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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària
corresponent al dia d'avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 2078/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Gru p Parlamentari  Popular,
relativa a increment de residus sòlids urbans a l'illa de
Mallorca.

Començam amb el torn de preguntes, la primera d'elles, 2078,
relativa a increment de residus sòlids urbans a l'illa de Mallorca,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats reunits
en aquesta cambra, Hble. consellera, una pregunta bastant
senzilla. Es va reunir aquestes setmanes passades la comissió
de seguiment dels residus i se'ns varen donar a conèixer
algunes notícies, unes més bones que les altres, per exemple els
bons resultats de les medicions d'emissió i d'immissió facilitats
per Tirme; però també se'ns va donar una notícia que no era tan
bona, que és la relació de tones rebudes durant l'any 1999, que
es veuen en aquesta gràfica que tenim aquí, i que són
demostratives que l'increment durant l'any 99 ha estat d'un 9,16.
És una considerable quantitat si hi afegim que les dades que
també se'ns facilitaren in voce en aquesta reunió, relatives al
primer quadrimestre de l'any 2000, són similars a les del 99, és
a dir, per ventura un poquet inferiors però més enllà del 9% en
qualsevol cas.

Naturalment això idò genera preocupació en el si d'aquesta
comissió i genera preocupació també en aquest grup
parlamentari perquè al nostre parer el Pla de residus que es va
aprovar, parteix, creim, d'un plantejament de contenció del
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creixement de residus, i veim que aquesta suposada contenció
de moment creim que no s'està produint.

Per tant, la pregunta es formularia en els termes que, a la
vista del Pla de residus, què pensa la consellera de Medi
Ambient respecte de l'increment hagut durant l'any 1999 d'un 9
i busques per cent, i també les previsions que l'any 2000 se
sostengui aquest creixement?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, bé, tal com demana el Sr. Diputat jo m'ajustaré a
contestar la pregunta que vostè m'ha formulat, però m'agradaria
dir-li una prèvia, i és que precisament amb l'increment de
residus que s'està produint no només a l'illa de Mallorca sinó
també a la resta d'illes, o sigui, a Menorca, Eivissa i Formentera,
és una tasca, com vostè també ha dit, de contenció del
creixement, però del creixement global, amb la qual cosa crec
que, en aquesta tasca, hi som tots, no únicament el Govern sinó
també l'oposició, per tal de cercar mesures de tot tipus i no
únicament adreçades al tema de residus sòlids urbans, sinó de
tot tipus, per tal d'evitar el creixement que fa que cada vegada
la producció de residus sòlids s'incrementi a totes les Illes.

Dit això, i ajustant-me a allò que farà la Conselleria de Medi
Ambient respecte a aquest punt, he de dir que en el cas de
Mallorca pensam aplicar les mesures que li corresponen, i que
diu -i que vostè a més coneix, ja ho ha dit- el Pla de residus
sòlids urbans de Mallorca; en aquest pla de residus ja
s'estableixen tota una sèrie de mesures que ja iniciam i que es
posaran en marxa el més aviat possible. En particular, i
concretament la Conselleria de Medi Ambient, dotarà via
concurs d'un gabinet tècnic per a la reducció de residus que
ens permetrà ampliar la capacitat d'actuació d'aquest govern en
referència a un objectiu bàsic del Pla de residus, que és
precisament la reducció de residus. A més hem donat, donam
i donarem, i continuarem donant, per tant , tot el nostre suport
al Consell Insular de Mallorca perquè posi en funcionament
totes les infraestructures previstes en el Pla de residus.

Dit això, i per la seva part, Sr. Diputat, al marge de donar
exemple a títol personal i també com a partit per fer tot el
possible per reduir els residus, hi ha una cosa que podria fer
vostè i que jo li demanaria particularment, i és demanar a
l'Ajuntament de Palma que deixi de posar traves a la correcta
gestió dels residus a Mallorca i que se sumi al consens
institucional entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca. Jo
crec que seria un bon exemple a tota la ciutadania per tal que
entre tots i des de totes les institucions es pogués treballar per
reduir els residus. 

També li he de dir que en els casos d'Eivissa i Formentera i
Menorca els nous plans de residus sòlids urbans aniran a
aprovació inicial les properes setmanes.

