encara en podrem gaudir, potser tots, d’aquest pla seu
energètic.

Bé, veig que hauré de dar la raó a un mestre d’obres a qui
vaig encarregar la setmana passada que em calculàs més o
manco les despeses d’una casa, i li dic que em calculi ja la
instal Alació de gas natural, i em diu: “Miri, això seu està dins
una zona que necessita aprovar el PTP i, a més, -diu- això del
PTP tardarà més de 10 anys, i això del gas natural en tardarà
més de 50; per tant, vostè no es preocupi de les despeses de la
casa, que no hi ha problema, en això no tendrà cap problema”,
i amb la resposta que m’ha dat la Sra. Consellera veig que
aquest mestre d’obres, que a més li vaig preguntar: “Però bé,
això, qui ho diu?”, i em diu: “Això, el comentari popular”; volia
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dir del poble, eh?, no del Partit Popular. Veig que tenia raó en
això que...

Bé, haurem d’esperar molts d’anys, però ben arribat sigui.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Bonet. Sra. Consellera d’Innovació
Tecnològica i Energia, té la paraula per tancar.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Sí, no volia afegir-hi massa més, però vostè ja sap que els
mestres d’obres no acostumen a ser mai molt ajustats en el
temps que donen amb les obres. Esperem que aquesta vegada
no tengui raó, com quasi sempre, el mestre d’obres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 1761/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a conreu tradicional de taronges a la Vall de Sóller.

I.11) Pregunta RGE núm. 1762/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a maniobres militars del sud de l'illa de Mallorca.

La pregunta número 10, 1761, ha estat ajornada en temps i
forma, el mateix que la pregunta 1762, que era la número 11, que
també ha estat ajornada en temps i forma.

I.12) Pregunta RGE núm. 1757/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a estabilitat del professorat a les
Pitiüses.

En conseqüència passam a la pregunta número 12, 1757,
relativa a estabilitat del professorat a les Pitiüses, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, que té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, amb aquest debat tan simpàtic
que tenim avui em sap greu haver de plantejar un problema que
hi ha bàsicament a les Illes Pitiüses, d’alguna manera també pot
ser a les altres però bàsicament a les Illes Pitiüses, ja dic, que
pel que fa a l’ensenyament obligatori, de tot  el cicle públic
obligatori, té una sèrie de problemes importants. Un d’ells s’ha
citat moltes vegades ja en aquesta cambra, i és la falta de locals,
la necessitat de construir instituts, però un altre que no ha
sortit  tant i que és realment problemàtic per al bon

funcionament de les escoles és la manca d’estabilitat del
professorat, que fa que es distorsioni molt el funcionament de
l’ensenyament públic perquè hi ha uns canvis en uns
percentatges molt elevats, aproximadament se sol dir que
habitualment més del 60% del professorat es renova cada curs
i en alguns llocs fins i tot més del 80% del professorat.

És molt difícil fer feina en aquestes condicions. Tampoc el
Pla d’estabilitat del personal docent no va servir a l’inici del
curs passat  per resoldre aquest tema i dotar d’una major
estabilitat el professorat. Per tant, és un problema greu, de
difícil solució, però que seria convenient que s’adoptassin
mesures per anar millorant a poc a poc aquest a situació. Per
tant, la pregunta és: Quines mesures pensa adoptar la
conselleria?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Ramon, efectivament, com vostè ha dit és problema
greu, de difícil solució, però d’immediat ens hem posat per feina
i jo ara li explicaré quines coses concretes ja s’han començat a
decidir per tal d’evitar un problema que, com diu vostè, en el
cas concret d’educació infantil hi ha un 61,83% de places
vacants; això vol dir que un 61,83% d’interins que poden
canviar cada curs en el centre. De pedagogia terapèutica n’hi ha
un 67,86%; estic parlant, evidentment, d’educació primària.
D’educació física hi ha un 47,27%, de música un 85,71% i
d’anglès un 32,14%.

Una cosa que diuen tots els coneixedors de l’educació a
Eivissa és que una mesura imprescindible perquè vagi millorant
la situació és estabilitzar claustres, estabilitzar plantilles, i
aleshores la primera cosa que hem decidit fer és que enguany,
a la convocatòria d’oposicions que se celebrarà, hem decidit
que en el cas d’educació primària les oposicions es convocaran
per illes, es convocaran a Mallorca amb places per a Mallorca,
a Menorca amb places per a Menorca i a Eivissa amb places per
a Eivissa, i en referència a l’educació primària donam una
preeminència molt notable a Eivissa i Formentera fins al punt
que quasi un 50% de les places que es convocaran van
destinades a Eivissa i Formentera. Concretament a primària es
convocaran 181 places i d’aquestes places 86 corresponen a
Eivissa i Formentera.

Quins avantatges es deriven d’aquest fet de tenir la garantia
absoluta que podrem colAlocar 86 places a Eivissa? Que
aquestes persones que treuran la seva plaça a Eivissa, aquestes
86 persones que treuran la seva plaça a Eivissa hauran de
quedar com a mínim tres anys en el mateix centre; el primer any
amb una destinació provisional, i després els altres dos, perquè
quan tens el destí definitiu has d’esperar dos cursos per poder
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demanar trasllat, amb la qual cosa imaginem consolidar 86
professors durant tres anys a Eivissa el salt qualitatiu important
que representa, al qual s’afegirà, lògicament, que a la
convocatòria del curs 2001-2002 també seran destinats per tres
anys més a Eivissa.

Però a més a més tenim una altra mesura en estudi que en
aquests moments estam estudiant, encara, però confiam que la
passarem per la Mesa sectorial d’Educació ben aviat, que és
convertir el que és el concurs de trasllats d’interins, que ara
com ara es fa per un any, en un concurs de trasllats que es fa
per dos anys. Això té algunes complicacions tècniques però
pensam que els sindicats entenen que podria ser un bon camí
per resoldre aquesta problemàtica i trobarem les solucions
adients. Això voldria dir que, a més que es consoliden els
claustres cada any pel sistema d’accés via oposició, també s’hi
consolidarien com a mínim dos anys tots aquells interins que
ara només se’n consoliden un. 

Evidentment hem de resoldre un tema, i és que quan un
interí ha ocupat un any una plaça i algú treu per oposició la
seva plaça, lògicament l’ha de deixar vacant perquè l’ocupi qui
l’ha treta per oposició, i aleshores hem d’estudiar que aquell
interí, que podria estar situar en el número 24, no quedi
malparat i vagi a parar al 380, posem per cas. Aquesta és la
qüestió tècnica que hem de resoldre.

En qualsevol cas pensam que aquestes dues solucions en
qüestió de tres o quatre anys poden contribuir
extraordinàriament a fixar plantilles a les illes d’Eivissa i
Formentera, cosa que -repetesc- és un requisit absolutament
imprescindible si volem entrar en una millora qualitativa de
l’educació a les Pitiüses i, a la vegada, estalviar-nos aquesta
espècie de desvari que es produeix a començament de curs i
que si no estabilitzam plantilles molt difícilment es deixarà de
produir, encara que també estudiam la possibilitat legal que
aquells professors que han aconseguit una plaça a Eivissa o a
Formentera, o també a Menorca, i hi renunciïn per comoditat
personal, puguin tenir algun tipus de penalització, però això no
és senzill perquè hi ha un pacte d’estabilitat que d’alguna
manera blinda la seva feina durant un període de temps.

Gràcies. Em sembla que l’explicació ha estat suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Ramon, es dóna per sat isfet amb
aquesta explicació?

I.13) Pregunta RGE núm. 1677/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al sector agrícola ramader en relació amb la sequera.

Idò com que la pregunta número 13, que és la 1677, també
està ajornada en temps i forma, passaríem al punt segon de
l’ordre del dia, que en el primer apartat hi ha la moció 1676
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l’educació secundària a les Illes Balears, derivada del debat de
la InterpelAlació 537. 

II.1) Moció RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de l'educació secundària a les Illes
Balears. Derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
537/00.

En nom del Grup Popular, grup proposant, té la paraula el
Sr. Jaén Palacios per fer l’exposició.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, muchas gracias. Señoras y señores
diputados, en primer lugar quisiera que quedase constancia en
el Diario de Sesiones  de la sesión plenaria de hoy del
contenido íntegro de la moción que presentamos subsiguiente
a la interpelación que debatimos hace quince días.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
regular, abans de l'acabament de l'actual període de sessions,
la creació d'un organisme encarregat de la qualitat i
avaluació del sistema educatiu, de conformitat amb els
articles 55 i 62 de la LOGSE.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura, en colAlaboració amb els ajuntaments
més afectats, a elaborar un programa d'actuació per reduir
les taxes d'absentisme escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a elaborar un programa per fomentar
l'associacionisme educatiu i la participació més efectiva a la
comunitat escolar de les associacions de pares i mares.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a destinar més recursos a l'orientació
educativa i a millorar les mesures de suport als escolars amb
problemes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a incrementar les mesures de foment i
atenció a la diversitat, tant en els aspectes organitzatius com
curriculars.

6. El Parlament de les Illes Balears subscriu les
conclusions finals de les jornades sobre "La educación
secundaria a debate: situación actual y perspectivas".

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Es bueno recordar lo que discutimos hace quince días
porque, aunque no tengamos que decir el “decíamos ayer” ya
famoso, sí es verdad que conviene recordar lo que discutimos.

Interpelábamos al Gobierno sobre la situación de la
educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares e hicimos
algunas reflexiones al respecto. En aquel momento poníamos el
énfasis de modo muy especial en algunos aspectos que nos
daban una especie de retrato imperfecto, un retrato borroso, y
hacíamos referencia a que era muy difícil en estos momentos
precisar con mayor claridad ese diagnóstico porque no existían
estudios definitivos al respecto, y los últimos se remontaban al
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año 98, a un estudio del Ince sobre el diagnóstico de la
educación por comunidades, incluso faltando tres de ellas.

Nos habíamos referido de forma muy especial al rendimiento
de los alumnos de los centros educativos, y si bien es verdad
que esas puntuaciones, como ya dijimos, se presentaban con
una dispersión escasa, con una desviación típica baja, era
cierto que en la mayoría de todas las áreas evaluadas los
alumnos de las Islas Baleares puntuaban por debajo de la media
y ocupaban posiciones, en ese pelotón que había, pues de las
últimas posiciones.

Hicimos también una referencia, como no, a los temas de
convivencia escolar, aunque muy de pasada porque ya fue
objeto de una comisión, de una comparecencia. Hicimos
referencia también al papel del profesor, a la diversificación
curricular y a otras tantas cuestiones que nos preocupaban, y
concluíamos prácticamente con una referencia importante sobre
unas jornadas celebradas en Madrid a finales del año pasado,
que tenían como punto de encuentro a muchos profesores,
técnicos, especialistas de universidad, para hacer una reflexión
sobre la enseñanza secundaria obligatoria.

Como consecuencia de esa interpelación, en la cual el
Gobierno poco aportó -tengo que decir que una interpelación
busca que el Gobierno dé respuestas- a unas cuestiones que se
planteaban, y la verdad no encontramos, no sé por qué motivo,
esas respuestas a las preguntas, pero nos parecía que de esa
interpelación podía derivarse, casi siempre se deriva aunque no
necesariamente deba ser así, una moción, y esa moción que
presentamos hoy hace hincapié en unos aspectos importantes
que todos ustedes conocen y que yo no voy a insistir en ellos.
Pero es cierto que en esas jornadas referidas a la ciudad de
Madrid a las que antes hacía referencia, hay unos documentos
muy importantes y hay unas reflexiones que deben ser tenidas
en cuenta. 

Ya les anuncio que la enmienda que hay presentada a la
moción, que mantiene gran parte de los puntos que en ella es
contienen, la mitad prácticamente, y el resto incluye
modificaciones que nosotros creemos que, bueno, tampoco se
separan mucho de nuestro parecer, pues también la vamos a
tener en cuenta y espero que todos los grupos se sumen, en
consecuencia, a esa unanimidad que nosotros aceptaríamos de
buen grado.

Y creo que aquí lo importante de esa moción no es, en
definitiva, esos aspectos que se contemplan ahí; hay otros
muchos que yo en la interpelación, evidentemente, dejé de
lado, los soslayé, porque era muy difícil, por el tiempo y por
otras circunstancias, limitarse a otros aspectos colaterales.
Habíamos hablado fundamentalmente, y ahora lo recuerdo de
nuevo, pues eso, de la potenciación del espíritu asociativo, de
que ese distanciamiento que se habla entre asociaciones de
padres y madres en los centros docentes y el profesorado, ese
distanciamiento pues fuese menor, y en eso hay que hacer un
gran esfuerzo. Sin duda cuando aquí se inicie un diagnóstico
del sistema educativo, conocer para mejorar, conocer para
reformar, tendremos otros datos y tendremos otras cuestiones
a las cuales vamos a referirnos.

Queda por tanto esta moción como una moción abierta,
completamente abierta, que trata cuestiones substanciales de
problemas de la enseñanza secundaria pero que no son las
únicas, y que otras muchas deberán venir a continuación
porque creo que en el tema de educación todos nos jugamos
mucho y, por tanto, debiéramos poner de nuestra parte lo mejor
para mejorarla.

Eso es todo. Agradezco la enmienda constructiva que se
presenta a la moción, como también lo es la moción que
presentamos nosotros y espero, por tanto, que se apruebe por
unanimidad.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Hi ha presentada, efectivament,
una esmena, la 1837, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Per defensar aquesta esmena té la paraula el Sr.
Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui amb aquesta moció des del Grup Parlamentari
Popular s’insta el Govern de les Illes Balears i a la Conselleria
d’Educació i Cultura a fer com a tres blocs d’actuacions en el
camp de l’educació secundària a les Illes Balears. En primer lloc
es vol crear un organisme evaluador del sistema educatiu, es
vol elaborar un conjunt de dos programes, i es volen subscriure
les conclusions finals d’unes jornades de debat sobre
l’ensenyament secundari. Crec que així es podria resumir una
miqueta el contingut.

Com a portaveu de grups parlamentaris que donen suport
al Govern de les Illes Balears i membre del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, he de manifestar que tenim la
intenció d’acceptar i, per tant, de votar favorablement els punts
1, 2 i 3 d’aquesta moció que el Grup Parlamentari Popular ha
presentat  a la consideració d’aquesta cambra, tot suprimint
l’alAlusió explícita que es fa a dos articles de la Logse. Als punts
4 i 5 i al punt 6 hem volgut presentar sengles esmenes
alternatives de substitució que consideram que milloren el text
inicial i que esperam que també siguin assumides pel Grup
Parlamentari Popular, tal com ha manifestat el seu portaveu.

No obstant això voldria fer ara algunes breus reflexions
respecte a cadascun d’aquests punts. Començaria pel punt 1.
Nosaltres en aquest moment no ens podem estar de dir que
resulta si més no xocant la postura que està adoptant en
l’actualitat el Grup Parlamentari Popular en relació a
l’ensenyament secundari. Ara s’aferra a instar el Govern de les
Illes Balears a regular en tres anys la creació d’un organisme
que s’encarregui de la qualitat i l’avaluació del sistema
educatiu, i fa alAlusió explícita a allò que determinen els articles
55 i 62 de la Logse. En una ocasió com aquesta nosaltres no
podem passar per alt que el Partit  Popular va ser l’únic partit de
tot  l’arc parlamentari que votà en contra de la Logse i que va
promoure la suspensió cautelar de la Lode. 
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Respecte d’això creim que no és tampoc l’única
incoherència: a la sessió de dia 29 de febrer, el Grup
Parlamentari Popular es va negar a sotscriure la moció sobre la
necessitat de renegociar el finançament de l’educació, fins i tot
després d’oferir-li un text que podria haver limitat la qüestió a
les necessitats estrictament de finançament. A la seva moció
d’avui hi ha aspectes que nosaltres creim que contradiuen
aquella posició, ja que solAliciten el desplegament qualitatiu de
la Logse sense tenir en compte que tot  això suposa una
despesa considerable no contemplada a les transferències. 

Així i tot  nosaltres consideram que el Govern de les Illes
Balears té moltes i molt diverses opcions a l’hora de prendre la
decisió de crear aquest organisme que es demana en aquesta
moció, al qual es fa esment. Nosaltres n’apuntam una: Com es
podria concretar, aquesta? Ni més ni pus que amb la creació
d’un servei nou, que depengués d’una direcció general ja
existent, que es dediqui prioritàriament a centralitzar les dades
obtingudes, a determinar plans d’avaluació i a concentrar
diverses representacions que permetin l’establiment de
convenis amb altres serveis o organismes implicats; poden ser
els serveis d’inspecció, l’Ince, la Universitat, etc.

Creim que d’aquesta manera es pot  fer efectiu allò que es
proposa a aquest primer punt  de la moció que presenta el Grup
Parlamentari Popular sense que sigui necessari, creim nosaltres,
alAludir explícitament els articles 55 i 62 de la Logse, com fa el
Partit Popular al text original de la moció.

Respecte del punt número 2, es fa referència a l’elaboració
d’un programa d’actuació -és el primer que ens proposa el Grup
Parlamentari Popular en aquesta moció- que tendeixi a reduir les
taxes d’absentisme escolar. Pensam que l’elaboració d’aquest
programa entra de ple dins els objectius que s’ha marcat la
Conselleria d’Educació i Cultura, tal com ja ha repetit una
vegada i una altra el seu titular davant aquesta cambra
parlamentària. Com a grup parlamentari que donam suport al
Govern de les Illes Balears estam d’acord, per tant, en el fet que
s’intensifiquin els mitjans tendents a enfortir els lligams de
colAlaboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i els
ajuntaments illencs, sobretot amb aquells que es troben més
directament afectats per la problemàtica de l’absentisme
escolar.

Respecte al punt  número 3, veim que hi apareix el segon
programa que el Grup Parlamentari Popular presenta i proposa
avui en aquesta moció; és un programa d’actuació que ha
d’anar destinat a fomentar l’associacionisme educatiu i una
participació més efectiva de les associacions de mares i pares
en la comunitat escolar. Nosaltres creim que l’elaboració
d’aquest programa també roman inclosa dins les orientacions
generals que ja ha presentat a aquesta cambra parlamentària el
conseller d’Educació i Cultura, i per aquest motiu també li
donarem el nostre suport.

Senyores diputades, senyors diputats, aquests són els tres
punts de la moció que poden rebre el nostre suport dels sis que
ha presentat  el Grup Parlamentari Popular relativa a la situació
de l’educació secundària a Balears. De sis els grups

parlamentaris n’acceptam tres. No feim el mateix, emperò, amb
els punts 4 i 5, ni amb el punt 6 d’aquesta moció. 

Els 4 i 5 veim que són dos punts amb els quals el Grup
Parlamentari Popular pretén que es destinin més recursos cap
a l’orientació educativa i cap a una millora de les mesures de
suport als escolars amb problemes; és el punt 4. També pretén
que s’incrementin les mesures de foment i atenció a la
diversitat, tant en els aspectes organitzatius com curriculars.
Naturalment, senyores diputades i senyors diputats, que un
augment de recursos en qualsevol aspecte del món educatiu
sempre es pot veure com a molt positiu per al conjunt del
sistema educatiu, un augment de recursos sempre és bo;
naturalment que tots podríem estar d’acord en un increment
d’inversions econòmiques que anassin destinades a atendre
millor els escolars amb problemes; naturalment que falten molts
de doblers perquè el sistema educatiu a les Illes Balears
assoleixi el nivell que requereixen les necessitats reals de la
població escolar; naturalment que sí. Allò que ja no ens resultat
tan evident, almanco a aquest grup parlamentari que dóna
suport  al Govern de les Illes Balears, és que tots aquest doblers
que fan falta, i ningú no en nega la mancança, hagin de sorgir
precisament i en exclusiva d’una conselleria com la d’Educació
i Cultura, que per a aquest curs acadèmic ja ha fet un esforç
molt considerable a l’hora de disposar d’uns pressuposts molt
superiors a tots els dels anys anteriors.

Naturalment que aquestes dues propostes  que fa en aquest
moment el Grup Parlamentari Popular podrien ser del tot  ateses,
ho podrien ser avui sempre que el Partit  Popular, ahir, hagués
sabut negociar bé amb el ministeri la transferència de les
competències en matèria educativa; aquestes propostes que fa
el Grup Parlamentari Popular podrien ser del tot ateses avui
sempre que el Partit  Popular ahir hagués fet una mica de cas a
les propostes  que sorgien de la resta de partits de l’oposició
parlamentària. Aquestes propostes del Grup Parlamentari
Popular podrien ser del tot ateses avui sempre que el Partit
Popular ahir hagués estat capaç de reconèixer que eren del tot
insuficients les quantitats que va estar disposat a acceptar. 

Però les coses no varen anar d’aquesta manera, sinó d’una
manera molt diferent, com tots sabem; per això nosaltres creim
oportú presentar una esmena alternativa de substitució als
punts 4 i 5 de la moció que ha presentat  el Grup Parlamentari
Popular en la confiança que sigui assumida unànimement per
aquesta cambra. El text  definitiu que proposam nosaltres diu
així: “El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a realitzar l’avaluació del servei
d’orientació educativa i dels recursos humans destinats a
l’atenció a la diversitat per tal d’introduir amb posterioritat les
millores qualitatives o quantitatives que puguin fer falta”.
L’esmena a aquests punts 4 i 5 proposa un canvi radical; no es
tracta de més recursos, sinó d’avaluar les necessitats i després
decidir quins recursos calen i la forma d’aplicar-los. La tasca
prèvia d’avaluació ha de ser fonamental. Abocar recursos
sense un procés de racionalització dels ja existents podria no
oferir cap benefici i fer malbé els que s’abocassin sense aquest
procés reflexiu previ.
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I acab amb el punt  6. Respecte d’aquest punt, que fa
referència a les conclusions finals d’unes jornades de debat a
què es refereix el Grup Parlamentari Popular, podrien molt bé ser
assumides per aquesta cambra, ja que impliquen el compromís
de treballar més intensament a favor de la millora d’una tasca
educativa de cara al futur. Tot i això, creim que s’ha d’anar
encara molt més lluny d’allò que es proposa en aquest punt de
la moció; per aquest motiu hi presentam una esmena alternativa
de substitució, el text de la qual diu així: “El Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura a impulsar
la realització d’un procés de reflexió sobre l’educació
secundària obligatòria, amb la màxima participació de la
comunitat educativa per tal d’incorporar les mesures més
adients per millorar-la. La conselleria en tot el procés haurà de
tenir en compte les aportacions teòriques i pràctiques que
s’hagin desenvolupat amb el mateix objectiu tant en l’àmbit de
les Illes Balears com en el del conjunt de l’Estat”. 

Nosaltres esperam, senyores diputades i senyors diputats,
que amb aquestes aportacions que feim els grups parlamentaris
que donam suport al Govern aquesta cambra considerarà que
queda millorada la proposta que ha presentat  el Grup
Parlamentari Popular i li donarà el suport unànime.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, per la seva exposició. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Buades, Sr. Nadal Buades, en nom del Grup Mixt
té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, els
diputats d’Unió Mallorquina en el Grup Mixt donarem suport
als tres primers punts de la moció presentada pel Partit Popular
i a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i ens agradaria que dels punts, de les esmenes i de
les propostes  presentades pel PP es fes, com ha anunciat el
diputat  Sr. Jaén, un únic text  que pogués esser aprovat per
unanimitat per aquesta cambra.

És un fet que l’educació secundària obligatòria està
resultant l’etapa més problemàtica de tot el sistema educatiu
dissenyat per la Logse. Durant aquesta etapa, que comprèn uns
anys decisius per al futur professional i personal dels nostres
adolescents, els conflictes s’amplifiquen i les problemàtiques
i els dèficits de la nostra societat s’hi reflecteixen d’una forma
més dura i més complexa. 

Des de la implantació de l’ESO s’hi han anat detectant una
sèrie de deficiències que és necessari que l’administració
educativa afronti, deficiències que quan es va parlar a la
interpelAlació ja férem paleses en aquesta tribuna. Tant els pares
com el professorat són cada vegada més conscients que l’ESO
no acaba de funcionar i que cal introduir alguns canvis.

Unió Mallorquina propugna en aquest sentit una sèrie de
mesures. En primer lloc, s’han de dedicar més recursos a
l’atenció a la diversitat i al suport a l’alumnat amb dificultats,
però també s’han de dissenyar nous instruments organitzatius,
noves eines per treballar amb aquest alumnat: els grups reduïts,
els desdoblaments, els agrupaments flexibles, les aules taller,
etc. En aquest sentit  ens sembla adient que l’esmena que
planteja el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista parli
també de millores qualitatives i no només de millores
quantitatives. 

Per la nostra banda, volem plantejar algunes possibles línies
de treball que poden contribuir a una millor atenció a la
diversitat i minvar la conflictivitat de l’ESO: Flexibilitzar el
currículum, és a dir, el pla d’estudis, no ja només per adaptar-lo
a l’alumnat amb problemes d’aprenentatge, sinó també per
l’alumnat conflictiu o amb desinterès. Una altra mesura podria
ser reduir el nombre d’assignatures i l’eliminació d’aquelles
optatives que són prescindibles, sobretot i especialment per a
aquell alumnat amb dificultats. Una altra mesura seria donar més
importància a la formació professional per a menors de 16 anys,
incloent la possibilitat que a partir dels 14 anys aquells alumnes
que no volen estudiar puguin accedir a aules taller d’iniciació
professional.

També per millorar l’ESO cal tenir en compte en quines
condicions s’imparteix; per això volem centrar-nos en dos
aspectes que per a Unió Mallorquina són molt importants i que
és convenient que siguin tenguts en compte per la conselleria
en el procés de reflexió de què es parla al text alternatiu que
presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista en el
punt sisè de la seva moció: Cal evitar els grans macroinstituts
de secundària, que afavoreixen la impersonalitat i dificulten
l’atenció i el control de l’alumnat; s’ha de tendir cap a un model
com a màxim de 16 unitats d’ESO, a més dels batxillerats o cicles
formatius que puguin correspondre. 

A més, i sé que aquesta és una mesura que pareix que anam
en contra de les corrents, la implantació de la Logse obliga a
molts d’alAlots i alAlotes de molts de pobles de Mallorca a haver-
se de desplaçar fora de la seva localitat a partir dels 12 anys;
aquest fet no ens sembla gens positiu ni per als alAlots ni per a
les alAlotes, ni per a la vida de molts dels nostres pobles. Per
això Unió Mallorquina propugna que la Conselleria d’Educació
ofereixi l’educació secundària obligatòria al màxim nombre
possible de localitats aprofitant, si és necessari, les
instalAlacions de l’escola pública de cada poble. Si el
professorat no pot  cobrir el seu horari en sòl d’aquests
instituts, és preferible que itineri el professorat i no que itinerin
els alAlots de cada poble.

Pel que fa a les conclusions de les jornades de debat sobre
l’ensenyament secundària a què es refereix el sisè punt de la
moció del PP, encara que la majoria són perfectament
assumibles, n’hi ha algunes que no podem acceptar, com a
mínim de moment. Per exemple, l’increment de la càrrega lectiva
setmanal; actualment ja tenen els alAlots i les alAlotes set hores
de classes diàries, i no pensam que sigui una bona mesura
l’increment d’aquesta càrrega lectiva. Els itineraris diferenciats
en el segon cicle d’ESO; no podem acceptar una separació total
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de l’alumnat, que seria tornar a un sistema com l’antic. No veim
clara la proposta d’incrementar la durada del batxillerat a tres
anys. No som partidaris d’incrementar la capacitat d’actuació
i de decisió del director enfront a altres òrgans més democràtics
de l’escola, com puguin ser el claustre de professors o el
consell escolar.

Avui en dia ja no es pot posar en dubte que s’han
d’introduir canvis i millores a l’ESO, a l’educació secundària
obligatòria, però s’han de fer amb seny i amb responsabilitat,
sense perdre de vista els grans objectius de l’escola, que són
formar ciutadans responsables, participatius i preparats per fer
front a una societat i a un mercat laboral cada vegada més
complexos i exigents. Per això, des del Grup Mixt, els diputats
d’Unió Mallorquina veuríem amb molts bons ulls que s’aprovàs
aquesta moció per unanimitat de tots els grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup Mixt. El Sr. Tirs Pons, en
nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
proposta de moció presentada pel Grup Popular té uns trets
clars: primer, la creació d’un organisme d’avaluació; segon,
fomentar l’associacionisme i els equips d’orientació educativa,
involucrar els ajuntaments en l’assistència a classe, allò de fer
full, que deien fa bastants d’anys i, per últim, assumir les
conclusions d’una reunió..., d’unes jornades sobre educació
secundària a debat, on uns 500 mestres o professionals de
l’ensenyament es van reunir a Madrid per devers el desembre
per fer el mateix: discutir, discutir d’un tema que ens toca a tots,
que ens afecta a tots, però que tenim una lectura diferent
segons el grup polític on estam ubicats. 

Per açò jo crec que és ben arribada i hem de donar per ben
arribades les propostes de modificació que ha introduït el PSM,
el Grup Nacionalista d’aquesta cambra, perquè aclareixen una
sèrie de coses. Primer de tot, jo som escèptic i el meu grup és
escèptic no tan sols en matèria de fe i costums, sinó també
quan es parla d’avaluació d’un sistema educatiu. Quan es parla
d’avaluació d’un sistema educatiu on el producte, per estar
acabat i veure les conseqüències, ha de tornar adult, fer una
avaluació del que es fa ara almanco pot  tenir un interrogant
cert, però açò és matèria discutible, perquè parlam d’una
actuació ara que tindrà una vigència passats uns anys.

Segona dificultat: Aquí tenim que la Llei orgànica, la Logse,
s’implanta en un moment d’una mobilitat social extraordinària,
amb unes condicions econòmiques que no s’havien vist mai i
açò produeix una sèrie de contradiccions i en un país on hi ha
molt poca gent que tengui culpa de res sempre és una altra cosa
i, si no, és el sistema. En açò ens semblam bastant als italians
que tenen una frase cínica per excelAlència de manfotisme quan
diuen “piove, porco governo”. 

La temptació de donar la culpa a un sistema educatiu de les
mancances que té a vegades és agosarada i fàcil, senzilla, i no
acús ningú d’haver-ho fet aquí, sinó que crec que hi ha prou
sentit  comú per arribar a un text  refós. Per què? Primer de tot,
perquè no hi ha cap administració, ni òbviament la comunitat
autònoma, el Govern de les Illes Balears, ni els ajuntaments, ni
els consells insulars, ni les associacions privades, que siguin
aliens al funcionament de les escoles, bo o dolent.

Segon punt  d’avaluació.  Aquí a la vora tenim una
incidència claríssima entre escola pública i escola privada,
centres concertats. Segons crec recordar hi ha un 60%
aproximadament d’ensenyament públic i  un 40%
d’ensenyament privat. Un estudi -crec que recent- ja deia que
els alumnes, les famílies duen els seus alumnes a les escoles
privades quan tenen certs dubtes sobre les capacitats. Açò,
què fa?, que les dades que es tenen diuen, primer, que els
resultats obtinguts al llarg dels estudis a les escoles privades
són superiors a l’escola concertada que a l’escola pública, però
quan passam al primer control de coneixements, òbviament, que
és la selectivitat, tenim que hi ha una diferència de dos punts
entre els resultats obtinguts pels alumnes d’una escola privada
en els resultats obtinguts a la selectivitat, i en canvi són
bastant parells entre els alumnes de l’escola pública, amb les
notes que han tengut durant els seus estudis de batxillerat i les
notes que han obtingut a selectivitat. 

Per tant, l’avaluació tindrà un resultat almanco dubtós. Està
bé que s’intenti, que s’intenti sobretot el funcionament, perquè
el rendiment és molt difícil, però el funcionament ajustat al que
és la llei, que la llei els alumnes i tot  creuen que és bona, que és
una manera de quedar més preparats. Òbviament també hi ha la
minoria que té un problema molt clar, i és que allò que no li
interessa és esgotar fins als 16 anys la data de començament de
la seva vida professional o laboral perquè li posa els pèls drets
cada matí quan s’ha d’aixecar per anar a escola a sentir temes
moltes vegades incomprensibles.

Creim que és bo refondre els punts 4 i 5, primer de tot veure
què diuen, fer una valoració -açò sí que es pot  fer- dels equips
d’orientació educativa, veure quin rendiment, quina orientació
i quina és la capacitat econòmica per donar una bona resposta
i millorar les condicions i el rendiment de formació. No hem
d’oblidar que l’escola obligatòria és sobretot formació,
conversió dels alumnes en ciutadans, que tenguin els
instruments suficients per poder-se defensar d’aquest món, i
tenint a més en aquestes illes un “com què”, i és que l’augment
de persones, d’alumnes que no són d’aquesta comunitat
educativa, ni són d’aquesta cultura, ni utilitzen aquest idioma,
és vertaderament notable. Per posar un cas, a Palma
particularment hi ha un 34% d’immigrants que prové de la
península i un 3% que ve de l’estranger, amb una pressió que
sembla que pot anar en augment d’alumnes de famílies que
provenen de Centre-Europa, particularment d’Alemanya. Si és
certa la dada, sembla que hi ha 1.600 empreses donades d’alta
en aquestes illes propietat  i gestionades per estrangers, que vol
dir que amb una mitjana d’entre dos i sis obrers hi ha molta
gent que ve a viure aquí, i açò produirà una sèrie de
contradiccions i que se’n veuran de petites. Hauran de ser molt
espavilats els grups que hi hagi de reforç dins les escoles, dins
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els centres educatius, per poder donar resposta, per una part  a
aquest alumnat i, per altra banda, a la pressió magribina o
subsahariana que cada vegada és més present en aquestes
illes.

I per acabar aquesta intervenció vull fer una reflexió i dir per
què nosaltres no haguérem votat a favor el punt sisè presentat
pel Partit Popular, no perquè no estiguem a favor d’assumir part
de les reflexions que fa qualsevol colAlectiu professional a unes
jornades, però creim que és molt més complert dir de qualsevol:
les que es puguin fer aquí, les que s’hagin fet el desembre a
Madrid o les que es facin a Catalunya o a un altre indret; per
què?, perquè per exemple a aquesta reunió de Madrid una de
les conclusions que posaven era fer una revàlida al final d’ESO
per assegurar la consecució dels objectius mínims de quantitat
de coneixements, quan volia reduir un any l’obligatorietat de
l’ESO i augmentar en un el batxillerat. Introduïa una
diversificació segons el cicle d’ESO, quan una de les virtuts
que té la Logse és donar una formació bàsicament intregral però
igual per a tothom; o reduir les matèries optatives en funció de
les instrumentals; o augmentar les hores d’humanitats i
matemàtiques, que són mesures almenys discutibles, però que
no es poden assumir sense res més, jo crec que la proposta és
més oberta, del tarannà de la intervenció del portaveu del Grup
Popular, veig una intenció i un sentit  clar que ha de ser una
moció aprovada per unanimitat, i la nostra no mancarà per a la
unanimitat, si l’anunciada acceptació de les esmenes es
manifesta certa en la intervenció del portaveu.

Gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons en nom del Grup Socialista. Sr. Jaén i
Palacios, pot  intervenir en torn de contradiccions per cinc
minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, la verdad es que no tenía intención de salir, porque
creo que mi intervención ha sido clara en este sentido, y
hacemos una propuesta que era aceptar la enmienda que se
presentaba. Hombre, uno tiene que salir aquí cuando hay
algunas cuestiones que se plantean, que siempre son
recurrentes, el sistema de la financiación, que yo creo que no
venía a cuento y sobre el cual digo, una vez más, que habrá que
hablar de forma detenida y habrá que hablar con documentos
exactos y con estudios con cierto rigor.

Yo citaba la jornada de Madrid, simplemente porque han
sido las únicas que se han hecho, que yo conozca, con una
cierta entidad, eran jornadas promovidas por el Ministerio de
Educación y Cultura y, por tanto, con una cierta entidad, con
participación de profesionales de la universidad, profesores de
secundaria, de primaria, etc., y, por tanto, había en ese
documento cosas interesantes, que no se presentaban tampoco
como unos mandamientos, ni mucho menos, sino simplemente
como una orientación a tener en cuenta. 

Yo lo que sí quiero decir también es que esas cosas tienen
que leerse exactamente como son, claro se habla de una
reválida y esa palabra no aparece en ningún lado del
documento, este documento no tiene muchos folios, creo que
son quince, once folios, y en ningún apartado habla de
reválida, por tanto, yo creo que las cosas hay que hacerlas
bien. Y dice ese punto de la reválida, dice: “se debería
estudiar”, en modo alguno afirma que se ha de poner una
reválida, “se debería estudiar la posibilidad de introducir una
prueba al final de la etapa”, ¿por qué?, para ver si los objetivos
se han conseguido y, sobre todo, para homologar el sistema,
los diecisiete sistemas educativos, si no contamos el de Melilla,
pero en modo alguno una reválida, porque aprobar una reválida
tiene una connotación, los que hemos sufrido dos, al menos, y
pasamos por la reválida, una connotación muy especial. Por
tanto, es una sugerencia que no se afirma, que simplemente se
pone encima de la mesa que se debería estudiar.

Yo creo que hay muchas cuestiones de que podíamos
hablar, pero, en realidad, más que contradicciones, yo creo que
son reflexiones que ponemos encima de la mesa, y que, con el
tiempo, hemos de profundizar en ellas. Hay una realidad
evidente, que un profesor universitario, Amando de Miguel,
pone de manifiesto en muchas ocasiones, y dice, “si yo
examinara a mis alumnos con las pruebas que a mí me ponían en
la universidad, mis alumnos no aprobarían, ninguno”, hay una
certeza en estas cosas de que el nivel educativo, en la
universidad, en la ESO, en muchos sitios, adolece de una serie
de deficiencias que hay que corregir. Y es claro que hay una
dificultad en materias instrumentales, en materias lingüísticas
y en lo que son concepciones de fórmulas operativas, para
hacer operaciones de matemáticas, etc., etc., hay dificultades en
los alumnos, y eso tiene que corregirse. Yo no creo, en modo
alguno, que ni la Logse ni la Lode a la que siempre se ha citado
aquí, el Partido Popular no votó en contra porque no existía, la
Lode no la votó el Partido Popular en contra porque no existía,
y también recuerdo que la Lode, hubo un recurso de
inconstitucionalidad y que algunos artículos fueron declarados
inconstitucionales, no es una perfección, ¿verdad?

Por tanto, yo creo que hoy damos un paso en el sentido de
una reflexión nueva en enseñanza secundaria, que esos puntos
que hay ahí no son los únicos sobre los cuales pueda instarse
a la reflexión, que serán otros muchos, y que nosotros
aceptamos, no importa suspender la sesión, salvo que el
presidente considere, como es natural, lo contrario, aceptamos
la enmienda que ustedes presentan, que modifica unos puntos
nuestros, no vamos a entrar en disquisición de artículos de la
Logse porque al final puede ser organismo, servicio, como lo
quieran denominar, que cumpla la función, a la cual está
obligada toda la administración educativa, la de aquí y la de
otros sitios, que es la evaluación del sistema educativo, entre
otras muchas obligaciones.

Para nosotros, se acepta la moción en su total integridad, se
mantienen los puntos que se mantienen, se modifican los otros,
y aquí paz y después gloria. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular.

En conseqüència, el text  que sotmetem a votació cont é cinc
punts, ara, al punt  primer està acceptada l’esmena de
modificació; els punts segon i tercer es mantenen talment com
al text  de la moció; els punts quarts i cinquè, que passarien a
ser un punt quart, només, es refonen i queda, amb un text
alternatiu, el de la moció; i el punt  sisè, que passaria a ser el
cinquè, queda segons el text  de la moció, perdó, de l’esmena,
no de la moció, de l’esmena.

S’aprova per unanimitat? Aleshores, queda aprovada
aquesta moció i la seva esmena per unanimitat.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 1341/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a protocol d'internaments no
voluntaris.

Passam al punt següent, que és la proposició no de llei 1341,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
d’internaments no voluntaris. Té la paraula la Sra. Diputada
Maria Cerezo i Mir.

LA SRA. CEREZO I MIR:

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

La descoordinación en lo referente a los internamientos no
voluntarios de los enfermos mentales en fase aguda, que venía
padeciéndose en todo el territorio nacional, ha traído como
consecuencia que la mayoría de las comunidades autónomas
hayan elaborado y consensuado un protocolo de
internamientos no voluntarios que ha venido a resolver la
situación más dramática que puede presentárseles a las familias
afectadas por este problema, cuidadoras directas y de por vida
de sus respectivos enfermos, en una proporción, según los
datos del Congreso Internacional de Psiquiatría de Barcelona,
d’un 87% de los casos.

La premisa básica de la que se parte para la elaboración de
un protocolo es la de considerar la enfermedad mental como un
problema sanitario que requiere, fundamentalmente, un
abordaje sanitario, por ello, ante la enfermedad psíquica, debe
aplicarse un mecanismo de respuesta similar al que exista y se
realiza frente a otros tipos de patología, debiendo, por lo tanto,
ser la administración sanitaria la que adopte cuantas medidas
sean necesarias a tal fin, sin perjuicio de su comunicación
posterior al juzgado de primera instancia.

El punto de partida será, pues, la consideración genérica de
que el núcleo de la respuesta frente a un posible enfermo
mental, no debe ser diferente a la que se oferta a un posible
infarto de miocardio, a una posible apendicitis aguda o a una
posible crisis hipertensiva como ejemplos más habituales de
asistencia domiciliaria urgente a petición de un paciente o de
sus familiares y allegados.

El internamiento de una persona por razón de transtorno
psíquico, cualquiera que sea su edad, en una institución

adecuada y cerrada, requiere autorización judicial previa si su
situación no le permite decidir por sí misma. No se requiere esta
autorización si razones de urgencia médica hacen necesaria la
adopción de esta medida, pero en tal caso el director o directora
del centro donde se efectúa el internamiento, debe dar cuenta
del hecho al juez o jueza del partido judicial al que pertenece el
centro en el plazo máximo de 24 horas. La misma obligación se
produce cuando la persona, voluntariamente internada, se halla
en una situación en que no puede decidir libremente por sí
misma, la continuación del internamiento.