Moltes gràcies, senyors diputats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo li vull dir, en primer
lloc, que crec que si hi ha un ajuntament que ha vetllat per la
legalització, per la legalitat del tractament dels seus residus és,
juntament amb algun altre, l'Ajuntament de Palma; per tant, jo
crec que a aquell que menys qüestions podem retreure o
reclamar la seva colAlaboració, en aquest cas, és a l'Ajuntament
de Palma; per ventura altres ajuntaments també s'hi haurien de
veure implicats.

Jo celebr que vostè manifesti aquestes tres coses que ha
dit. L'Ajuntament de Palma ja està contestat, allò del suport del
CIM a la feina que s'ha duit en marxa té certa coherència lògica,
i vostè avui ens planteja aquesta novetat de crear un gabinet
tècnic per a la reducció de residus dependent de la seva
conselleria. Molt bé, tot això em sembla correcte i naturalment
hi estam a favor, però voldria insistir en el tema de fons de la
pregunta, que és, en definitiva, que vostès varen presentar un
pla de residus, al nostre mode de veure molt voluntarista, on un
dels eixos d'aquest pla era la contenció del creixement. Ja veim
que això és una qüestió difícil perquè, a més, a aquestes tones
de què parlàvem s'haurà d'afegir el que vengui de Calvià d'aquí
a uns mesos, quan es tanqui tot el tema de Calvià. 

Per tant jo crec que continua tenint vigor el primer enunciat
de la pregunta, i entenc que no s'ha donat una resposta clara en
el sentit de si es pensa modificar alguns dels aspectes de
previsió del Pla de residus, que ja podem veure que amb una
projecció no coincidirien les xifres que tenim damunt la taula, o
si, pel contrari, s'intenten mantenir les coses com estan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, veig que està molt
preocupat pel tema dels residus, la qual cosa li he de dir que em
complau moltíssim, perquè això vol dir que treballarem
conjuntament per mirar de minimitzar, precisament, el que és la
producció i l'increment de residus que es produeixen en
aquestes illes, que li he de dir que si efectivament hi hagués
hagut aquest interès i aquesta tasca conjunta ja fa estona, fa
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anys, idò haguéssim pogut tenir, jo crec, un pla de residus que
precisament un dels objectius fos el mateix que té el Pla de
residus actual, que és minimitzar els residus. Jo crec que
haguéssim pogut fer una feina prèvia que ara tendria uns
efectes importants, amb la qual cosa li he de dir que esper que
es vegi reconsiderat per part del seu partit i, a partir d'ara,
realment tots ens posem a fer feina amb un objectiu fonamental
i en un problema gravíssim que tenen aquestes illes, que és,
efectivament, l'increment de residus.

Per tant, crec que entre tots, totes les institucions i tots els
partits i tots els ciutadans hem de treballar, com dic, per reduir
al màxim els residus.

Dit això li torn a repetir que efectivament aquest govern té
molt clar, i així ho diu el Pla de residus sòlids urbans de
Mallorca i així ho diran la resta de plans de residus sòlids
urbans de la resta d'illes, que un objectiu fonamental és la
reducció de residus, sempre, com dic, amb la colAlaboració tant
d'institucions, com de ciutadans, com de partits, que és un tema
bàsic. I, en segon lloc, que estam fent feina de cara a això: feim
feina perquè aquest pla de residus ha estat aprovat fa molt poc
temps, encara no s'han pogut posar en marxa determinades
qüestions, i des del moment en què es posi en marxa tant el que
jo li he dit del gabinet de treball de reducció de residus i, per
altra banda, totes les plantes que estan previstes, jo crec que
efectivament aquest pla de residus no només serà un exemple
sinó que complirem els objectius establerts, i un d'ells la
reducció de residus. Però també vull deixar molt clar, perquè
quedi constància al Diari d'aquesta cambra, que és
absolutament necessària la col Alaboració de totes les
institucions, els ciutadans i els partits, i a més amb un clar
objectiu: que, efectivament, per reduir residus també hem de fer
feina amb altres sectors com és el sector econòmic, com és el
sector turístic, com és el sector..., tots en comú que formen
l'economia d'aquestes illes per tal que realment cada vegada
tenguem manco residus en aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Passam a la següent pregunta, però abans de passar a la
següent pregunta hem de dir que la Mesa, (...) d'una cultura,
hem après fora d'aquí un nou sistema de tractament de
preguntes, i és el control de dos minuts i mig per a cada
intervinent, i aplicarem -ara mateix ho acabam de consensuar-
aplicarem a partir de la següent pregunta el sistema, ja que si no
ens allargam excessivament, el sistema de dos minuts i mig per
a cada intervinent, o sigui, en els dos torns; cada un sabrà, es
dossificarà si es reserva... El Reglament diu que les preguntes
són cinc minuts, que hi ha d'haver un equilibri amb el temps;
aleshores aplicarem aquest sistema. Controlarem, de moment,
manualment amb dos rellotges i si ens surt bé, idò millor, no
convertirem les preguntes en interpelAlacions.