Una vez que se ha efectuado la solicitud de internamiento
o se ha comunicado el internamiento, el juez o la jueza, después
de realizar la exploración personal y oír dictamen del facultativo
o facultativa que designe y el informe del Ministerio Fiscal,
debe acordar motivadamente la autorización o denegación del
internamiento o su continuación. El juez o la jueza, cada dos
meses, debe revisar la situación de la persona internada. En el
caso de que se pretendan aplicar tratamientos médicos que
puedan poner en peligro la vida o la integridad física de la
persona afectada, serán autorizadas por el tutor o tutora o por
los familiares, y de no existir ningún responsable entre los
mencionados, el juez o la jueza.

La realidad, en la mayoría de los casos, diferencia con
claridad el tipo de actuación a seguir según sea o no un caso
de urgencia. La cuestión es entonces, qué es una urgencia que
puede desembocar en un internamiento en contra de la
voluntad de quien lo ha de padecer y quién ha de definirla. A
estos efectos, urgencia de tal naturaleza será la urgencia
psiquiátrica, pudiendo entender por tal la situación en la que
unos síntomas psicopatológicos o un transtorno de conducta
son perturbadores o amenazantes para el propio individuo, su
familia u otros elementos sociales, situación que puede ser
manifestación de un trastorno psiquiátrico neurológico médico
o de una crisis psicosocial. En cualquiera de los casos, será un
facultativo quien habrá de valorar si se está en un caso de
urgencia que pueda llevar a la aplicación del protocolo.

La situación decidida que puede culminar con un posible
t raslado e ingreso en contra de la voluntad de una persona en
una institución cerrada, implica a varias instituciones: médicos
de atención primaria o de urgencias, centro coordinador
sanitario, centros de salud mental y hospitalarios, cuerpos y
fuerzas de seguridad, transporte sanitario, juzgados de primera
instancia, Ministerio Fiscal, médico forense; por lo que al
elaborar el protocolo deberá concretarse la actuación de cada
uno de ellos en los diferentes casos.

Atención primaria, es el primer eslabón de respuesta
sanitaria frente a la petición sanitaria inicial urgente a un
posible enfermo mental. La intervención de los facultativos de
urgencia vendrá determinada por: aviso al propio centro de
atención primaria, aviso al centro coordinador, aviso al 061, con
la descripción de un hecho que sea susceptible de calificación
de urgencia psiquiátrica. Respuesta: el centro coordinador
informa al solicitante el procedimiento a seguir, el médico de
atención primaria acude al domicilio o al lugar donde se esté
produciendo la situación de emergencia iniciando los contactos
o lo que podemos llamar el segundo eslabón. 
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Centro de salud mental, a partir de este momento podemos
encontrarnos con tres situaciones, el hecho ocurre en horario
de funcionamiento, el equipo de atención primaria, si detecta
directamente la necesidad de atención urgente lo traslada al
servicio de urgencias del hospital psiquiátrico, el equipo de
atención primaria recaba información si el enfermo es conocido
y esta actuación puede derivar en tres casos: visita de los
facultativos al lugar de emergencia, petición de la presencia del
enfermo o derivación directa al hospital con planta de
psiquiatría. Segundo, el hecho ocurre fuera del horario de
funcionamiento, esta situación se resuelve con el traslado del
enfermo al servicio de urgencias del hospital psiquiátrico.
Tercero, el enfermo precisa tratamiento médico quirúrgico, el
equipo de atención primaria dará preferencia a la cura previa de
las lesiones, y el médico de urgencia se pondrá en contacto con
el médico del hospital psiquiátrico. El centro de salud mental es
una estructura de atención de especialistas en psiquiatría que
desempeña su función en los centros de atención ambulatoria
psiquiátrica o en los de salud mental.

Atención en centros hospitalarios psiquiátricos, estamos en
el tercer eslabón. A dicho estamento compete exclusivamente
la posibilidad o decisión final de un ingreso hospitalario de
determinada persona, su actuación se ciñe exclusivamente a
una respuesta intrahospitalaria de forma similar a lo que ocurre
con cualquier equipo médico o profesional. En aquel caso en
que se decida el ingreso urgente de cualquier persona en contra
de su voluntad, se comunicará dentro de las siguientes 24
horas dicho ingreso al juzgado decano del lugar donde se
encuentra el centro, el cual procederá al reparto o comunicación
al juzgado de primera instancia de turno que autorizará o
denegará su continuación. El alta hospitalaria, a excepción de
los enfermos ingresados por procedimiento penal, es una
decisión exclusivamente médica.

Siguiente eslabón, juzgados de primera instancia. Cuando
se haya producido un ingreso urgente, decisión puramente
médica, al igual que cualquier otra urgencia sanitaria, el hospital
donde se ha producido el internamiento, optará, como ya he
especificado, que el juzgado procederá a su respecto conforme
a sus normas internas. Así se realizará la exploración personal
del interno, se oirá el dictamen de un facultativo o del médico
forense, y tras el informe del Ministerio Fiscal, se dictará otro.
Hasta que se produzca el alta hospitalaria, el centro hospitalario
psiquiátrico participará, cada dos meses, mediante un parte de
estado, la situación del interno con indicación expresa de la
conveniencia o no del mantenimiento de la situación de
internamiento.

Actuación en los casos de no urgencia. Cualquier
internamiento de una persona en centro cerrado en contra o sin
su voluntad, que no tenga carácter de urgencia, requerirá la
previa autorización judicial. La solicitud de internamiento no
urgente será realizada por los familiares o allegados al pacient e,
bien por sí mismos, bien a través de los canales de atención
sanitaria convencionales, e incluso a través del Ministerio
Fiscal u otras instituciones públicas o privadas. La solicitud
será formulada ante el juzgado de primera instancia e
instrucción, a través del turno correspondiente. En este juzgado
se recabarán todas las actuaciones sanitarias, informes que

recojan los posibles antecedentes o seguimientos de atención
psiquiátrica, así como la posible propuesta de ingreso
hospitalario en la que se especifique la necesidad de dicha
medida, aun en contra de la voluntad del paciente, y se dará a
la solicitud el cauce procesal adecuado. Se fijará día y hora para
la persona cuyo internamiento se solicita, comparezca ante el
juez y el examen facultativo. Tras el dictamen del médico
forense, el examen de su señoría y el informe del Ministerio
Fiscal se dictará auto autorizando o denegando el internamiento
que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal a los efectos
de la posible interposición de la demanda de incapacidad.

Tenemos, por lo tanto, los cuatro primeros eslabones,
atención primaria, el primer centro de salud mental, atención
ambulatoria, el centro psiquiátrico y el poder judicial.

Ahora hablaremos brevemente de otros intervinientes.
Personal de enfermería, este personal actuará a petición de los
médicos de atención primaria o de atención psiquiátrica
ambulatoria en los centros de salud mental acompañando y
auxiliando a los mismos en los aspectos de asistencia que
rodean a este tipo de pacientes y ayudando a las familias o
personas cercanas que suelen precisar asesoramiento o ayuda
sanitaria. Su intervención es inexcusable cuando sean
requeridos por los facultativos a este respecto y dado el caso
colaborarán en la valoración y aplicación de las medidas de
asistencia y contención, aplicación del tratamiento
farmacológico y auxilio al traslado a requerimiento de los
facultativos responsables. En caso de urgente necesidad,
tomarán las decisiones oportunas para proteger la integridad de
las personas o los bienes amenazados dentro del ámbito de sus
competencias profesionales.

Cuerpos de seguridad, siguiente eslabón. Su misión se
centra exclusivamente en el auxilio en materia de seguridad,
bien del propio enfermo, bien de otras personas o bienes, en
estos casos será obligada su colaboración en la contención
física del enfermo en aquellos casos en los que la manifiesta
oposición de éste a ser atendido y/o trasladado, provoque una
alteración de orden público, ponga en peligro su propia
integridad física o la de otras personas y la conservación de
bienes materiales, o sea posible que esto suceda por los
antecedentes que se hayan obtenido de dicha persona. Su
auxilio podrá ser requerido directamente por los facultativos de
los dispositivos sanitarios o por la aut oridad judicial que
autorice el internamiento en supuestos de urgencia. En muchas
ocasiones, la sola presencia disuasoria de las fuerzas y cuerpos
de seguridad, es suficiente para conseguir la colaboración del
paciente. Esta actuación puede ser necesaria como medida
previa a la contención psicológica o farmacológica en el ámbito
ambulatorio y suele serlo en el apoyo posterior y en el traslado,
cuando éste es involuntario. En los casos en que el paciente se
halle en su domicilio se puede plantear el problema frecuente de
que se niegue a abrir la puerta para ser reconocido o para llevar
a cabo su internamiento previamente acordado por un médico,
si concurre una situación excepcional de peligro inminente que
justifique una actuación inmediata y urgente, las fuerzas y
cuerpos de seguridad procederán a franquear la entrada del
domicilio a los servicios asistenciales y a colaborar con ellos,
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sin necesidad de autoridad judicial, cuando sean requeridos a
tal fin por los dispositivos sanitarios.

Transporte sanitario, su personal tendrá la función
exclusiva de la conducción del vehículo de ambulancia y la
ayuda física del traslado del paciente para abordar la
ambulancia o para salir de la misma, asimismo se encargarán de
la aplicación de las medidas habituales o especiales de sujeción
de los pacientes. Dicha aplicación de medidas de sujeción se
efectuará bien dentro de los aspectos básicos y habituales de
protección de los pacientes trasladados o bien como respuesta
a una indicación terapéutica del dispositivo sanitario. Su
intervención podrá ser solicitada por cualquier facultativo o
porque la autoridad judicial autorice su internamiento en
supuestos de ausencia de urgencia. Al solicitar la ambulancia,
se considera conveniente especificar que el paciente que se va
a trasladar es un enfermo mental, para que se envíe un vehículo
dotado de los medios necesarios, si el médico o autoridad que
ordena el traslado lo considera necesario, el conductos será
acompañado por una persona de apoyo y, si así lo estima,
podrá decidir que el paciente vaya acompañado de personal
sanitario o por agentes de las fuerzas de seguridad.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sra. Cerezo.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Termino. Ustedes se preguntarán por qué he descendido al
detalle, y quiero aclarar esta duda inmediatamente. He querido
insistir y dejar bien especificados los siguientes puntos: un
protocolo es un instrumento imprescindible para la
coordinación de los internamientos; la comunidad autónoma de
las Islas Baleares tiene todos los dispositivos enumerados que
forman esa cadena a la que llamamos protocolo; la mayoría de
los eslabones de dicha cadena están en mal estado de enlace,
tal vez alguno está desgastado y, desde luego, constituyen una
lamentable línea discontinua. El protocolo puede describirse en
diez minutos, pero no hay duda de que la fase laboriosa llega
cuando todos los organismos implicados tienen que aceptar,
asumir, consensuar y firmar. Por lo cual, el Grupo Parlamentario
Popular insta al Gobierno de las Islas Baleares para que
constituya en el menor tiempo posible un protocolo de
internamientos y llene el vacío existente en esta comunidad
autónoma.

Gracias, sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cerezo. Se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr.
Miquel Gascon, para su defensa.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del
Grup Socialista estam bàsicament d’acord que s’ha de fer un
protocol per tractar aquests casos que es produeixen, atès que
la llei del Codi Civil, a l’article 211, diu que els malalts que
s’internen a un hospital psiquiàtric involuntàriament s’ha
d’avisar el jutge, és cert que s’ha de fer, però també és cert que
s’ha de fer en un termini de 24 hores, i el problema que planteja
la Sra. Cerezo és des que el malalt té el brot agut de la seva
malaltia fins que ingressa al psiquiàtric. Per tant, el pas aquest
d’avisar el jutge és posterior i queda un espai de temps
important en el qual és realment cert que es creen tensions
entre la família, el malalts i també, per què no?, entre el servei
d’ambulàncies, policies locals, etc.

Nosaltres hem presentat una esmena a la proposició no de
llei perquè intentam colAlocar el protocol aquest dins el Pla de
salut mental. El Pla de salut que el van aprovar, crec recordar
que per unanimitat, no sé, sí, per unanimitat, el novembre del 98
en aquesta cambra, mandat de crear una comissió institucional
que s’ha creat avui, de la qual formen part la Conselleria de
Sanitat, els consells insulars i l’Insalud, i a ran d’això s’ha de fer
una comissió tècnica que es convocarà per primera vegada la
pròxima setmana, i nosaltres creim que és en el si d’aquesta
comissió tècnica on s’ha de fer aquest protocol que intent i
evitar els problemes que existeixen en els malalts i els familiars
quan hi ha un ingrés, un presumpte ingrés involuntari en un
hospital. Creim que és aquí on s’ha de fer aquest protocol i
també a l’esmena que feim posam un termini de tres mesos
perquè el Govern faci aquest protocol, així acotam en el temps,
després de la setmana que ve pràcticament, fins tres mesos, el
Govern haurà de tenir aquest protocol. I a més a més, per
acabar, nosaltres el que hem tret, a la nostra esmena no posam,
on diu “que protegeixi la salut mental i ompli el buit existent en
aquesta comunitat autònoma”, perquè si bé és cert que no hi ha
a tots els llocs, un protocol, també és de justícia dir que
l’Ajuntament de Palma sí té un protocol, per tant no hi ha un
buit absolut, i l’Hospital Psiquiàtric també té un protocol. Per
tant, nosaltres, a l’esmena que feim treim açò del “buit absolut”
perquè hi ha llocs on s’hi es fa.

Presentam aques ta modificació amb l’esperança que el Grup
Popular l’accepti i que d’aquí tres mesos tenguem un protocol
com demanda la Sra. Cerezo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gascón. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista,
tiene la palabra el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular amb la presentació
d’aquesta proposició no de llei pretén que aquesta cambra
parlamentària insti el Govern de les Illes Balears a constituir un
protocol d’internaments no voluntaris, si volen atendre
literalment el text  d’aquesta proposició, tot  d’una veim que es
fa amb l’objectiu doble de protegir la salut mental i d’omplir un
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buit existent a les nostres illes. Jo voldria començar analitzant
aquest darrer aspecte, perquè el Grup Parlamentari Popular no
s’hi entreté gaire a l’hora de fixar amb claredat a què o a qui es
deu l’existència d’aquest buit tan preocupant. En segon lloc,
perquè tots els grups presents en aquesta cambra parlamentària
sabem molt bé, inclòs el Grup Parlamentari Popular, que si en
aquestes illes nostres hi ha en aquests moments un gran buit
en l’atenció a la salut mental, únicament i exclusivament es deu
a la manca d’atenció que hi dispensà durant setze anys, posem-
ne quinze, el Partit  Popular, el mateix que només als vuit mesos
de romandre a l’oposició, ja insta uns altres perquè facin allò
que ell no va ser capaç de fer.

Podem coincidir a reconèixer que l’existència d’un nombre
tan alt d’ingressos involuntaris de pacients psíquics i mentals
a l’Hospital Psiquiàtric d’aquesta comunitat autònoma es deu
sobretot a una falta d’atenció comunitària, a una falta
d’integració al sistema general de salut per quant fa als pacients
psiquiàtrics. Tots recordam, tots sabem, que la Llei general de
sanitat de l’any 86 hi posa tant l’èmfasi en això que arriba a
establir que els ingressos dels pacients psiquiàtrics s’han de fer
als hospitals generals, i en arribar-los l’alta, han de ser atesos
pels dispositius d’atenció comunitària, integrats per equips
interdisciplinars de psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials,
personal d’infermeria i personal administratiu. 

El sistema caòtic de salut mental de l’Insalud que hem
heretat del passat  i que encara estam patint a l’actualitat, fa, per
exemple, que l’hospital general de Son Dureta només compti
amb devuit llits de pacients psiquiàtrics, devuit llits per atendre
tota la comunitat autònoma de les Illes Balears, la resta són a
l’Hospital Psiquiàtric dependent del Serbasa, a l’Hospital de
Manacor no n’hi ha cap, de llit per a pacients psiquiàtrics,
tampoc no està gens aclarit si hi haurà cap unitat psiquiàtrica
a l’Hospital de Son Llàtzer, ni quina en serà la capacitat. I, què
n’hem de dir de Menorca, a Eivissa i Formentera, d’autèntica
vergonya.

És clar i evident que aquí, a les Illes Balears, encara som
molt lluny d’aquella situació que marca com a fita molt clara la
Llei general de sanitat de l’any 86, i aquí, a les Illes Balears,
durant tretze d’aquests darrers catorze anys passats hi ha estat
governant el Partit Popular, com tots sabem.

Des d’aquesta tribuna parlamentària, per tant, i des d’aquest
grup parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, volem reclamar
del Grup Parlamentari Popular que sigui molt més conseqüent
amb allò que va fer quan governava aquestes illes en matèria
d’atenció a la salut mental, però també que sigui molt més
conseqüent amb tot  allò que va deixar de fer quan governava,
entre d’altres assumptes, parant poc esment, poquíssim a
l’aplicació concreta i pràctica de la Llei general de sanitat. I
també voldríem reclamar que fos molt més conseqüent amb tot
allò que li correspondrà fer en el futur si més no des de Madrid,
a l’hora de transferir les competències en matèria de sanitat a
aquesta comunitat autònoma, hem de veure si aquestes
transferències ens arribaran prest a aquesta comunitat
autònoma, hem de veure si aquestes transferències en matèria
de sanitat ens arribaran ben dotades, perquè, en cas contrari,
està garantit que continuarem patint la mateixa o una més gran

deficient atenció psiquiàtrica als centres sanitaris públics
illencs.

Pel que fa al segon aspecte, relatiu a la protecció de la salut
mental, compartim, amb el Grup Parlamentari Popular, que una
de les situacions més greus i dramàtiques que travessen les
famílies que compten amb algun pacient mental, apareix quan,
en haver d’internar a l’Hospital Psiquiàtric un membre que
pateix algun tipus de trastorn, aquesta persona malalta no hi
vol anar. Realment és un glop molt mal d’empassar, que sovint
comporta un fort tràngol. Se’ns diu que a la vista d’aquestes
situacions greus, la majoria de comunitats autònomes han
elaborat un protocol d’internaments no voluntaris, no ho volem
negar, però nosaltres agrairíem als representants del Grup
Parlamentari Popular si ens podrien concretar amb més detall,
davant aquesta cambra, dades fefaents sobre aquest tipus
d’iniciativa parlamentària, perquè fins allà on nosaltres hem
pogut arribar, només hi hem pogut detectar certs acords de
colAlaboració entre organismes diversos, certes iniciatives de la
societat civil, que s’han anat realitzant en connexió amb entitats
diverses, més que això no hem arribat a descobrir a cap de les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Hi hem d’afegir també que quan se’ns proposa un protocol
d’internaments no voluntaris, hauríem de tenir ben present cap
a quins llocs s’han de fer aquests internaments. Es propugnen
internaments a l’Hospital Psiquiàt ric? Des del Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista creim que catorze anys després
que la mateixa llei general de sanitat apuntàs que
l’hospitalització dels pacients, malalts mentals, es farà a les
unitats psiquiàtriques dels hospitals generals, no podem
pretendre que es continuïn propugnant ingressos en hospitals
p siquiàtrics qualificats com a monogràfics. Més que un
protocol d’internaments no voluntaris, el Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista consideram que s’ha de treballar molt
més intensament la plena integració de les actuacions relatives
a la salut mental en el sistema sanitari general, i la total
equiparació del malalt mental a la resta de persones malaltes.
Creim que l’atenció als problemes de salut mental de la població
s’ha de tendir a reduir al màxim la necessitat d’hospitalització,
potenciant els recursos assistencials als quatre nivells que
consideram fonamentals, i jo crec que la representant del Grup
Parlamentari Popular també hi ha fet alAlusió, com és el domicili
de les famílies afectades per la presència de malalts mentals;
segon, en el centre de serveis socials municipals; tercer, en els
centres d’atenció primària, ambulatoris o centres de salut; i
quart, a les unitats psiquiàtriques dels hospitals generals. 

Per a nosaltres l’hospitalització de pacients malalts mentals
ha de tendir a fer-se a les unitats psiquiàtriques dels hospitals
generals. Els hospitals psiquiàtrics com a tals han d’arribar a
desaparèixer del mapa sanitari de les nostres illes. Des de l’any
86 ençà la llei ho està manant, 14 anys després no se’n pot
impulsar cap casta de continuïtat, ni molt manco s’han de
proposar mesures que en contribueixin a una consolidació
perenne. Nosaltres creim que si a l’hospital Psiquiàtric hi ha
molts d’ingressos de malalts mentals contra la seva voluntat,
sobretot és degut a una inquietant i preocupant manca de
mitjans que coordinin els esforços entre hospitals generals,
centres de salut, centres de serveis socials, domicilis de
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familiars de pacients malalts mentals, o serveis d’ambulàncies
del 061, que hi tenen un paper molt important, i definitiu, i
decisori, a l’hora d’ingressar un pacient mental contra la seva
voluntat.

Tenim constància que justament allà on aquesta
coordinació s’arriba a establir, ni que sia mínimament, aleshores
els ingressos de malalts mentals contra la seva voluntat va
minvant de forma molt considerable. Volem insistir que l’ingrés
d’una persona malalta en un centre d’atenció sanitària és una
qüestió estrictament sanitària, que afecta exclusivament els
professionals de la sanitat. Creim que si aquests professionals
de la sanitat poden disposar dels mitjans adequats per realitzar
les seves funcions, s’arriba a fer fins i tot del tot innecessari
qualsevol altre tipus d’intervenció, sia de caràcter policial, o sia
de caràcter judicial. Volem insistir en el paper decisiu que tenen,
sobretot d’uns anys ençà, aquestes iniciatives ciutadanes que
t endeixen a enfortir els lligams interfamiliars de pacients
psíquics i mentals. 

I per acabar, volem recordar a tots els membres d’aquesta
cambra que el Parlament de les Illes Balears, en una comissió
parlamentària celebrada dia 26 de novembre de l’any 1988, ja va
valorar molt positivament i va aprovar el Pla autonòmic de salut
mental, un pla que preveia moltes actuacions romangué dins el
calaix del Govern conformat pel Partit  Popular, sense comptar
ni tan sols amb un mínim de pressupost, ni per l’any 98 ni per
l’any 99. Nosaltres som del parer que cal prestar una atenció
molt més acurada a aquest pla autonòmic de salut mental, i als
plans d’actuació que s’hi remarquen, sobretot en allò que
s’estableix al capítol dedicat a la salut mental i l’Administració
de justícia. 

Des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
donarem, per tant, el nostre suport a l’esmena de substitució
que el Grup Parlamentari Socialista ha presentat a la
consideració d’aquesta cambra. Entenem que aquesta esmena
s’adapta molt més a la planificació aprovada per aquest
parlament, i contribueix més intensament a emprendre aquelles
accions que aconseguiran amb eficiència i amb els recursos més
adequats fer front a unes situacions greus i dramàtiques, com
les que representen l’internament de persones malaltes en
unitats psiquiàtriques adients. I aprofitant la presència de la
Sra. Consellera de Sanitat, voldríem encoratjar-la perquè dugui
a terme tan aviat com això sigui possible la reconversió de
l’actual hospital psiquiàtric monogràfic com un element
fonamental en el procés de reordenació dels serveis psiquiàtrics
i de salut mental, i que dins el marc del Pla autonòmic de salut
mental es convoqui aquesta comissió tècnica, i s’atengui de la
millor manera possible la problemàtica que representen els
internaments no voluntaris de pacients mentals a les nostres
illes, més que un protocol d’internament, que segurament fa
falta, nosaltres consideram que aquestes illes nostres
prioritàriament necessiten una reforma en profunditat de
l’atenció sanitària psiquiàtrica que s’ha de dispensar als centres
sanitaris públics d’aquesta comunitat. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, en nom de Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Cerezo, en nom del Grup Popular, vol
intervenir?

LA SRA. CEREZO I MIR:

Quasi la meva intervenció anirà directa al Sr. Buele, que ha
incorporat no el problema del protocol d’internament sinó que
(...) Pla de salut mental de les Illes Balears, que sabem que va
ser fet pel Partit Popular, que va ser consensuat per tothom, és
a dir, tenim un document excelAlent, però en aquest moment no
podem treure tot  el que necessita arranjar la salut mental de les
Balears, perquè hauríem de menester, ja no hauríem de fer
vacacions; és a dir, el farem en capítols, per entregues. Avui
parlam d’internaments, i vostè no sé si ho sap, però hi ha
internaments que són necessaris, i moments molt dramàtics, i
moltes vegades ho veim pels diaris, no són coses que ens
inventem, són necessaris i són descoordinats, i açò és avui
concretament, perquè quan un tema és greu val més no mesclar-
lo amb altres. Avui parlam d’internaments. Estic segura que
amb açò estarem d’acord, que és necessari el protocol. El
protocol, vista l’alegria que el Grup Socialista, o el pacte de
progrés el creu necessari quan ens posa fins i tot un termini,
que ni tan sols jo m’havia atrevit a posar, amb la qual cosa crec
que estam tots d’acord, i açò esper. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cerezo, accepta l’esmena íntegra que se li ha presentat.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Accept l’esmena perquè açò ens fa falta a tots, és a dir, els
malalts mentals no tenen colorit, tant són del pacte de progrés
com del Partit  Popular, açò toca a la porta que toca; és a dir, per
a tots ells, crec que sí, que s’accepta tot. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cerezo, en nom del Grup Popular.

Aleshores aquesta proposició no de llei seria amb el text de
l’esmena alternativa presentat. S’entén aprovada per
unanimitat?

Doncs queda aprovada per unanimitat la proposició no de
llei 1341, amb el text esmenat que s’ha dit.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat, amb text alternatiu,
RGE núm. 1132/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, al Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells
insulars.

Passam al punt  següent i darrer de l’ordre del dia, debat de
l’esmena a la totalitat  amb text  alternatiu 1132, presentada pel
Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei 282, de consells
insulars. Per defensar l’esmena té la paraula el Sr. Joan Huguet
per un temps de 15 minuts. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Deman disculpes, Sr. President, però açò va més aviat del
que esperàvem. 

Sr. President, senyores i senyors diputats, vull que les
meves primeres paraules siguin per deixar constància al Diari
de Sessions que estam davant un projecte de llei cabdal per al
futur de la nostra comunitat autònoma. Som conscient que és
un tema àrid que desperta poc entusiasme mediàtic i fins i tot,
m’atrevesc a dir que també desperta poc entusiasme de reflexió
per part de diputats i diputades.

No obstant açò, per a mi és un tema apassionant, perquè
transcendeix del simple fet de pertànyer a un grup parlamentari
o a un altre, per esdevenir en un punt d’encontre entre totes les
formacions polítiques i tractar de conjugar entre uns i altres un
model de comunitat autònoma capaç de garantir una
permanència i un futur en aquesta nova estructura que
sobrepassi la circumstancialitat de les futures eleccions i
futures conformacions de majories i minories.

Aquest ha estat el nostre esperit des del primer moment,
oferir consens, consens, consens. Recuperar l’esperit del 89 en
la redacció d’aquest nou projecte de llei de consells insulars.

El Govern no ho ha volgut així, i va presentar el seu projecte
de llei, sense donar possibilitat que el Grup Parlamentari
Popular, majoritari en aquesta cambra en nombre de diputats, hi
digués la seva, i se’ns va emplaçar que tot el que haguéssim de
fer i tot  el que haguéssim de dir ho féssim i ho diguéssim al
Parlament, i açò és el que feim ara; per tant, anem a la qüestió.

Estructuraré la meva intervenció en tres parts, primer de tot,
una valoració política, una valoració del projecte de llei
presentat  pel Govern i la proposta alternativa que presenta el
Grup Parlamentari Popular. És possible, és probable, que pensin
que en aquesta esmena a la totalitat  rallaré sobre dret
constitucional i estatutari, sobre l’encaix jurídic dels consells en
el si de la nostra comunitat o sobre el caràcter bifront dels
consells insulars. També poden pensar que tractaré de parlar
sobre les mutilacions i aberracions jurídiques del text presentat
pel Govern i de la bondat del text  alternatiu. Els he de dir que si
pensen això, han encertat, però abans anem a aquesta valoració
política.

Pret enc, si és possible i si en som capaç, fer una valoració
política contrastant el model particular i excloent, el del Govern,
i el model global i integrador que és el text  alternatiu. Perquè, no
ho dubtin, aquesta serà la conseqüència que es derivarà de
l’aplicació d’un text o d'un altre.

Per demostrar aquesta afirmació intentaré utilitzar un mètode
inductiu, és a dir, partiré dels aspectes particulars per arribar als
generals.

El projecte de llei del Govern ve precedit d’un rosari de
declaracions i contradeclaracions entre les estrelles que formen
aquest pacte de govern en aquesta comunitat autònoma. I ho
intentaré fer d’una manera distendida. Primer, la Sra. Munar,
que brilla amb llum pròpia i que serveix de guia i referència als
satèlAlits que giren al seu voltant surt a escena. La Sra. Munar

diu: “… jo vull un govern per a mi”. El Sr. Antich li respon:
“…no passis pena, el tindràs…”. El Sr. Sampol entra tot d’una
en escena i diu: “… uep!, jo he de dir la meva, un govern insular
sí, però nosaltres dins…”.

I amb aquests tres actors principals comença l’òpera bufa
“Com marejar la perdiu”, en aquest cas “Com confondre el
personal”.

Encara no duen acabat el primer acte, quan surt la Sra.
Barceló, i diu al senyor del lloc, el Sr. Antich: “La Sra. Munar en
té tres, jo en tenc cinc…”. Davant aquesta exclamació torna a
sortir la soprano principal i li recorda al baríton que ella du la
veu cantant i que si no ho accepta el pot  llevar de l’escena, i li
recorda: “…el que està firmat, està firmat…”. Dit en unes altres
paraules: “No ens hauríem de fer mal, no ens hauríem de fer mal
...”. Davant aquest guirigall surt el que fa de “Superman”
d’aquest govern, el Sr. Grosske, i diu: “…que davalli el teló,
anem tots al camerino i posem-nos d’acord abans que el públic
ens faci fora”.

I aquí acaba el primer acte, que com poden comprovar és
ben interessant. I després d’açò ens hem de demanar: Cap on
ens condueixen totes aquestes declaracions i anècdotes, unes
divertides, unes altres grolleres? Ens serveix açò per extreure'n
alguna conclusió? Crec, i ho dic amb sentiment, que sí, i
aquesta conclusió no és altra que la nostra comunitat
autònoma, de prosperar el projecte de llei del Govern, cada
vegada serà menys comunitat, corrent el perill de deixar d’existir
i de ser en tant que comunitat.

Si ens esforçam per construir una vertadera comunitat per
a tots els illencs, mereixem que ningú no posi preu al que som,
quatre pobles que voluntàriament integram una comunitat
comuna a tots, sense tensions i sense separacions, quatre
pobles que fan de la seva unió entre mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs el que constitueix una única
nacionalitat amb senyes d’identitat pròpies que tenen en la
llengua, la cultura i la historia el seu punt àlgid de comunitat
diferenciada.

Comunitat autònoma, emperò insularisme redemptor han de
ser totalment diferenciats. En realitat, aquesta distinció ens
proporciona, a nosaltres, els del Grup Parlamentari Popular, un
excelAlent recurs dialèctic, a més d’una base conceptual ferma,
per plantejar una alternativa doctrinal i moral inequívoca
enfront de la febre particularista que es plasma al projecte de llei
del Govern i que s’ha vist incapaç de posar fre als deliris de
grandesa a forces minoritàries. I vostès, senyors del Govern, en
són els responsables.

Per al Grup Popular el poble es conforma en una realitat
comuna, el valor principal de la qual és la vida en llibertat a
l’empara de normes justes i d'institucions ben tractades i
respectades per la seva eficiència i eficàcia. Per a vostès, en
canvi, ho és el principi mal entès d’un nacionalisme excloent, en
el qual cada illa té una personalitat pròpia que ha de ser
excloent amb el concepte de pertinença a una comunitat
comuna. La diferència és abismal, i les conseqüències de gran
abast.
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No se’n temen vostès, senyores i senyors del PSOE,
d’Esquerra Unida, del PSM  i d’Els Verds, que el punt clau és
definir un projecte global de comunitat, aglutinador de
voluntats i d'ilAlusions, que superi en atractiu, ambició i qualitat
les proclames autocomplaents dels nous insularismes
redemptors. Som majoria els que creim en la viabilitat i la
necessitat de construir una comunitat comuna que acomodi les
nostres diferències i les respecti i que a la vegada garanteixi les
llibertats i els drets de tots per igual, siguin de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa o de Formentera.

Ens hauríem d’esforçar tots per trobar un llenguatge comú,
com es va fer amb la redacció de la Constitució Espanyola, amb
l’Estatut d’Autonomia i amb la Llei de Consells Insulars de
l’any 1989. Hem de trobar una proposta, un discurs, uns
continguts i una estètica que guanyi en l’àmbit de la
comunicació i de la imatge la seductora falAlàcia particularista,
esquifida i minoritària. Dit en unes altres paraules, hem
d’interpretar una melodia que tengui, no sols el timbre, el to,
l'originalitat i la bellesa requerides, sinó l'aptitud suficient per
destacar per damunt del tam tam tribal.

El projecte de llei que el Govern proposa dóna cobertura, en
teoria, legal, que no constitucional ni estatutària, a un model
que pot  devenir, segons l’ús que se'n faci, en dirigista,
intervencionista i totalitari; amb menyspreu a les essències
mateixes, a l'organització democràtica i representativa que són,
segons el mandat constitucional, els consells insulars, en els
quals els ciutadans han de ser els autèntics protagonistes de
l’acció política, mitjançant els seus legítims representants
elegits a les urnes.

El seu model constitueix una autèntica burla a la Constitució
Espanyola, i més exactament al que el Tribunal Constitucional
diu “bloc de la constitucionalitat”, i a l’Estatut d’Autonomia.

El Grup Popular, àmpliament majoritari -repetesc- en aquesta
cambra, per voluntat de la ciutadania, parteix de la consciència
més íntima, com dèiem abans, que la nostra llengua, les nostres
tradicions, la història pròpia, els nostres personatges, el nostre
paisatge, i un llarg etcètera, ens fa diferents però no excloents;
nosaltres apostam per un model integrador i harmonitzat de
totes les nostres institucions. Ens preocupa que alguns de
vostès confonguin que la governabilitat d’aquesta comunitat
passa pel silenci ideològic d’administrar de forma resignada el
que és inevitable.

Sr. Antich -avui absent, i ho lament molt, en un debat
d’aquestes característiques-, el manteniment del poder pel
poder no pot  pivotar mai sobre el sotmetiment de les
conviccions bàsiques. La política no és el mercadeig dels
principis, la política és la defensa democràtica i la creença
sincera en un sistema de valors, no ho dubtin, açò, una acció
política en la qual es "pasteleja" a costa de compromisos ètics
irrenunciables, supeditant els fonaments ideològics a la tàctica
episòdica, és una variant inacceptable de la degradació de la
vida pública. Jo els deman que retirin el projecte de llei, ara que
encara hi són a temps. Si no ho fan, el nostre vot serà en
contra. En contra d’una norma que pretén convertir els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears en “conillets

d'índies”, que dóna cobertura a un capritx personal,
contraproduent i absurd.

El Grup Parlamentari Popular aspira que els pobles de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, junts, marquin
el rumb segur de voler ser comunitat. Vol superar les diferències
i sumar esforços. No vol veure's embarcat dins d'aquesta mar
gelada de comportaments vergonyants, de mentalitats
excloents i de venda de retalls, a la qual vostès, els del Govern,
donen cobertura amb aquest projecte de llei.

Sr. President, senyors membres del Govern, per damunt de
diferències insulars, hem d’afavorir sense descans la idea
d'unitat com a comunitat. Ho reiter, més enllà de la lleialtat tribal
que li exigeixen, que ens hem de comportar com ciutadans, ja
que som els dipositaris i protagonistes principals de la
confiança dels nostres electors.

Recuperem el consens constitucional i estatutari i actuem,
tots junts. Recuperi, Sr. President, aquest principi de lleialtat
política. És hora que tots comprenguem i assumim
conscientment que la política no consisteix en el lliurament de
les nostres ànimes a un messies perquè les modeli d’acord amb
la seva quimera arbitrària. La política democràtica consisteix a
cercar espais comuns perquè hi trobem solucions.

Sr. President, avui absent, no ho dubti, el seu projecte de
llei significa una dramàtica pròrroga d’una rendició per etapes.
Sr. President, absent,  li reiter que el més savi, el més
convenient, el més intelAligent seria que vostè retiràs aquest
projecte de llei i cercàs aquests espais comuns dels quals li he
parlat per garantir que la nostra comunitat no es trobi sotmesa
a un preu.

Sr. President, Sr. Antich, absent, si ho pensassin dues
vegades, se’n temerien que en aquest tema és millor doblegar-
se que rompre la nostra comunitat. La vida ens ensenya que no
es pot  apagar un foc amb un incendi, ni aturar amb aigua una
inundació.

Aquestes són una sèrie de reflexions que ens han de dur i
que ens duen a fer, al Grup Parlamentari Popular, una volta
examinat el projecte de llei presentat pel Govern. Examinat
aquest projecte de llei des d’una perspectiva jurídica hem de
remarcar que hi ha dues principals innovacions, la primera un
consell executiu, on  els membres són lliurement elegits sense
que hagin de tenir la condició d’electes. La segona, la
composició d’una comissió de govern que no s’ajusta a la
normativa bàsica estatal sobre règim local, en cas que aquest
consell executiu es posi en marxa.

Per altra banda, el Grup Parlamentari Popular considera una
deliberada perversió l'omissió a tot  el projecte de llei de tota
referència al marc de la legislació bàsica de l’Estat sobre règim
local, i que se substitueixi, aquesta referència, per una genèrica
remissió de la regulació que es du a terme en el marc de règim
jurídic de les administracions públiques o a les bases estatals
sobre aquest règim jurídic.
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Podríem fer un rosari dels articles on es vulneren aquests
dos principis, però potser seria massa llarg i pesat. El que sí ha
de quedar clar és que, examinats en primer lloc els articles que
fan referència directa o per connexió al consell executiu, als
seus membres, a les seves funcions, així com al règim dels seus
actes, tots ells vulneren i contravenen les previsions
contingudes essencialment als articles 141.2 i 23.2 de la
Constitució, als articles 18.2 i 37.1 de l’Estatut d’Autonomia, així
com als articles 41.3, 31.3 i 32 de la Llei reguladora de les Bases
de Règim Local. Tots ells són inconstitucionals.

L’article 141.4 de la Constitució estableix el mandat que el
govern i l’administració de les illes estiguin encomanats a un
cas als cabildos, a un altre als consells, que tenen la condició
de corporacions de caràcter representatiu. Per altra part, l’article
23.2 de la Constitució Espanyola estableix el dret fonamental
dels ciutadans a accedir en condicions d'igualtat a les funcions
i càrrecs públics amb els requisits que assenyalen les lleis.

No hi ha dubte que aquesta vulneració es produiria; i es
produiria perquè el dissenyat consell executiu, fet a mida d’una
representació minoritària no disposa d’electes suficients, és
concebut com a òrgan de govern i administració executiva dels
consells insulars, i està dotat d’una composició i d'unes
facultats que desborden àmpliament les que es podrien atribuir
a un òrgan complementari. No és un òrgan complementari, és
un òrgan substitutori, i açò és inconstitucional.

Es produeix una autèntica vulneració de la normativa
constitucional, tota vegada, com hem dit abans, la mateixa
exposició de motius interpreta aquest consell executiu com a
element motor de govern i administració executiva dels consells
insulars, i està integrat -ho reiter una vegada més- per membres
que no tenen necessàriament la condició d’electes. És fàcilment
apreciable que aquest consell executiu substitueix, desplaça i
desnaturalitza els òrgans bàsics de composició representativa.
Ja ho hem dit abans, els consells insulars són òrgans i
corporacions representatius.

El TRibunal Constitucional diu clarament: “…debe
sostenerse la inconstitucionalidad de cualquier disposición
que establezca la posibilidad de suspensión o destitución de
los miembros de las corporaciones locales…”. Si això és així,
molt menys es pot  admetre una suplantació o un desplaçament
de consellers electes per persones no elegides democràticament
i que tenen caràcter executiu -reiter la paraula-, caràcter
executiu, que prenen resolucions i que són vinculants. Aquest
és un principi que atempta fonamentalment la Constitució.

El Grup Parlamentari Popular no està per la substitució, està
per la creació d’òrgans complementaris que facin més eficaç,
que facin més eficient la gestió dels consells insulars. El
projecte de llei ha d’adequar les seves previsions a aquestes
normes integrants del bloc de la constitucionalitat. El mateix el
Tribunal Constitucional diu: “…como titulares de un derecho
a la autonomía constitucionalmente garantizada, las
comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a
la definición de sus competencias y a la configuración de sus
órganos de gobierno, a la interpretación que cada
comunidad autónoma pueda hacer de este derecho.”

I, arribat a aquest punt, Sr. President, deman un parell de
minuts més.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Huguet, perquè ja ha sobrepassat un
parell de minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Anem a les conclusions, que són molt clares.

Primera. L’invent d’un nou òrgan en el si dels consells
insulars denominat consell executiu on els seus membres no
són necessàriament elegits, és inconstitucional, i tot el que
deriva quant a competències i funcions que es donen a aquest
òrgan.

Segona. La composició i les funcions de la comissió de
govern quan existeixi que exigeix la llei presentada pel Govern,
en cas que es constitueixi aquest òrgan executiu, és també del
tot  inconstitucional, perquè desnaturalitza el que és la comissió
de Govern i vincula les corporacions locals més enllà del que
ho fa la mateixa norma bàsica de l’Estat. A un president de
consell insular no se li ha de dir, no se li pot  dir quina comissió
de govern ha de nomenar i molt menys que és una comissió de
govern on ell ha de tenir el dret d’elegir personalment els seus
integrants, se’ls digui i els doni audiència, se l’obligui a haver
de nomenar a membres dels altres grups, independentment
d’aquesta facultat que és pròpia. Aquest també és un dels
aspectes inconstitucional.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vostè és un bon parlamentari, i sap que si té
quinze minuts de temps, té quinze minuts de temps. En aquest
moment en du devuit, li don un minut per acabar, i no és per
limitar-li el temps, sinó perquè s’està passant molt.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

En un minut resumiré el que em queda, però pensava que
açò, vostè té tota la raó, però pensava que aquest era un tema
prou important i com que jo estic tot  sol i després podran
intervenir tots els altres amb el mateix temps de quinze minuts,
els altres podran tenir tres quarts, i jo només quinze minuts.
Però vaja, conclouré.

EL SR. PRESIDENT:

Jo em pensava, Sr. Huguet, que tots els temes que se
substancien dins aquest parlament són importants, no uns més
importants que els altres. Per tant, li pregaria que acabàs la seva
intervenció.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Molt  bé, per concloure. Davant aquest projecte de llei,
temps tendrem a la rèplica, perquè he llegit coses molt curioses,
però me les reservaré per a la rèplica, on treurem estadístiques
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de coincidències o no coincidències, el 90%, quin disbarat, no
s’han llegit el projecte de llei nostre.

El nostre projecte de llei té quatre principis. El primer de tots
és incorporar aquelles reflexions i aquelles exigències que va
dictar l’informe, pres per unanimitat, del Consell Consultiu de
les Illes Balears, en el primer projecte de llei i que en aquest no
hi és, se li canvia el nom, però es manté la mateixa característica.
El nostre projecte de llei integra aquells principis que van ser
aprovats o acordats al “Document de Menorca”, de dia 21 de
gener del 2000, concretament el que es va remetre dia 20de març
del 2000, també veig que està perfectament integrat dins el
nostre projecte de llei, aquests deu punts bàsics on únicament
a un punt  hi va haver una abstenció, al punt 4, per part dels
representants del PSM.

El nostre projecte de llei és un projecte que vol integrar, que
vol sumar, que vol recuperar tota l’experiència acumulada i que,
a la vegada, vol servir de base i de fonament, perquè entre tots
redactem aquest marc bàsic d’estructura de la nostra comunitat
autònoma. Crec que avui seria positiu, seria convenient, seria
bo, seria necessari fer cas de la darrera entrevista que ha sortit
publicada Als mitjans de comunicació d’aquest cap de setmana,
on el partit  que inicialment va iniciar la tramitació, enviant un
projecte de llei al Govern, es desmarca tortament d’aquest, diu
que açò és el projecte del Govern, que no és el seu, que no
intervé en el debat, per tant, vostès, membres del Govern, ni
estan pressionats, ni estan fermats, ni tenen cap excusa, ara, per
mantenir aquest projecte de llei. Recuperin el consens,
recuperin el diàleg entre totes les formacions polítiques, anem
a constituir una ponència que redacti un projecte de llei de
consells insulars, de tots i entre tots. Perquè, si no ho feim així,
realment mereixerem ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, acabi, du vint minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Algun grup vol intervenir a favor? El Govern vol intervenir,
aleshores, Sr. Conseller de Presidència, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, podem fer d’aquest debat un creuament de
desqualificacions i d’acusacions, però aquesta no és la meva
intenció. Jo vull explicar el per què de la nostra llei, vull donar
els arguments que han convençut el Govern de la necessitat de
reforçar els consells insulars, arguments que lamentablement
vostès, senyors diputats i senyores diputades del Partit
Popular, no han volgut considerar abans d’oposar-se a aquest
projecte de llei.

Però no es preocupin, perquè no només donaré els
arguments del Govern, també m’ocuparé de la seva suposada
esmena a la totalitat.

A les Illes Balears els consells insulars varen ser el primer
gran canvi institucional d’una democràcia que arribava després
de la dictadura de Franco. El centralisme de la Diputació
Provincial era rebutjat per Menorca, Eivissa i Formentera, que
havien patit  la manca d’institucions pròpies d’autogovern. La
dissolució de la Diputació Provincial i la creació dels consells
insulars va ser un procés extraordinàriament ràpid. 

Primer de tot  hem de prestar atenció a un fet massa vegades
oblidat: els consells insulars són anteriors a la Constitució;
foren creats pel Reial Decret Llei 18/1978, de 13 de juny, a fi que
les Illes Balears tenguessin institucions pròpies a cada una de
les illes. Els consells insulars neixen jurídicament sis mesos
abans de la Constitució.

Els consells insulars signifiquen, de fet, la dissolució de la
Diputació Provincial de Balears, que pel seu centralisme no
deixà gaire bon record a Menorca, a Eivissa i a Formentera.
Existia el temor que la futura comunitat autònoma pogués
significar una reedició ampliada del centralisme de la Diputació
Provincial. L’Estatut d’Autonomia, per ser aprovat, haurà de
reconèixer el fet preexistent dels consells insulars. El nostre
estatut d’Autonomia -i això és molt important- fou aprovat
mitjançant un pacte fundacional: hi hauria una comunitat
autònoma i dins ella els consells insulars exercirien el govern de
cada illa, i disposarien d’un ampli ventall de competències que
aniria incrementant-se gradualment en el futur. En aquest
context, els consells insulars jugaren bé la carta de ser
institucions anteriors a la comunitat autònoma: l’Estatut
d’Autonomia els hagué de reconèixer i establir que el seu paper
seria encara més important el dia de demà.

Avui, el debat de la nova llei de consells insulars, senyores
diputades i senyors diputat s, se situa dins aquesta dinàmica
històrica: el Govern, amb el Projecte de llei de consells insulars
ha volgut ser fidel al pacte fundacional, gràcies al qual fou
possible l’Estatut d’Autonomia. Aquest és l’esperit de la nostra
llei de consells insulars, i es tracta d’un esperit que no té marxa
enrere, exactament igual que el procés de creixement
competencial, d’increment de recursos i de consolidació
institucional dels propis  consells. Es tracta, senyors diputats
del Partit  Popular, de sumar-se a aquest procés o deixar que la
història els passi per damunt.

Una altra cosa que em sembla que no tenen en compte amb
la seva esmena a la totalitat és que les Illes Balears són un cas
absolutament singular dins el panorama autonòmic espanyol i,
per tant, hem de fer tot  sols el nostre camí a la nostra manera.
No podem practicar l’exercici còmode de copiar d’una altra
autonomia, hem d’avançar en solitari per un camí exclusivament
nostre. El País Basc, amb els seus territoris històrics, és to t  un
altre món, és un territori continental amb uns particularismes
interns fortíssims. Ens serveix la mostra institucional de
Canàries?, només molt relativament; els cabildos, en contra de
la idea molt generalitzada, no neixen amb la llei de l’any 1912,
no, els cabildos nasqueren amb la conquesta castellana de
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Canàries en el segle XV. No ens deixem enlluernar per les
teòriques semblances entre cabildos i consells. Canàries i les
Illes Balears són arxipèlags, però mons diferents.

Tot això no té res a veure amb les Illes Balears, i a realitats
diferents, sistemes institucionals diferents. Les capacitats
econòmiques dels cabildos eren, comparades amb els consells,
enormes. No havien de demanar recursos al Govern de
Canàries; els recursos, els tenien sobretot els cabildos. Supòs
que ja es veuen les diferències: unes institucions fortes, amb
recursos, davant unes altres, els consells insulars, que
pràcticament donaven les seves primeres passes, així que les
raons per les quals les Illes Balears som un cas absolutament
singular dins l’Espanya de les autonomies són les següents: els
territoris històrics i els cabildos tenien segles d’existència, eren
institucions consolidades amb amplíssimes competències i
recursos, eren l’autogovern històric, sòlidament arrelat, que
podien parlar de tu a tu a les noves comunitats autònomes del
País Basc i de Canàries, tenien història, competències i
recursos, eren poders indiscutits que s’integraren, son sense
tensions, dins el sistema institucional basc i canari.

Va passar igual a Balears? No, els consells insulars eren
institucions noves, creats jurídicament el 78 i que foren
constituïts per sufragi universal directe en el 79. Les seves
competències eren escasses, els seus recursos insuficients, i
l’Estatut les hagué de fer un lloc dins l’articulació institucional
de les Illes Balears.

L’Estatut, però, no podia deixar els consells insulars tal com
eren l’any 1983. El pacte fundacional de les Illes Balears, com ja
els he explicat, va considerar que els consells insulars serien
institucions obertes, que amb el temps s’anirien consolidant
mitjançant noves competències i nous recursos, i el Govern ho
creu, creu realment en el pacte fundacional i el vol respectar,
perquè un govern responsable ha de respectar necessàriament
la lletra i l’esperit del pacte fundacional, que és l’Estatut
d’Autonomia en relació als consells insulars.

Senyors diputats, senyores diputades del Partit  Popular,
vostès han pogut comprovar que legislar en matèria de consells
insulars no es tasca fàcil. Durant 16 anys han governat a les
Illes Balears. La Llei 5/89, de 13 d’abril, de consells insulars, va
establir el règim general d’atribució i exercici de competències,
i quin temps va necessitat el govern del Partit  Popular per
aprovar la Llei de consells insulars?, sis anys, no sis mesos, sis
anys. Idò bé, senyores i senyors diputats, dia 27 de juliol el nou
president de les Illes Balears prenia possessió del seu càrrec, i
sis mesos després, el 31 de gener, entrà al Parlament el nou
projecte de llei de consells insulars. Ens reconeixeran que hem
fet en sis mesos allò que vostès varen haver de menester sis
anys, fins i tot  hem intentat consensuar el nostre projecte de
llei: no sé si ho recorden, però el president Antich va cridar el
Sr. Matas i li va lliurar la nostra proposta i va esperar les
aportacions del cap de l’oposició. Quina va ser la primera
aportació?, que Antich volia fer-se una foto; aquesta va ser la
primera aportació del Sr. Matas a la Llei de consells.

Per què nosaltres volíem consensuar? Per què hem fet tanta
feina durant sis mesos? Perquè al nova llei de consells insulars

era del tot  necessària. La Llei 5/1989 deixa sense abordar alguns
aspectes del règim jurídic dels consells i, de manera especial,
l’organització, i aquest són els dos elements essencials de la
nova llei, règim jurídic i organització. Règim jurídic i
organització que amb el Projecte de llei del Govern permeten als
consells insulars un alt grau d’autoorganització i una major
capacitat de gestió que, en definitiva, és el que necessiten els
ciutadans de les seves institucions, un règim jurídic i
organitzatiu que permet als consells definir com volen i amb qui
volen treballar per ser més àgils, per donar una resposta més
ràpida als problemes dels ciutadans.

I jo em deman: per què els consells insulars no han de poder
dotar-se d’un consell executiu? Efectivament, els consells
insulars han de poder dotar-se d’un consell executiu si així ho
decideixen perquè això implica una millora important de la
capacitat de gestió dels consells insulars. El Govern vol uns
consells insulars forts, amb àmplies competències, amb un
finançament suficient, amb una organització dinàmica i amb una
gestió eficaç per servir com pertoca els interessos de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Hem d’aprovar millor avui que
demà aquesta nova llei de consells insulars.

El Partit  Popular, amb falses esmenes a la totalitat  i
amenaces d’acudir al Tribunal Constitucional, vol frenar o
aturar aquesta nova llei, absolutament necessària i urgent, i si
això no fos suficient, senyores diputades, senyors diputats del
Partit Popular, tenguin en compte que si els féssim cas, si
només aplicàssim la Llei de règim local, seria del tot impossible
que els consells poguessin arribar a gestionar les competències
que els atorga l’article 39 de l’Estatut. La nova llei, amb la
possibilitat que els consells insulars puguin crear, si volen, un
consell executiu i integrar-hi fins i tot consellers no electes,
obre una nova frontera en l’autoorganització de cada una
d’aquestes illes. 

El Govern vol avançar amb coratge prudent, no amb
temeritat inconscient. Darrere aquest projecte de llei hi ha dos
elements fonamentals. D’entrada, una proposta jurídica sòlida;
hem comptat amb prestigiosos juristes que avalen el Projecte de
llei del Govern, entre ells dos catedràtics de Dret administratiu,
un de Dret constitucional i d’altres experts en la matèria, a més
de les recomanacions del Consell Consultiu. Per altra banda
vull reivindicar que, a més d’una possibilitat legal, la nova llei
de consells insulars és també una proposta política: volem fer
dels consells insulars unes institucions plenament incardinades
dins el sistema d’autogovern de les Illes Balears. Deixem que
els consells insulars disposin d’un ampli marge de llibertat
d’autoorganització; la llibertat, Sr. Huguet, enforteix tant les
persones com les institucions.

Aprovar la suposada esmena a la totalitat  del Grup
Parlamentari Popular seria fer moltes passes enrere, i les Illes
Balears volen caminar cap al futur. Els pobles de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera tenen dret a consolidar el propi
autogovern, un autogovern que s’integra amb plena harmonia
dins el sistema institucional de les Illes Balears.
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La proposta positiva és el Projecte de llei dels consells
insulars presentat  pel Govern. En aquest projecte els consells
trobaran les eines per construir el seu futur.

Respecte a la seva suposada esmena a la totalitat, Sr.
Huguet, només li puc fer un grapat de consideracions. En
primer lloc li he de dir que no m’agrada, i no m’agrada per un
caramull de raons. Primer, la seva suposada esmena a la totalitat
és una còpia de l’avantprojecte del Govern: dels 59 articles de
la seva proposta, només uns onze -i som generosos, perquè
ben mirat serien uns set o vuit- no han estat trets del nostre
projecte; els altres 50 han canviat de numeració, s’han dividit ,
però no s’han pensat ni s’han elaborat, només s’han copiat.
Així doncs no és estrany que el text  suposadament alternatiu
que presenten coincideixi amb el nostre projecte de llei en una
sèrie de punts fonamentals. Coincideix substancialment en les
atribucions del ple i del president, en la possibilitat de
desconcentrar competències via reglament orgànic, en el règim
de funcionament dels òrgans del consell, en les fórmules de
control sobre (...) executiva del consell, etc. Així que tenim uns
11 articles no copiats del nostre projecte de llei, i vostès
insisteixen en dir que aquests onze articles són una esmena a
la totalitat.

Idò venga, anem a veure quines innovacions ens aporten
aquests onze articles. Cap ni una, l’únic que fan és dir el que
diu la Llei de bases de règim local, res més. Per tant, tenim per
una banda uns 50 articles copiats del nostre projecte de llei ,  i
uns altres 10 o 11 trets de la Llei de bases. Només el puc dir una
cosa, senyors i senyores diputats del Partit Popular:
Enhorabona!, el seu text és ben constitucional perquè l’únic
que fan és repetir el que diu el nostre projecte, que és
constitucional, i el que diu la Llei de bases, que també ho és. 

Però per si no fos suficient, si aquestes paraules no fossin
suficients per desqualificar la seva feinada -i li dic que és una
feinada perquè ho pot comprovar- el plantejament que fan a
aquest suposat  text alternatiu devalua l’Estatut. M’explic: és un
plantejament tan conservador que sembla que el que regulen és
una diputació provincial de Castella o d’Extremadura, amb tot
el meu respecte per a aquestes institucions, que encara així no
es poden comparar amb els nostres consells. 

La seva suposada esmena a la tot alitat no té elements
innovadors. Basa el funcionament dels consells en figures
funcionarials, perquè el PP no té cap interès en què els consells
s’acostin al model administratiu de la comunitat autònoma, sinó
al dels municipis. No és res més que una interpretació
centralista, beata, de l’Estatut d’Autonomia...

(Remor de veus)

Beata, beata. Per tant, aquest text que han presentat amb
tant de renou no és una esmena a la totalitat de tot el projecte.
Vostès només volen anar contra un punt: la creació del consell
executiu i la possibilitat que el formin els consellers no electes,
i presentar una esmena a la totalitat  per anar en contra d’un sol
punt  és, com a mínim, un ús incorrecte de les fórmules
parlamentàries. Amb tot  això no ajuden perquè els consells
siguin vertaders governs de cada illa. Com explicaran això als

habitants de Menorca, Eivissa, Mallorca i Formentera? En
definitiva, tot  aquest renouer per anar en contra d’un sol punt
i demanar una sola cosa: supressió del consell executiu del qual
formen part, si el consell així ho vol, consellers no electes. Idò
bé, com ja li he explicat abans, aquesta és la nostra aposta
política, avalada per juristes de prestigi sobradament
reconeguts, i per unes circumstàncies històriques que fan de
Balears una comunitat diferent, que necessita un sistema
institucional diferent. El nostre projecte és, com he dit, com ha
dit el president, fruit d’una interpretació valenta de l’Estatut.

I ja com a anècdota, Sr. Huguet, li diré que per no fer no fan
bé ni l’exposició de motius. És una peça de museu, la seva
exposició de motius. Té tres punts importants: Un, autobombo
de les transferències que va fer el Partit  Popular a partir de l’any
90; dos, una còpia de l’informe del consells consultiu que ja
està tot  incorporat; i tres, l’únic que fan com a exposició que es
podria dir així és dir que estan d’acord amb la Llei de bases de
règim local. Si això és una exposició de motius, crec que els
juristes ens hauran d’explicar com és que feien totes les altres
que fins ara s’havien fet.

Siguin valents, senyors diputats, senyores diputades del
PP. Retirin la seva còpia, mirin pel futur de les nostres illes,
donin a aquestes illes els instruments per agilitar la solució dels
problemes, i deixin-se d’amenaces, filtracions i suposats
informes d’inconstit ucionalitat. Mirin com, en definitiva, l’únic
que discutim aquí són uns 10 articles. Els propòs que retirin
aquesta suposada esmena a la totalitat que no aporta res de
nou, que anem a fer feina seriosa, estam disposats a discutir
aquests 10 articles un per un, vostès tenen la decisió.

Per concloure, senyores diputades i senyors diputats, les
Illes Balears no tenen les mateixes característiques que cap altra
comunitat autònoma. No es poden comparar als territoris
històrics, no som com el País Basc, no som tampoc com les Illes
Canàries; si som diferents, i ho som, tenim el dret i l’obligació
de formar un sistema institucional propi, i aquest repte troba
solució en el Projecte de llei del Govern. La seva suposada
esmena a la totalitat no dóna les respostes que les Illes
necessiten; M allorca, Menorca, Eivissa i Formentera precisen
d’un camí nou, innovador, i vostès no aporten res de nou,
només ens presenten còpies, ja sigui del nostre text o de la Llei
de bases. 

Vostès diuen que el nostre projecte de llei vulnera la
Constitució. Jo els assegur que no, juristes de pres tigi els
asseguren que no, però el que no han pensat és que la seva
suposada esmena a la totalitat és antiestatutària, i li ho dic: és
antiestatutària; potser que no vulneri la lletra de l’Estatut, però
va totalment en contra de l’esperit del pacte fundacional que va
inspirar l’Estatut. Aquest esperit, aquest compromís de fer que
els consells anassin a més no es troba a cap lloc del seu text,
han traït l’esperit de l’Estatut, s’han limitat a fer una
interpretació centralista d’aquest text. El que presenten vostès
no és realment una esmena a la totalitat. Una esmena a la
totalitat  significa un text alternatiu i, com ja hem dit abans, és
una simple còpia d’uns articles de la Llei de bases i d’uns
articles de la Llei presentada pel Govern. Els diputats i les
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diputades del Parlament som aquí per fer coses més
productives, no per llegir còpies.

Per favor, retirin aquest text i anem tots junts a debatre els
únics articles, els 10, 7, 8, 9, 10 articles que no han tret del
Projecte de llei del Govern. Podrem fer una feina constructiva i
el Govern està disposat a fer-la. Aprofitin aquesta oportunitat,
senyors diputats i senyores diputades del PP, no és massa tard
perquè reconeguin el seu error. És molt el que està en joc: el
futur dels consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet, vol
intervenir? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
una consideració prèvia, Sr. Garcías. Jo no li donaré lliçons de
lectura, ja en sap a bastament, però li he de dir una cosa: o l’han
enganat, o vostè no ha llegit el nostre text  alternatiu, i el que es
diu sobre aquesta tribuna queda enregistrat, queda filmat i surt
al Diari de Sessions. Jo el rept, a vostè, a fer -i ara que estam en
Setmana Santa- el que fan quan hi ha la lectura de la passió de
Jesucrist, que intervenen tres damunt l’altar, un que és el
narrador, l’altre fa de Jesucrist i l’altre fa d’apòstol, de Pilat, de
Barrabàs..., fa tots els papers. Jo el rept, a vostè, a fer aquesta
interpretació amb mi, mano a mano, davant aquesta cambra i
davant tots els mitjans de comunicació, a llegir el seu projecte
i a llegir el nostre i a veure si és cert el que vostè diu o si és
mentida el que vostè diu. 

Em sobren les paraules i potser el temps. Miri, estadística en
mà del projecte del Govern al projecte que presenta el Grup
Parlamentari Popular, que li admet que vostè no hi estigui
d’acord i que desqualifiqui l’exposició de motius, però
l’exposició de motius és una alternativa a la seva, li agradarà o
no li agradarà, és una alternativa, és de substitució. En total
substituïm 37 articles del seu projecte. Som coincidents en 15
articles, d’aquests 15 articles 13 són coincidents amb la Llei de
l’any 1989 que vostès també han copiat; són els mateixos,
s’han traslladat del 89 a la seva llei, i nosaltres també hem fet
exactament el mateix perquè són vàlids, perquè són coherents
i perquè no hi ha perquè modificar-los, com fer una
transferència, que és una delegació, com el sistema de control,
que és una gestió ordinària, com es retira, com és la comissió
tècnica interinsular, com s’ha de fer la transferència... 

Tot açò és coincident, fins i tot  el sistema de finançació per
una lleialtat que vam tenir dins el despatx del president en el
qual vostè va ser, on vam dir que el sistema de finançació havia
de ser totalment consensuat i que no valia que cap grup en
aquest moment plantegés el seu sistema de finançació, i
nosaltres ho hem posat  en el nostre text  exactament igual
perquè s’ha de complir la llei en aquest moment de crear aquest

fons de compensació interinsular perquè dia primer de gener de
l’any 2001 ha de sortir la llei de finançació definitiva dels
consells insulars, i aquest és coincident amb el seu i amb el del
89.

I li reiter, 37 de substitució, 15 iguals, dels quals el 80%,
d’aquest 15, són els mateixos que hi ha a la Llei del 89. Li basta,
açò? Per tant, no em vengui amb històries perquè jo li admet el
debat parlamentari o (...) l’esgrima parlamentària de recursos
dialèctics si estam d’acord o no estam d’acord. No faltaria més!,
açò sí; vostè digui “no estic d’acord amb aquest article”, “no
estic d’acord amb l’exposició de motius”, “vostès copien no sé
què...”, però jo no tenc prou temps per explicar-li tot. 

Hi ha una part de l’exposició de motius que és part d’un
document que nosaltres consideram vàlid i al qual vàrem donar
suport  de moment, d’un catedràtic de dret administratiu que fa
aquesta exposició de motius i copiam el tema de dir que sense
que els consells insulars perdin la seva funció com a
corporacions de caràcter local, assumiran competències com a
institucions de la comunitat autònoma, i nosaltres copiam
textualment, que no és seu!, que és el text  que també hi h a  a
l’exposició de motius de l’any 1989. El primer punt de
l’exposició de motius del nostre text alternatiu és coincident
lletra per lletra no amb el seu, amb el que va ser consensuat
entre totes les forces polítiques l’any 1989, tota la ressenya
històrica. La descripció de les competències que s’han
transferit al llarg d’aquests anys no és res més que introduir a
l’exposició de motius part del document de Menorca on es
valora el camí transcorregut i es valora ja aquest procés que ens
dóna una experiència; açò és el que s’introdueix. 

L’altra part de l’exposició de motius, que he de dir que els
únics que es varen abstenir varen ser els del PSM, és el punt
número 4 d’aquest document, al qual van donar suport i vam
redactar entre tots, i diu textualment: “D’acord amb la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia, els consells insulars s’han
d’entendre com a institucions de la comunitat autònoma.
Aquests s’han d’estructurar i organitzar en el marc de la
legislació bàsica de règim local per una llei del Parlament de les
Illes Balears”. Açò estat acordat per tots i açò està a l’exposició
de motius, és la incorporació d’aquest document a l’exposició
de motius que després es regula amb el seu articulat.

I els aspectes que vostè diu que són nous, clar que són
nous; són nous perquè aquesta llei ni dóna més autonomia, ni
menys autonomia, ni els fa més forts, ni els fa més fluixos, als
consells insulars. El que donarà més capacitat de gestió, el que
donarà més competències, el que reforçarà els consells insulars
serà la política de transferències que vostès duguin endavant.
La llei és un marc d’organització al qual s’ha de subjectar
l’aplicació d’aquestes competències, l’exercici d’aquestes
competències s’ha de marcar a la llei. La llei en ella mateixa, per
ella mateixa, ni la seva dóna més potestat  als consells insulars .
Vostès aprovin el seu projecte de llei i no donin cap
transferència: en què notaran l’autogovern?, en què notaran el
reforçament institucionals? En res, en res de res. La Sra. Munar
i el seu portaveu li han dit ben clar: “No necessitam aquest
projecte per autoorganitzar-nos; jo el que vull són
competències”. No “manegem la perdiu” amb aquest projecte
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si no tenim competències, ja li han dit ben clar, no em miri a mi,
jo no he pactat amb vostè, són altres, que han pactat, i aquest
és el sentit de la nostra esmena a la totalitat.

I el que no em pot  fer -perdoni que li digui, que no estic
crispat, és la meva manera de ser- el que no em pot fer és
desqualificar unes declaracions de caràcter polític. Com què no
hem volgut consens?, però què és, aquest disbarat?, però què
és aquest disbarat que vostè diu? Vostè hi era, com deia l’antic
batle d’Alaior cos present almanco sí que hi era...

(Rialles)

...en aquesta reunió, hi era, eh?, i vostè no va veure que li
vàrem entregar un document?, i que després el vam reforçar,
que era un document únicament de principis, sense llei
estructurada?, i que després vam ampliar amb el document que
vam elaborar a Menorca i que l’hem anat ampliant, i quan hem
presentat  un text alternatiu?, quan vostès van sortir i van
manifestar: “En el Parlament ens veurem”, i en el Parlament ens
veim. Jo l’únic que li dic és que no acusi aquest grup de fer
feina, o almanco aquest diputat, ben feta o mal feta, no vull que
m’acusin de fer feina. Jo em preocuparia si m’acusassin de
gandul, però per feina no. 

I què dirien vostès si nosaltres no haguéssim vengut aquí
amb una esmena a la totalitat o sense text alternatiu? Que hem
fet renou, que tot  era marejar, que no volíem res, que volíem
aturar... Açò dirien, que no tenim projecte alternatiu, que no
sabem què volem amb els consells, que no sabem què volem
amb la comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, no s’embali. Ha superat el 20% del temps.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

I hi ha aspectes... -sí, perquè segurament tendré més temps
per encara esplaiar-me- hi ha aspectes que són diametralment
oposats d’un projecte i de l’altre, perquè la columna vertebral
-i acab, és un segon, li ho promet, Sr. President- la columna
vertebral del seu projecte de llei està en dos aspectes: en la
creació d’un consell executiu i en la nova composició de la
comissió de govern en cas que es posi en marxa aquest consell
executiu. En la resta li dic que hi haurà el 80% d’acord, el 80%
d’acord perquè són obvietats.

EL SR. PRESIDENT:

Ha superat el seu torn.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per tant l’alternativa és a aquests dos aspectes concretes i
no em desqualifiqui una esmena a la totalitat  per fer una
alternativa amb el fonamental del projecte que és açò. Aquest
projecte, sense açò, no valia la pena fer-lo.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula per tancar la qüestió incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, m’ha semblat aquell alAlot
que havien agafat copiant, quan ha sortit aquí dalt, perquè
l’únic que ha fet ha estat argumentar que no havien copiat,
quan està claríssim que han copiat, quan està claríssim que han
copiat. I la seva segona argumentació ha estat dir-nos que era
la seva exposició de motius, però vostè sap que una exposició
de motius ha de tenir substància; la seva exposició de motius
no tenia substància, és copiada de la Llei de transferències que
varen fer i, després, copiar l’informe del Consell Consultiu, que
aquest informe del Consell Consultiu ja havia quedat totalment
devaluat perquè aquest informe del Consell Consultiu ja havia
estat pres en consideració en molts dels seus apartats. Per tant,
Sr. Huguet, la veritat és que per fer tanta feina com diu que han
fet, els ha sortit un producte ben dolent, li puc assegurar que
els ha sortit un producte ben dolent.

I després vegem què era el que vos tès proposaven amb els
documents i què ens varen presentar al Govern. Aquests dos
fulls que li he mostrat és el que ens varen presentar, això és de
l’únic que tenim coneixement; què són?, principis generals, que
els hi puc llegir:  “Los principios informadores del modelo de
comunidad autónoma que propugna el Partido Popular de
Baleares se basan en la aceptación plena de la Constitución
española y del Estatuto de Autonomía”. D’acord, hi ha cap
problema?, d’acord. b) “El Partido Popular de Baleares
defiende la unidad de nuestra comunidad, que tiene su base
en el respeto a la diversidad de los territorios que la integran,
y conforman una estructura jurídico-política integrada por el
Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares”. D’acord.
Vol que continuï llegint els principis, les seves grans
aportacions? Totes van en aquesta línia.

Després també hi ha tots uns principis, que són principios
informadores de la Ley de Consejos Insulares , pràcticament
tots, també estan en la mateixa línia. Per tant, quina és la
diferència? La diferència, per a vostè que ha dit que no més està
detallada a uns petits articles, és el tema del consell executiu,
per a vostè, i dels consellers electes. I clar, com ho han de vestir
això? Després diuen, això és inconstitucional. Miri, vostè ha fet
galanteig davant la premsa que té un informe de juristes o de
jurídics que li diuen que això és inconstitucional, mostri’l,
tregui’l, com nosaltres tenim informes i tenim informes fets per
juristes de prestigi que ens diuen que el nostre és
constitucional. Què vol dir, Sr. Huguet, que és
inconstitucional?, que vostè demanarà a cinquanta diputats o
a cinquanta senadors del Partit  Popular o al Sr. Aznar ..., amb
quins arguments?, on és l’informe que vostè diu que és
inconstitucional?, on és aquest informe? He sentit el Sr. Matas,
el Consell Consultiu, del seu informe, els cinc punts varen ser
recollits, varen ser recollits els cinc punts. Una altra cosa és que
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vostès no vulguin veure les coses i estiguin aquí, no per
construir aquesta comunitat, sinó per fer oposició per veure si
poden estar vostès al Govern i l’única fórmula que tenen és una
fórmula totalment destructiva i gens constructiva, gens
constructiva, ...

(Aldarull a la sala)

..., gens constructiva. No, no, no s’espantin, aquest és
l’argument, per què?, perquè si és ver que feien una feinada,
durien un text  alternatiu, farien uns documents congruents i, a
més de fer això, si diuen que és inconstitucional, mostrarien a
l’opinió pública aquest document i on és que és
inconstitucional, haurien de demostrar on és que és
inconstitucional, no les seves paraules, perquè aquí em fa un
debat jurídic, vostè, com si fos el magistrat, com si vostè
estigués en la possessió de tota la veritat i de tots els juristes,
vostè no és jurista, que jo recordi i, a més, no és magistrat. 

Per tant, per tant, Sr. Flaquer, es posi tranquil, que vostè
sempre està molt nerviós, es posi tranquil, i em deixi parlar, que
jo tenc la paraula, per tant, no es preocupi, jo tenc la paraula. El
que li vull dir és que vostès, quan els agafen amb grans
paraules, quan a vostès els agafen amb grans paraules, ...

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, comprenc que és el darrer dia d’escola,
però per favor moderin les expressions i respectin la propietat
pública, vull dir, les coses de fusta que tenen davant. 

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

A vostès quan els agafen amb grans paraules, que són
paraules buides, perquè vostè, Sr. Huguet, n’ha dit moltes a la
seva intervenció de paraules buides, paraules grandiloqüents,
que atemptam, no sé contra què. Miri, Sr. Huguet, això que diu,
si ho sosté, si ho sustenta, si ho aguanta, aguanti-ho a través
d’informes jurídics que ho diguin i que venguin firmats per
determinats juristes que ens diguin i que diuen que això és
inconstitucional, si no, faci un debat polític, faci el debat polític
que és el que li toca fer a vostè. I el debat polític vol dir, vostès
s’atreveixen a fer aquesta proposta política que els duim
endavant nosaltres?, s’hi atreveixen? No, perquè vostès no
s’atreveixen a aprofundir en el fet que els consells insulars
siguin institucions de la comunitat autònoma, vostès l’únic que
volen dels consells insulars és que siguin simples
administracions locals, tota la seva esmena està girada cap a
aquest tema, vostès només volen que siguin administracions
locals, no poden permetre que siguin institucions de la
comunitat autònoma. Vostè ho ha repetit  moltes vegades, que
a més els consells insulars eren la columna vertebral d’aquesta
comunitat autònoma. Miri, a la seva proposta, aqueixa columna
es converteix en canyes, en canyes es converteix, Sr. Huguet ,
perquè li puc assegurar que el que diuen devora del que fan, no
té res a veure, no té res a veure, perquè diuen unes coses i en
proposen unes de totalment diferents.

Vostès proposen uns consells insulars que estiguin
encotillats dins la Llei de règim local, primer punt, això és el que
proposen. Segona, proposen un projecte, una esmena
alternativa al projecte de llei que nosaltres presentam que és
una còpia, perquè tampoc no han estat capaços ni tan sols de
presentar una alternativa als articles que donen solidesa i
consoliden el nostre Estatut d’Autonomia. I tercer, les
institucions que són els consells insulars, vostès volen, no
volen deixar-les créixer. I, a més, li diré una altra cosa, és cert,
els consells insulars els farem forts amb més transferències.
Aquest paper el jugarem nosaltres, el jugarà el govern de
progrés, aquest paper el jugarà el govern actual, hi haurà
transferències als consells, transferències importants i, a més,
els consells les podran gestionar millor perquè els donam una
llei de consells millor que la que tenien vostès. A més, és molt
millor perquè la seva llei de consells, que a més va ser en aquell
moment la nostra, aquesta té moltes més garanties de control,
moltes més, que la que hi havia actualment. Hi ha moltes més
possibilitats de control per part  de l’oposició que les que
existien en la llei anterior. Per tant, estam enfortint, en aquest
cas, tot el que són els consells insulars.

I, per acabar, Sr. Huguet, crec que hauríem de fer aquest
esforç que vostè deia i que jo li plantejava també, anem a
treballar, a veure si amb aquests pocs articles que hi ha de
diferència ens podem posar d’acord, però seriosament, no amb
grans paraules d’inconstitucionalitat, duguin-nos a les
comissions i als llocs on és inconstitucional, i nosaltres els
demostrarem allà on tenim basada la nostra constitucionalitat.
I a partir d’aquí, per ventura podem fer una feina seriosa i per
ventura allò que diuen vostès, que després en els seus
documents no es veu reflectit, podrem aconseguir que el que
diuen es vegi reflectit, i estic segur que si s’ha de veure reflectit
anirà a més en l’esperit de la nostra llei i en la nostra proposta
que en la seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. 

(Aldarull a la sala)

Pertoca ara, si hi ha algun grup que vulgui intervenir en torn
a favor? Grups que vulguin intervenir en torn en contra?
Gràcies.

Sí, Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, Sr. Portella, té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Intentant recuperar la primera
intervenció del Sr. Joan Huguet, perquè hem de respondre a la
presentació de l’esmena a la totalitat i posicionar-nos davant
aquesta, una intervenció que ha tengut lloc fa una hora llarga,
la resumiria una mica, per començar, que sortia, usant les
mateixes paraules del Sr. Huguet, el tenor còmic en el segon
acte de l’òpera bufa, i intervenia davant el plenari. Intervenia
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per dir i recordar-nos que Baleares, una, grande y libre. Perquè
aquest ha estat el contingut polític de la intervenció del Sr.
Huguet durant vint minuts, aquest ha estat el resum.

Davant aquesta intervenció, jo quasi estic temptat
d’intervenir per demanar independència més que una altra cosa,
perquè intervencions d’aquest tipus el que fan són reaccions
contràries a les que es pretenen, però bé, si aquesta és
l’estratègia o el que pensa fer el Partit  Popular, que sigui així. El
Sr. Huguet ha intervingut i, ja que també s’ha referit a ell, la
setmana santa en què ens trobam, amb l’oratòria clàssica
d’aquells monjos jesuïtes que venien per setmana santa i
pujaven dalt les trones a cantar els mals de la terra, a
dramatitzar, a fer por, i jo intentaré, amb un discurs de sabater,
contestar la seva intervenció.

Diumenge passat berenava a Ca Na Divina, que és un cafè
d’Alaior, el nom seu no té res a veure amb altre tipus
d’establiments que hi pugui haver al món, és un cafè normal i
corrent que hi ha a Alaior, i berenava amb una entrevista amb
el Sr. Miquel Nadal, company diputat  i portaveu d’Unió
Mallorquina, era una entrevista sobre la seva posició davant la
Llei de consells insulars i l’esmena a la totalitat que presentava
el Partit  Popular. Pel carrer, anaven transitant pares i mares amb
fillets petits que duien palmes i rams per beneir. I em demanava
jo si aquelles persones que passejaven tendrien després interès
a llegir l’entrevista, si les nostres societats insulars tenien
interès en aquest debat i controvèrsia que s’ha generat. El
portaveu d’Unió Mallorquina afirmava que no intervindria en
aquesta sessió i argumentava aquesta decis ió amb un cert
agnosticisme, “no és la nostra llei”, és clar, aquesta afirmació es
contradiu bastant amb un dels missatges que el Grup Popular
ha volgut vendre durant aquests mesos que aquesta era la llei
d’Unió Mallorquina, que ha estat un dels missatges que ha
emprat i ha persistit  en aquest, i no del conjunt de forces que
configuren les majories insulars i no les illes en conjunt.

Jo he reflexionat també que aquesta llei tampoc no és la llei
d’Esquerra Unida i Ecologista, que si Esquerra Unida i
Ecologista tingués 40 diputats i diputades, cosa bastant
improbable, de totes maneres, presentaria un altre projecte i
reflexionaria ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, una precisió tècnica. O s’hauria d’atracar al
micròfon o el micròfon a vostè, perquè no el senten.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. És que el Sr. Joan Huguet sol rallar
amb dues octaves per amunt, i jo sol rallar dues octaves per
avall, i aquest és el problema que tenim amb els equips de so.

Jo reflexionava sobre aquestes qüestions, sobre la
importància dels projectes compartits com aquest, que sense
ser de ningú, són assumits i atribuïbles a la majoria, i
reflexionava sobre la importància del projecte de llei, sobre fins
a quin punt  cobreix i dóna satisfacció a les expectatives
generades i que valia la pena sortir a la tribuna a defensar el

projecte i a fer saber que votaríem en contra de l’esmena a la
totalitat  del PP. I amb més alegria ho faig avui, després
d’aquesta una, grande y libre que ha estat la intervenció del
Sr. Huguet. 

No vaig poder acabar de llegir l’entrevista perquè vàrem
haver de partir amb la filla a beneir palmes i rams davant la
parròquia de Santa Eulàlia, que d’açò es tractava diumenge
passat, i amb el mateix agnosticisme religiós que jo tenc davant
aquestes coses, hi vaig assistir com assisteix el Sr. Miquel
Nadal i assistirà a la votació del dia d’avui.

Ja vaig dir, amb motiu de la presa de possessió com a
conseller, el mes d’agost passat, que aquesta seria la legislatura
dels consells insulars. Ho ha de ser i ho serà. I aquest projecte
de llei, i l’esmena a la totalitat  ho accepta en molts aspectes,
suposa una passa endavant en el protagonisme dels consells
insulars com a òrgans d’autogovern. Per al PP serà una passa
massa llarga, per a nosaltres serà una passa massa curta, què hi
farem amb la distància, és una passa endavant. A Menorca,  i
crec que a Eivissa i Formentera, deu passar ben igual, tenim
molt clar el que han de ser els consells insulars, el març del
1983, quan el Congrés de Diputats, o era el febrer, no me’n
record, aprovà l’Estatut d’Autonomia, no sé quin va ser el vot
del Partit  Popular al Congrés de Diputats aquell dia, una
editorial del Diari Menorca, de lectura recomanada, afirmava
més o menys que “a partir d’ara els consells s’han de convertir
en poders insulars de la comunitat autònoma, amb totes les
competències, deixant en mans del Govern de les Illes Balears
aquelles competències residuals, la coordinació entre consells,
les planificacions interinsulars i la iniciativa legislativa i de
desenvolupament normatiu”. Era el 1983, i encara estem molt
enfora que es compleixin aquestes expectatives de l’editorial del
Diari Menorca. Però ho teníem i ho teníem clar. A Menorca, les
eleccions autonòmiques no són al Parlament balear, no ens
elegeixen diputats, la gent, ens elegeixen consellers, ho tenen
molt clar que elegeixen consellers, encara que sigui no
estatutari. Ho tenen molt clar i ho tenim molt clar tots nosaltres.

Des del principi, amb més o manco intensitat segons els
partits, defensam el paper preeminent dels consells al govern de
cada illa, açò és així a les illes exteriors, a l’illa interior, que és
Mallorca, no ho ha estat sempre, així. El consell insular era un
ens inexistent fins fa cinc anys, no hi havia preocupació i, per
tant, no es generaven propostes per situar els consells al lloc
adequat en l’entramat institucional de govern. En compartir un
mateix territori físic, el Govern balear i el Consell Insular de
Mallorca, ambdós governats tradicionalment per un mateix
partit, el Consell Insular de Mallorca no tenia vida pròpia, i açò
repercutia directament als altres consells. Fins fa cinc anys,
quan el Partit  Popular governà Eivissa i Formentera, Menorca
i el Govern balear, i el Consell de Mallorca passà a ser governat
per a una altra majoria diferent, de progrés, no es van descobrir
per la generalitat dels partits, també pel Partit Popular, les
possibilitats polítiques d’aquesta institució. És llavors, a causa
d’un fet polític conjuntural, quan es va començar a pensar a
Mallorca que els consells insulars havien de ser quelcom més,
després de les últimes eleccions, la majoria progressista, amb
matisos ocupa governs de les tres illes i al conjunt de la
comunitat autònoma, i a cada territori es fa un acord, amb
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característiques pròpies i diferents en alguns casos. I com a
resultat d’aquesta configuració de majories, es presenta una
determinada proposta de nova llei de consells insulars, la idea,
sense entrar en la proposta concreta que, tanmateix, no
prosperà, era la d’avançar al paper polític dels consells, es va
voler vendre que només hi havia un interès partidista i limitat,
i no era així, des de totes les forces polítiques que configuren
els respectius governs, s’havia defensat la necessitat de donar
aquesta passa, era per a Esquerra Unida i Els Verds, que vam
anar en coalició a Mallorca, un compromís electoral, i al pacte
de govern s’assenyalava clarament la decisió que els consells
insulars fossin institucions d’autogovern a cada illa i que, per
açò havien d’assemblar-se al seu funcionament el més possible
al funcionament de les Illes Balears. I aquest era el compromís
de tots els partits, no d’un partit. I aquest és un projecte de tots
els partits. 

Assemblar-se el més possible, aquest és el fons de la
qüestió. És natural que des d’una òptica centralista i de país
balear únic que ha defensat i practicat sempre el Partit Popular,
no es vegi bé. Dic açò i reconec que el portaveu popular avui,
en moltes ocasions s’ha posicionat de manera diferent al seu
partit, ha marcat distàncies, potser perquè ha estat anteriorment
president del Consell Insular de Menorca, i també pot arribar a
fer anàlisis com les que feim. He de dir açò en temps passat,
perquè el discurs d’avui és més pròxim a Manuel Fraga que de
Ruiz Gallardón. El discurs d’avui, jo crec que desmereix
anteriors discursos que he sentit  al ponent del Partit Popular en
aquest cas.

Esquerra Unida creu que el projecte de llei que ha presentat
el Govern és un bon projecte i que cobreix bona part  de les
expectatives, hem de recordar la història, un primer
avantprojecte que es tramet al Consell Consultiu i unes
observacions jurídiques d’aquest que motiven la situació de
l’actual per recollir-les, amb l’interval, entre un i altre, unes
jornades obertes i participades, convocades al Consell Insular
de Menorca, amb presència de tots els partits, a part d’experts
i de juristes, de les quals sorgeixen deu punts com a
resolucions comunes. Des del nostre punt de vista, que potser
diferent al punt de vista del Partit Popular, el projecte final,
aquest que avui començam a discutir, recull bàsicament les
aportacions fetes pel Consell Consultiu i les aportacions fetes
en aquelles jornades. Nosaltres ho creim així, i per açò ens
sentim raonablement satisfets d’aquest projecte. Recull
l’aplicació de la legislació bàsica de l’Estat sobre règim jurídic
d’administracions públiques, consolida una administració
única, no una doble administració paralAlela de dues
naturaleses, consolida fórmules de cooperació i coordinació
entre Govern i consells, jerarquitza els òrgans de govern i la
dependència d’un sobre altres, d’acord amb la idea que
defensam, de democràcia representativa, compatible amb
agilitat de funció, amplia les atribucions del Ple, crea una base
comuna igual per als tres consells insulars que es
desenvoluparà a través dels reglaments de cada consell, que
cada consell aprovarà; modifica el règim de recursos, elimina el
concepte d’alta inspecció sobre les competències transferides
per a la supervisió, ... 

Dir que no ha passat  res de l’abans al després fins a aquest
projecte del Govern que avui tenim, és dir poca cosa, és dir
mentides, és dir falsedats. S’ha de dir que sí, que hi ha hagut un
canvi, una evolució, i en aquest sentit  ho hem de veure positiu.
Per què era necessària aquesta nova llei? Ara en tenim una que
just ha complert deu anys i que va ser aprovada per unanimitat
o per consens, no sense que es presentessin moltes esmenes
a aquest ple pel nostre company, moltes d’elles, Joan López
Casasnovas defensant-les, una cosa és el consens de
compromís i una altra cosa és la unanimitat de plantejaments,
no hem de vendre una cosa per l’altra, una cosa i l’altra són
diferents.

Primer, no és tant una nova llei com la continuació,
adaptació i millora, amb unes circumstàncies noves polítiques
i una nova decisió política, que els consells insulars avancin
cap a l’autogovern.

Segon, per la insatisfacció a les societats insulars, pot ser
més accentuada a les illes exteriors, davant la manca de poder
dels consells en moltes matèries, potser aquesta insatisfacció
no és imputable del tot a la llei en vigor, però sí que ho és en
part.

Tercer, per l’incompliment sistemàtic de dos aspectes
fonamentals de la llei del 1989, incompliments del Partit  Popular
que hem de recordar, una i altra vegada, el del finançament
definitiu de les competències i el de creació del fons de
compensació interinsular. Jo ja ser que l’incompliment de la llei
no ha de ser argument per fer-ne una de nova, ja ho sé, que a
més es planteja igual, però el Partit Popular ha d’assumir
aquesta crítica perquè aquests incompliments fan que sigui
insatisfactòria l’actual llei i que es demani una nova llei.

Quart, perquè no només han canviat les circumstàncies
polítiques, la qual cosa ens faria pensar que es tracta d’una
qüestió conjuntural, partidista, que no justifica el canvi, la
modificació de la nova llei, sinó que s’han modificat les
circumstàncies reals d’exercici de govern, açò és l’assumpció
de les competències des del 1989 fins ara, i la previsió
d’assumpció de noves competències. Els consells insulars no
tenen res a veure amb el que eren l’any 1989, res, i açò ho hem
de tenir clar, a mesura que assumim noves competències tenim
nous deures i hem d’agilitar la gestió i hem d’adequar el
funcionament dels consells insulars a les necessitats de gestió.
El Consell Insular de Menorca tenia el 89, vostè ho sabrà, jo no
hi era, 1.000 o 2.000 milions de pressupost, ara en té 5.000 i
d’aquí a deu anys en tendrà 10.000, si es fa aquesta
transferència de competències. Bé, el Govern som set
consellers, set consellers que han de gestionar políticament,
respondre d’aquests 5 o 10.000 milions. L’Ajuntament de Maó,
amb majories que són 13 o 14 regidors, han de gestionar, ara, la
meitat de pressupost, han de respondre políticament per la
meitat de pressupost, i açò, aquesta atribució de competències
que defensam genera necessitats de gestió, genera necessitats
organitzatives de funcionament que és important donar-los
resposta. Jo crec que aquest projecte de llei també dóna
resposta a aquesta altra qüestió. 
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I, a més, per acabar, perquè m’he de saltar algunes coses,
per acabar vull desmitificar algunes afirmacions que s’han fet.
La desmembració de la comunitat autònoma, bé ho deia el Sr.
Jaume Matas els primers dies de polèmica, avui li he sentit
comentar al Sr. Joan Huguet. Com es pot dir que el
funcionament d’unes institucions desmembren la comunitat
autònoma? No té cap ni peus, Sr. Joan, a més ho sap, ho sap
que no té cap ni peus, el funcionament d’una institució no
desmembra res, res, absolutament res, a més es crea una base
comuna que després, amb els reglaments de cada consell, es
podrà aclarir el funcionament.

Una altra qüestió. El poder dels consells insulars, i en açò
hi estarem d’acord tots, no s’assoleix amb aquesta llei, no
s’assoleix el poder dels consells insulars, es d'una autonomia
de funcionament i se’ns atraca a la idea d’autogovern. El
vertader autogovern, el vertader poder vendrà amb les funcions
de noves competències, amb l’atribució de noves
competències, amb la transferència, i aquí sí que es veurà la
decisió política de la majoria de progrés de crear una societat
diferent de la que hi ha, no centralista, i de descentralitzar el
poder polític en aquesta comunitat, aquí es veurà, i aquí haurem
de fer feina nosaltres, també, per fer-ho possible. I també aquí
es veurà la necessitat d’establir un acord sobre un mapa final
de competències entre consells insulars i Govern, que és
necessari, que tampoc no ho pot  plantejar aquesta llei, perquè
s’ha de plantejar dins un altre marc, s’ha de plantejar dins un
altre marc, però es fa necessari aquest mapa final on tots hi
puguem estar d’acord.

Aquesta llei s’ha de completar també amb la llei de
finançament definitiu i amb el fons de compensació, que és una
altra base de poder real, sense ingressos, sense saber els
ingressos és difícil poder dir que tenim poder, i l’experiència
d’aquests anys ens ha demostrat de quina forma el Partit
Popular al poder al Govern balear gestionava aquest traspàs de
competències i de quina forma tenia a pa i aigua, a pa i aigua,
els consells insulars.

Aquesta llei s’ha de completar també amb el traspàs de la
capacitat normativa reglamentària quan hi hagi els traspassos
de competència si volem donar poder als consells insulars.

Amb moltes altres coses, el projecte de llei i esmenes, amb
molts d’altres temes són ben iguals, i encara queda molt camí a
fer. Per tant, nosaltres creim que la passa és curta però positiva.
El PP creu que la passa és llarga, des d’una altra visió d’aquest
país, que és una visió que no compartim.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular per explicar la seva
esmena a la totalitat  s’ha hagut de remetre als acords per formar
el Govern de la comunitat autònoma i del consell insular per

començar a justificar per què plantejava aquesta esmena a la
totalitat. Nosaltres volem arribar una mica més enrera, els partits
que han elaborat aquesta llei no partim de zero, partim de la
darrera modificació de la reforma de l’estatut, el debat, les
esmenes que en aquell moment vam plantejar, partim de les lleis
d’atribució de competències als consells insulars, les esmenes
plantejades fins el dia d’avui amb totes i cadascuna de les lleis
d’atribució de competències als consells insulars, on sempre
hem demanat la possibilitat reglamentària als consells insulars,
que aquestes competències vinguessin ben dotades i que,
evidentment, es poguessin gestionar d’una manera eficaç.
Sempre s’han creat o s’ha previst la creació d’òrgans
desconcentrats a cadascuna de les lleis d’atribució de
competències perquè poguessin gestionar-les d’una manera
molt més eficaç i, per tant, ara no entenem com és possible que
es posi en entredit la possibilitat de crear aquests òrgans per
una llei del Parlament.

Jo pens, i ja s’ha dit aquí, que vostès fan una valoració molt
provinciana del que ha de ser la nostra comunitat autònoma,
però des del PSM  creim que la comunitat autònoma té capacitat
d’organitzar el funcionament de les seves institucions.
Nosaltres creim que la comunitat autònoma s’ha d’organitzar
partint  de l’Estatut d’Autonomia i no partint de la legislació
bàsica de l’Estat. Vostès voldrien regular els consells insulars
com a simples diputacions, per tant no els caldria ni tan sols
aprovar aquesta llei de consells insulars, perquè ja tenim la Llei
de bases de règim local, que perfectament regula el
funcionament dels consells insulars. Nosaltres creim que cal
anar molt més enllà, que hem de crear uns consells insulars
forts, que hem de crear uns consells insulars amb una capacitat
de gestió molt més important que la que tenen en aquests
moments, en una de les darreres frases, el Sr. Portella ja ho ha
dit, en el cas del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, en el
cas del Consell Insular de Menorca, amb un pressupost molt
més elevat que ajuntaments de 20.000 habitants, n’hi ha set
només que gestionen, hi ha set electes que gestionen. Per tant,
si volem que els consells insulars assumeixin moltes més
competències de les que en aquests moments tenen i, per tant,
moltes més competències que les que marca l’article 39 de
l’Estatut d’Autonomia, és evident que han de tenir una
capacitat de gestió molt més important que la que els dóna la
Llei de bases de règim local. És evident que per a nosaltres
també és una premissa important el control del Govern, i
aquesta llei, la llei del Govern, el projecte del Govern, garanteix
la capacitat de control per part de l’oposició.

Ens ha sorprès, i només ho entenem pel fet que en aquests
moments sigui diputat per Mallorca, però una persona que fins
ara defensava l’autonomia dels consells insulars, que aquests
eren els pilars bàsics de la nostra comunitat autònoma i que, per
tant, havien de ser òrgans de govern de la comunitat autònoma,
ara ens digui que han de ser poc més que diputacions.
Persones que fins ara reivindicaven o creien que els consells
insulars havien de tenir la capacitat reglamentària, aquesta llei
no la preveu, però deixa la porta oberta que es pugui fer en
posteriors lleis d’atribució de competències, i vostès amb la
seva esmena a la totalitat ho impedeixen.
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Nosaltres volem que els consells siguin òrgans de govern
de cadascuna de les Illes i, per tant, han d’assumir moltes més
competències de les que en aquests moments tenen, amb un
finançament suficient per gestionar els serveis que els siguin
transferits, amb una capacitat reglamentària i d’autoorganització
dels serveis que es transfereixin. I, sobretot, ja ho he dit abans,
garantint-ne el control democràtic dels actes que puguin fer els
òrgans de govern d’aquests consells insulars.

Alguns han afirmat que aquesta llei buida de contingut la
nostra comunitat autònoma, que fragmenta la comunitat
autònoma, fins i tot n’hi ha hagut que han dit que dinamita
l’es tructura institucional de les Illes Balears, quan en realitat
aquesta llei no preveu un sol traspàs de competències, per tant,
i m’alegra perquè avui fins i tot  el Sr. Huguet ho ha manifestat
a la tribuna, quan ha dit que el reforçament institucional dels
consells insulars, els el donarem en tant siguem capaços de
traspassar-los competències. Per tant, aquesta llei no buida de
contingut, no esmicola el Govern de les Illes Balears.

Per altra part, l’actuació del nostre grup a la darrera reforma
de l’Estatut d’Autonomia introduïa elements nous per
organitzar el funcionament dels consells insulars que volíem
que quedessin reflectits en la reforma de l’Estatut, per tant,
d’una llei orgànica de l’Estat, els pactes que hi va haver en
aquest parlament ho va fer impossible, nosaltres volíem que un
capítol sencer de l’Estatut d’Autonomia es dediqués a
l’organització i al funcionament dels consells insulars, perquè
crèiem que els havíem de donar aquesta categoria a l’Estatut
d’Autonomia, havíem de reforçar la seva presència i la seva
feina a l’Estatut d’Autonomia, açò no es va voler, els pactes
que hi va haver per fer aquella reforma no ho van permetre, però
creim que aquesta llei és un avanç en aquesta situació, en
aquest reforçament dels consells insulars.

Jo he de dir el que ja han dit altres portaveus, el Sr. Huguet,
per parlar de la seva esmena a la totalitat, no ha entrat en el
contingut, perquè bona part  del contingut està reflectit, d’una
manera o d’altra, al text  que ha presentat  el Govern. L’únic que
ha fet és referir-se a un article que no existeix a la seva esmena
a la totalitat i sí que és al projecte del Govern. I és la creació del
consell executiu a cada consell insular. Nosaltres creim que és
important que hi hagi aquest govern, el Parlament organitza el
funcionament de la comunitat autònoma en base a aquesta llei,
i després, cada consell insular decideix si vol o no crear
consells executius per gestionar les competències transferides.

I una altra qüestió que també m’ha cridat l’atenció, és que
vostès plantegen que els òrgans colAlegiats per gestionar les
competències han de ser plurals, hi han de participar els
diferents grups que integren el plenari de cadascun dels
consells insulars, quan el primer d’aquests òrgans colAlegiats
que s’ha creat o que es va crear per gestionar competències
transferides no és altra que la Comissió Insular d’Urbanisme, i
que la pluralitat sempre li hem donat governs de progrés, li
vàrem donar al primer que es va crear al Consell Insular de
Menorca, mentre a Mallorca i a Eivissa eren monocolors, eren
d’un sol color polític, i aquesta pluralitat política de la Comissió
Insular d’Urbanisme només es va donar en el cas de Mallorca
i en el cas d’Eivissa en el moment en què governs de progrés

varen gestionar aquestes institucions. I ara vostès avui ho
plantegen a la seva esmena a la totalitat.

Jo els he de dir que veig que els està bé estar a l’oposició,
perquè els dóna temps de recapacitar i de pensar, i que
qüestions que fins ara, o òrgans de gestió que fins ara havien
de ser plurals, ara vostès des de l’oposició... organismes de
gestió que fins ara vostès havien dit que havien de ser d’un sol
color polític, ara des de l’oposició vostès creuen que han de ser
plurals. Amb açò estam d’acord amb vostès, jo pens que en
fase de ponència i comissió amb les propostes que vostès han
fet a la seva esmena a la totalitat  podrem arribar a acords
importants, ben segur que amb el tema del Consell Executiu,
que nosaltres creim que és la novetat important que duu aquest
projecte de llei, no arribarem a acords, però en altres qüestions
que marca la llei possiblement en fase de ponència i comissió sí
que farem un text  consensuat per la majoria de grups polítics.
Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Socialista tiene la palabra
la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Molt  Honorable President del Parlament, senyores
diputades, senyors diputats.

Jo voldria començar aquesta intervenció expressant d'una
profunda convicció política, la necessitat que tots, institucions,
partits polítics, entitats, i també ciutadans, participem
activament i positivament en la construcció d'aquest petit país,
però no per açò manco país, la nostra comunitat autònoma, la
de tots els pobles d'aquestes illes, que són plurals, que són
diversos, que tenen massa vegades interessos contraposats,
p erò que són pobles que volen i han d’anar junts, caminar
junts, i que volem manifestar la voluntat inalterable de construir
un projecte de futur comú. 

Perquè aquest projecte de conjunt de comunitat, de present,
però sobretot de futur sigui possible, només hi ha un camí; és
el camí del reconeixement polític, de la pluralitat i les diferències
dels pobles que composam aquesta comunitat autònoma; és
l'opció política a favor dels consells insulars. Una opció política
que ha de superar amb fets un passat curt de mires i
declaracions, amb tant de ressò, i tant estantisses com buides
de continguts, i que avui gràcies a Déu no s’han repetit, com
allò dels pilars fonamentals de la nostra autonomia. Una opció
política que exigeix voluntat i coratge per part del Parlament i
del Govern, així com també una prudent i solidària
responsabilitat per part dels consells insulars.

El projecte de Llei de consells insulars que presenta avui el
Govern és una passa clara endavant, i no és l'única necessària,
perquè sabem perfectament que el contingut polític dels
consells vindrà donat per tenir més capacitat de decisió sobre
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més matèries, i açò vol dir més competències, i també
evidentment per tenir els suficients recursos econòmics, i per
açò és imprescindible dotar-nos de la Llei de finançament
definitiu, conjuntament amb el fons de compensació
interinsular, que hem de recordar, és la solidaritat pendent, la
cohesió territorial pendent que té aquesta comunitat. I sense
cohesió territorial difícilment podem parlar avui d’existència de
comunitat.

Què aporta, quina és la passa que volem que doni aquesta
nova Llei de consells insulars? Fer front a la necessitat urgent
de millora de l'instrument, posar-lo al dia per aconseguir fer real
aquesta voluntat de màxima de capacitat política i major eficàcia
en la gestió de més i més amples competències. Significa
simplement saber conjugar eficàcia amb democràcia. I aquesta
llei, per tant, permet avançar amb fets i passes concretes:

Primer el reconeixement la capacitat de ser govern, recordant
que la primera funció de qualsevol executiu és tenir autonomia
per a la seva pròpia organització. La capacitat
d'autoorganització plena, sense interferències, ni controls
d'oportunitat del Govern, sense comissaris polítics.

En segon lloc, assegurar en matèria d'organització un marc
jurídic comú per als tres consells insulars, el mateix. Aquesta
era i és necessària encara, cadascun d’ells a partir del mateix
marc jurídic comú podrà amb plena autonomia desenvolupar
per tal de fer eficient el seu govern i administració.

I tercer, aporta l'esforç, la imaginació, el coratge de
desenvolupar les possibilitats que dóna la Llei de Bases de
Règim Local, tal com sona, perquè és aquesta llei la que dóna
l’oportunitat  que en els consells insulars hi hagi executius no
electes, i aquesta és la part  en què amb imaginació, amb
modernitat, hem d’avançar, comptabilitzant modernització
admin i s t r a t iva ,  ga ran t i e s  democrà t iques  amb  e l
desenvolupament d'òrgans complementaris per fer possible la
millor gestió pública. 

En definitiva és el reconeixement polític que els consells
insulars són govern, i necessiten preparar-se amb autonomia
per rebre més i majors competències.

Res nou que no haguem sentit mil vegades, aquí dintre, aquí
defora i a tots els programes electorals de tots els partits que
seuen aquí. Res nou, perquè estan escrites -o no és cert?- al ja
famós article 39 de l'Estatut d'Autonomia la possibilitat que
totes, totes les competències que té aquest govern puguin ser
transferides. Si açò és possible, hem de dotar els consells
insulars d’una estructura eficaç, o no és cert? O no ens ho hem
cregut mai, el de l’article 39? O no està escrit el reconeixement
de plena capacitat reglamentària organitzativa per a regular el
seu propi funcionament dels consells insulars? Article 49 de
l'Estatut d’Autonomia: plena capacitat autoorganitzativa. O no
està escrit? Està escrit. O no està escrit que són
administracions locals, i així està a la Constitució i també al
projecte de llei que el Govern avui presenta, a la pròpia
definició, a l’article 4, de naturalesa jurídica dels consells
insulars. Faltaria més.

Per tant, i és a partir d’aquests límits, les garanties
democràtiques i de participació, que són en les quals hem
d’anar avançant. O no està escrit en tots els programes
electorals, inclòs el del Partit  Popular, quan diu com a objectiu
polític, de la darrera campanya electoral de les autonòmiques,
que és un objectiu prioritari la consolidació definitiva del
consells com òrgans de govern.

Res nou, res nou per tant que justifiqui que dirigents
polítics s'escandalitzin i vomitin declaracions histèriques de
perill de ruptura d'aquesta comunitat. Irresponsables, és el
paraula més light que puc dir en aquesta sala davant aquestes
declaracions, i el cos els assegur que em demana bastant més.
Res nou, i molt manco que justifiqui cap amenaça
d'inconstitucionalitat, en absolut. No em dirà que és per manca
de controls democràtics; i ho diuen ells, els especialistes, no
són ells, els mateixos, els de les comissions insulars
d'urbanisme, creades al marge de tot el plenari del consell
insular, sense representació dels electes, a Menorca, a Eivissa
o a Mallorca? No són ells, els mateixos que amb la incorporació
de comissaris polítics podien modificar els acords de les
comissions insulars d’urbanisme per damunt la voluntat dels
electes de Menorca?, perquè eren dos vots que compten en el
resultat, en les decisions que pren la Comissió Insulars
d’Urbanisme. no estan dislocant la voluntat cada dia dels
consells insulars? I ens vénen a parlar de democràcia, i de
representació dels electes.

Però és més, i entrant en el bessó de la qüestió, si el gran
drama són les qüestions que existeix un executiu al marge, no
format per electes, fonamentat en la Llei de bases de règim local,
i que tengui funcions executives, jo li he de recordar que es
modernitzi. Catalunya, Llei d’organització comarcal de
Catalunya, el Partit  Popular no va presentar cap esmena, ni una,
esmenes parcials. Es defineix l’ens comarcal com a ens local, i
s’estableix que dins l’organització del govern de la comarca
entra una figura absolutament nova, amb funcions executives,
es tracta de la figura del gerent, no electe, amb plenes funcions
executives, i assenyala més, la designació i la separació del
gerent..., perdonin, açò suposa la introducció d’un model
adoptat  a altres països europeus, que permet alliberar l’element
representatiu de la càrrega de l’estricta gestió. Està tot escrit i
està tot inventat, i està fonamentat en el que és la legislació de
règim local.

Res nou, a més a més, a aquesta llei, que justifiqui amagar-
se fins i tot  -i avui ja no s’ha citat, avui ja han tornat enrere-
darrera arguments formals, açò també ho empraran a nivell de
recurs d’inconstitucionalitat?, el fet que no ha passat  per la
Comissió Tècnica Interinsular, diuen, i posen cara
d'escandalitzats quan surten a les fotos.

Primer, i primera motivació política: les modificacions que el
projecte de llei que presenta el Govern proposen sobre
transferències ja fetes, impliquen només a nivell polític
recuperar la legalitat vigent, el que hem parlat abans de la
capacitat d'autoorganització, Sr. Joan Huguet. Però és més, no
es tracta de noves transferències, sinó de modificacions de
transferències ja aprovades. I aquí existeix, en aquesta casa, un
dictamen jurídic sobre la proposta de la Comissió Tècnica
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Interinsular de modificació de l'article 2 de la Llei 9/1999,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, un dictamen fet per la Universitat,
amb número de regis tre d'entrada 3559/92, que assenyala
perfectament que és incorrecta i s’hauria d’haver admès a tràmit
la proposició presentada per la Comissió Tècnica Interinsular,
perquè supera totalment les funcions que té la Comissió
Tècnica Interinsular, que és de proposta, no s’aprovació. I és
cert, perquè hem d’assenyalar que la Comissió Tècnica
Interinsular a més es veu i està dins l’Estatut d’Autonomia com
una disposició transitòria, que una vegada s’ha d’esperar que
totes les transferències haguessin estat fetes als consells
insular, haurien de desaparèixer. Però l’aprovació d’aquestes
lleis correspon a aquesta cambra. I assenyala, a més a més,
d’una manera ben concreta com a primera conclusió que
qualsevol modificació d’una llei de transferències haurà
d’ajustar-se, com qualsevol altra llei, a les normes d’iniciativa
i tramitació establertes amb caràcter general per l’Estatut.

Ja veuen, res nou, res nou que justifiqui tant d’enrenou, res
nou per part  del Partit  Popular que justifiqui tan sols una
esmena a la totalitat, perquè l'esmena a la totalitat del Partit
Popular no és alternativa, és simplement, i com ha assenyalat ja
el seu portaveu, impossibilitar que es desenvolupi l’execu t i u ,  i
que per tant hi pugui haver consellers executius al Consell
Insular. Açò és l’únic sentit, aquest, i evitar modificar tota una
sèrie de transferències fetes per llevar-los aquests òrgans
imposats pel Govern, de control no democràtic i d’oportunitat
política.

Simplement veim que el Partit Popular continua en la mateixa
línia, que ha estat la política a més a més, l’única línia política
del Partit Popular que ha existit com a actuació política han fet
de posar entrebancs als consells, doble moralitat tan
característica de la dreta, que sempre hi aterram.

Però si res és nou, per què, ens demanarem i em demanaran,
si res és nou, què és el que aporta aquesta llei, per què és
necessari que aquesta llei torni aquí. I abans voldria fer un
agraïment al Partit  Popular pel fet de no modificar l’estructura
del projecte de llei presentat  pel Govern, perquè els acords
siguin alhora més fàcils i siguin possibles, i per tant el fet de
mantenir la mateixa estructura jo crec que ha de ser avui aquí
també motiu d’agraïment, perquè serà molt més fàcil arribar a
acords.

Però tornem, i ja em queda poc temps, sí vull assenyalar que
és necessari, malgrat res hi hagi nou, perquè avui presentam i
és important votar en contra de l’esmena a la totalitat i donar
suport al projecte de llei: perquè malgrat tot està escrit, perquè
malgrat no hi ha res nou, tot  s'ha incomplert. Tot estava escrit,
però tot  s’ha incomplert. Les transferències arribaven amb
controls d'oportunitat política, les organitzacions ja decidides
pel propi govern, fins i tot amb comissaris polítics incorporats,
perquè en cada llei sempre se’ns ha negat la capacitat
normativa, perquè els recursos econòmics no bastaven i els
ajornaments per un nou i definitiu finançament han estat
sempre una constant. Utilitzant el xantatge polític i econòmic
per aconseguir el silenci i l'obediència dels consells insulars.
Fomentant la competència entre els consells insulars i entre els

territoris més que la solidaritat. I açò és la responsabilitat que
tenen, que a les alçades que estam, de tenir Estatut, de tenir Llei
de consells insulars, els motius encara més clars entre consells
siguin purament i únicament els de rivalitat molt més que els de
foment de la solidaritat. Perquè les úniques possibilitats fins ara
pels consells era o bé renunciar a més transferències o anar als
tribunals perquè ens reconeguessin drets competencials, que
per cert hem guanyat, les vegades que hem anat a tribunals hem
guanyat, front al Govern, front al Partit Popular. 

Perquè encara que tot  estava escrit, res estava reconegut i
acceptat políticament, i sabem que fer feina sense acords en els
camins institucionals és un mal camí, no s'avança; que treballar
sense acords en les qüestions institucionals només produeix i
agreuja enfrontaments, desencís, desànim, greuges, i alimenta
tots els sentiments d'estafa i recels. I en lloc de construir, cada
vegada ens feim més enfora. 

I també, i per acabar, només assenyalar que també és cert
que aquest projecte de llei no és  solució individual per a cap
consell, ni tan sols per a cap partit polític, perquè no era aquest
l'objectiu de la llei. L'objectiu de la llei és un altre, l’objectiu de
la llei és avui fer un reafirmament polític de tots els partits a
favor de l'opció dels consells insulars. És l’opció de construir
una comunitat autònoma a partir del reconeixement polític dels
consells, de la pluralitat i la diversitat dels pobles que ens
composem. Com a socialista crec fermament en la necessitat
d'un govern en aquesta comunitat autònoma que exerceixi de
govern, perquè aquesta és l'única garantia que tots els
ciutadans visquin on visquin d’aquestes illes, del poble més
petit al poble més gros, tindran el mateix dret en l'accés als
mateixos serveis públics, en quantitat i en qualitat. Aquest és
el límit i el paper del govern. La resta, donem canxa als consells,
sense pors, sense estretor de mires, siguem valents i
imaginatius i posem un poc de coratge a la cosa, apropem les
decisions als ciutadans, apostem per la participació ciutadana
en política, estic convençuda de que és la millor opció, per
aconseguir un gran projecte conjunt, que avui vostès diuen
que volen, però que mai no han exercit.

Creim que aquest projecte de llei -i estic convençuda que
podem arribar a acords dins aquest projecte de llei- podrà ser
una passa, és una passa, ho sabem perfectament. N’hauran de
venir d’altres molt més difícils que aquesta. Aquesta és una
passa, és un bon instrument. Feim feina damunt un mateix marc
jurídic, tenim com a base una mateixa llei, que en moltes bandes
ha aconseguit un desenvolupament imaginatiu prou , guapo .
Donem per tant possibilitats a tot açò; jo crec que ens hem
d’asseure i no tancar portes, bàsicament no tancar portes. I
sobretot, i per favor, no crear alarmismes de ruptura. No són
certs. La gent vol anar junta, no siguem els polítics avui els que
anem separats. I demaria, per tant, que retiressin la seva esmena
a la totalitat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. En torn de
rèplica, Sr. Huguet, té cinc minuts. Per a tots.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré per un
reconeixement públic que m’ha fet el conseller de Presidència.
Jo no som misser, som mestre, m’han ensenyat a programar, i
per tant programaré el temps i aniré a una economia de temps.

Per tant, començaré amb la darrera intervenció, perquè crec
que és just i a més a més a mi personalment mai m’han caigut
els anells per reconèixer les intervencions dels altres grups
parlamentaris. Dir-li a la Sra. Barceló que acceptam per part del
nostre grup entrar a aquesta comissió per arribar a acords, per
a arribar a consens, perquè sigui una llei de tots i entre tots.  Li
he de dir a la Sra. Barceló que el seu discurs ha estat
marcadament un discurs de caràcter institucional, perquè no
pot  ser d’una altra manera, vostè és presidenta d’una institució;
i que el meu discurs havia estat un discurs marcadament polític,
perquè no pot  ser d’una altra manera, perquè estic de portaveu
d’un grup parlamentari, i havia de fer una formulació de caràcter
polític, un discurs polític.

Tercera qüestió: amb la seva intervenció de caràcter
institucional gairebé podem estar d’acord amb el 90% de la seva
interpretació i de les seves paraules . Em manifest i reiter que els
consells insulars són els pilars fonamentals de l’estructura
institucional d’aquesta comunitat autònoma, i seran forts en la
mesura que vagin assumint quotes de competències i quotes de
poder competencial i econòmic, no per aquesta llei, ni per
aquesta ni per l’esmena a la totalitat  i el text  alternatiu. Seran
forts, seran els pilars i gestionaran els interessos de cadascuna
de les illes en funció de la capacitat que tinguem de transferir
competències i que aquestes estiguin ben dotades. Aquest no
era el debat. Ja veu, Sra. Barceló, que tenim més punts de
confluència que no de separació.

Quant al seu discurs, ja li he dit, el podem compartir. Un
govern, que vostè ha estat molt hàbil aquí, molt hàbil, vostè en
cap moment ha parlat d’un autogovern insular, ha parlat d’un
govern, no faltaria més, si és que la Constitució, l’Estatut ho
diu, ho diu per als consells, per a les diputacions i per als
ajuntaments. Els ajuntaments són els òrgans del govern i
administració dels interessos dins el seu marc territorial.
Efectivament, que els consells insulars són governs insulars
per gestionar els interessos dins el seu àmbit territorial. Però
vostè ha estat molt hàbil, i li agraesc, perquè ha donat una lliçó
als seus companys. De mi, no me l’acceptarien, però a vostè li
han d’acceptar. Altres han rallat d’institucions d’autogovern.
No són institucions d’autogovern. Voldríem que ho fossin? Sí,
però com va reconèixer el portaveu al Consell Insular de
Mallorca, que es modifiqui l’Estatut, que es modifiqui la
Constitució, que es modifiqui la Llei de bases de règim loca l  i
posin un règim específic per als tres consells insulars.

Però mentre açò no sigui així, no poden ser qualificades
d’institucions d’autogovern, i per tant no poden tenir capacitat
d’autoorganització dins un sistema independent de la
normativa bàsica de l’Estat. No poden. Aquest és el “re” de la
discussió d’avui, no és un altre; una discussió que va estar
reconeguda en privat, jo no diré si prenc cafè amb un o açò,
perquè ha estat reconeguda per membres de diferents

formacions polítiques. Perquè miri, jo vull ser tan humil, i no és
una falsa modèstia, sinó que és ver que no som lletrat, però he
anat a tot  el que s’ha fet durant aquest temps sobre el tema de
consells insulars. I encara guard els paperets, hi havia un
company que seia a devora jo quan hi va haver una taula
rodona, i jo vaig escriure tot  el que es va dir allà pels diferents
ponents. Però com que a mi em guarda i m’embarga una
profunda amistat, no utilitzaré aquests arguments, perquè hi
crec, en aquests arguments. Crec en els arguments que la llei no
és una necessitat, la llei és fruit d’un imperatiu d’acord amb un
pacte, legítim, no l’he criticat ni l’he desqualificat jo, al pacte,
un pacte legítim, que diu “reformem la llei”, perquè necessitat
de reformar la llei, ningú no la va plantejar en aquests deu anys,
ningú, cap formació política. Es planteja en un moment
determinat en funció d’uns resultats electorals. Legítim, però
aposta per açò no amaguin el cap davall les ales; açò té una
conseqüència. Vostès podran dir que durant dotze anys hem
reivindicat més competències, més transferències, però no
podran dir que vagin presentar aquí un projecte de llei que
modifiqués la Llei de consells insulars, perquè la que tenim és
vàlida.

El problema és que quan introduïm novetats a aquest
projecte de llei, aquestes novetats fan que es desvirtuï el marc
estatutari i constitucional. Jo no amenaç ningú, miri, li dic,
nosaltres no cercarem 59 o 60 diputats a les Corts Generals
perquè recorrin la Llei de consells insulars si surt aprovada,
primera qüestió.

Segona qüestió, no és el nostre problema, serà el seu
problema. Si la revisió d’ofici, que vostès, que han de tenir
contactes també amb el partit, perquè és un partit estatal, que
han tingut responsabilitats d’administracions públiques, vostès
saben que hi ha un departament al Govern central que fa revisió
d’ofici de tots els textos legals que surten d’una comunitat
autònoma. Nosaltres no la recorrerem, no la recorrerem; i no em
confonguin un recurs d’inconstitucionalitat al text  amb el recurs
d’empar davant el Tribunal Constitucional, són dos temes
diferents, el d’empara és perquè es va saltar una tramitació.

Serien moltes les qüestions que es podrien plantejar, Sr.
President, amb aquesta rèplica esquifida. Em sap molt de greu
no poder contestar el d’Esquerra Unida ni poder contestar el
del PSM, però jo l’únic que li he de dir és que el Sr. Portella a mi
m’ha de conèixer, ja són molts d’anys de barraqueta que duim,
que deim a Menorca. Ni Fraga, ni Ruiz Gallardón, Joan Huguet,
que actua en nom i representació del Grup Parlamentari Popular,
dins les meves limitacions. Punt. No renuncii ni de Fraga ni de
Ruiz Gallardón, ni de cap dels membres del Grup Parlamentari
Popular, d’aquí i de fora, però no som ni Fraga ni Ruiz
Gallardón.

Quant al Sr. Gomila, miri, jo l’únic que li he de dir -i acab, Sr.
President, li promet que acab, perquè l’únic que li de dir és un
despatx d’Efe. M’he estalviat els despatxos d’Esquerra Unida,
que també els puc llegir, ho va dir el Sr. Grosske, que reafirma
les meves paraules, però com que després diu que no, li podré
dir. Però despatxos d’Efe: La vicepresidenta del Consell de
Mallorca, Maria Antònia Vadell, del grup de consellers del
PSM-Entesa Nacionalista, es compromet a defensar el
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manteniment d’una comissió insular d’urbanisme plural i
pública, amb participació dels diferents partits. Els primers que
varen veure aquest tema, jo els ho he de reconèixer, que els
llevaven representació social i democràtica, va ser una
organització precisament no molt apropada al Partit  Popular,
mira que ens en donen, de branca, fins i tot ara que estam a
l’oposició, va ser el GOB. Varen fer carreretes per dir “no, no,
no és açò, companys, no és açò”, que cantàvem a l’època
franquista fins i tot, perquè cadascú té la seva història a darrere,
d’aquesta època. Doncs no és açò, companys, no és açò, varen
córrer de veres a dir-ho.

Per tant, hi ha certs aspectes que s’hauran de modificar. I el
substancial, repetesc, és que hem fet el fonament de la columna
vertebral. El fonament de la columna vertebral és un consell
executiu propi, amb facultats plenes, i que estigui sotmès
únicament i exclusivament a la lliure designació dels presidents
de cadascun dels consells insulars, i que tenguin capacitat
executiva. Tota la resta són aspectes colAlaterals que
desenvolupen aquesta columna vertebral, i hi ha lleis que tenen
30, 40, 60 o 100 articles, i tenen una columna vertebral formulada
amb un capítol amb quatre o cinc articles, i els altres
despleguen aquesta columna vertebral. Què és que vol?, una
esmena a la totalitat dóna el que dóna, i davant aquesta
columna vertebral, què és el que proposa el PP? Que aquest
consell executiu, que aquest govern insular el conformin la
comissió de govern lliurement designada pel president de
cadascun dels consells insulars, amb competències plenes, amb
competències executives, i a la vegada els proposa que es
puguin nomenar directors de departament. I a la vegada els
proposa açò; el seu no. I aquest és el “re”, i molt em tem que,
tenint el 70% de possibilitats d’arribar a un acord, per
sostenella i no enmendalla amb aquests articles concrets i el
seu desplegament, tinguem una llei de consells insulars aturada
durant un any, dos anys o tres anys. 

Açò és el que em preocupa, però com que la història posa
cadascú al seu lloc, potser que a mi em posi al meu lloc i em
digui “bergant, anaves ben errat”, o potser que els ho digui a
vostès. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. L'acomiad avui, perquè ja no té més
torns, dient-li que ha vulnerat el Reglament, perquè ha parlat
quasi el doble del temps, amb el llum vermell encès.

Torn de contrarèplica. Sra. Barceló, té la paraula per cinc
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, ens deixin convèncer-los. Bàsicament, si es planteja,
i així s’ha assenyalat i, evidentment, s’ha plantejat el terme de
govern tal com correspon i he assenyalat una qüestió clara i
fonamental: per ser govern necessites aquesta capacitat
d’autoorganització en base a un marc jurídic, i aquesta és la que
nosaltres demanam i exigim, i ens agradaria que es fes un
reconeixement polític a aquesta capacitat d’autoorganització

que l’Estatut ens reconeix i que ens dóna i ens possibilita la Llei
de bases de règim local. Aquest reconeixement que, a més a
més, es fa a partir de llevar tots els controls, tots els articles que
cadascuna de les lleis de transferències que avui es modifiquen
amb aquest projecte de llei ens imposaven.

Aquest és el primer reconeixement polític que m’hagués
agradat sentir per part del Grup del Partit Popular, i a partir
d’aquí poder parlar de quins poden ser i quins són els límits del
contingut i de la responsabilitat d’aquests òrgans
complementaris i quin és el seu abast i, a partir d’aquí, poder-
los convèncer.

Jo estic convençuda que serà possible, perquè són moltes,
fins i tot  entitats locals molt més petites que nosaltres que han
anat investigant, innovant, imaginant fórmules d’administració
molt més modernitzades que la d’aquí. Anem a posar
imaginació per donar sortida a aquesta comunitat autònoma
amb tres pobles diferents, i no ens faci por tot açò, no ens faci
cap por, açò.

Crec, per tant, que necessitam -i crec que hem avançat-
necessitam aquest fet de reconeixement de ser govern, la
necessitat de reconeixement d’una autoorganització, de saber
que les passes que avui hem fet, malgrat tenir una llei que era
bona, hem avançat molt poc perquè no han existit ni els marcs
de contingut, ni els marcs econòmics, ni els marcs de solidaritat
necessaris perquè ens sentim comunitat. Ens queda molt de
camí per fer, són temes institucionals i per tant val la pena,
malgrat avui parli en nom del PSOE i, per tant, com a política, no
com a presidenta del Consell Insular de Menorca, necessitam,
a nivell polític i amb un clar convenciment polític, no
institucional, que aquests són acords necessaris, i són acords
necessaris fonamentalment amb els grups majoritaris . Per tant,
la convidada a participar, a asseure’s a una taula, a investigar,
a imaginar i a donar coratge a la política de consells creim que
avui valia la pena.

L’opció per als consells insulars ens agradaria, i estam
convençuts que aquest govern la demostrarà, en farà pràctica
i, per tant, a partir d’aquí donem oportunitat perquè aquest
instrument obri una nova etapa de la història d’aquesta
comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló en nom del Grup Socialista.

Procedirem a la votació de l’esmena proposada.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin
drets, per favor. Gràcies.
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Resultat de la votació: 27 vots a favor, 29 vots en contra; en
conseqüència queda rebutjada l’esmena a la totalitat amb text
alternatiu plantejada.

Record als senyors portaveus que d’aquí a cinc minuts
tenim Junta de Portaveus en el lloc habitual, i desitj a tots els
diputats i mitjans de comunicació, i persones que ens
acompanyen, que gaudeixin del plaer del descans de Setmana
Santa.
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