I.2) Pregunta RGE núm. 2081/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita Isabe l Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a catalogació de llocs de feina.

Passam a la segona pregunta, 2081, relativa a catalogació de
llocs de feina, que formula l'Hble. Diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
divendres passat el Consell de Govern va aprovar una
modificació del catàleg de llocs de feina de la comunitat
autònoma on va crear unes cent places de lliure designació. El
conseller d'Interior sempre ha reiterat, en moltes ocasions en
aquest parlament, que la seva política de personal estava
basada en el consens sindical, per una banda, i en el principi de
mèrit i capacitat per l'altra, i la veritat és que en aquesta reforma
de catàleg no hi ha hagut ni consens sindical, perquè tots els
sindicats hi han votat en contra, ni principi de mèrit i capacitat,
perquè a l'hora de decidir sobretot els caps de servei, s'elegiran
a dit. 

Per això m'agradaria saber si el conseller troba coherent
aquesta modificació del catàleg amb la seva política de personal
o si ha canviat d'opinió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats;
dir-li que en primer lloc, contestant a la pregunta, que està
d'acord amb el que és el pacte de progrés i l'acord de Govern. 

Únicament indicar una qüestió de com s'ha realitzar aquest
catàleg. Aquest catàleg s'ha realitzat sobre una negociació amb
els sindicats, i únicament s'ha posat palesa una qüestió que és
una discrepància de plantejament entre quin ha de ser el
sistema d'elecció dels caps de servei. Li voldria recordar que el
tema de lliure designació és tan professional i que no té res a
veure amb una altra cosa que són càrrecs de confiança, que a
vostès els ha interessat aquesta confusió. Però li faria un
suggeriment partint de la base que parla en nom del Grup
Popular i, per tant, del Partit Popular; si vostè es mira les
actuacions a la resta de comunitats autònomes i a l'Estat de
quin és el plantejament polític de funció pública del Partit
Popular, veurà que concorda bastant amb el plantejament que
s'ha fet respecte als caps de servei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té la paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Conseller, és que no
m'ha aclarit molt la pregunta que li he fet; jo li he dit si és
coherent amb el que vostè ha dit en aquesta cambra
reiteradament, si és coherent. Vostè deia consens sindical; aquí
no, hi ha discrepància, hi ha hagut una oposició frontal de tots,
absolutament tots, els sindicats. 

I també li parl del principi de mèrit i capacitat, i vostè diu
que nosaltres -no hem estat nosaltres, han estat els sindicats-
parlàvem de càrrecs de confiança. La veritat és que les places
de lliure designació no són càrrecs de confiança en el sentit que
no són assessors, però són càrrecs de confiança des del
moment que s'elegeixen a dit. Aquesta és la realitat, entre
funcionaris de carrera però la seva elecció és a dit, i de fet la
darrera revista del mes d'abril de Comissions Obreres, que
supòs que Comissions Obreres no és sospitós de ser utilitzat
pel Partit Popular, diu clarament que el nou símbol de la seva
conselleria es diu "digitalis", i diu que "aquest 'digitalis' és una
planta i hem de felicitar Josep Maria Costa per tan encertada
elecció, ja que no només hi ha una vinculació etimològica
evident -didal, dit, digital- sinó que també existeix un alt grau de
correspondència dels efectes de la seva aplicació: la substancia
activa és la digitalina, és tòxica i en quantitats inapropiades pot
ser molt perillosa".

Amb això el que li vull dir és que una cosa és que hi hagi
uns quants càrrecs de lliure designació, que està bé a
determinades places, i una altra cosa és que tots els caps de
servei d'aquesta comunitat autònoma passin a ser de lliure
designació. Això la veritat...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...és que és desprofessionalitzar la funció...

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat el seu temps. Moltes gràcies. Sr. Conseller
d'Interior té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament dir que es manté
una coherència respecte a una política de funció pública que es
vol dur endavant, i no em preocupa tenir discrepàncies des de
la responsabilitat que es té de governar. No faré com vostè, Sra.
Mabel Cabrer, que tan aviat diu als membres de Comissions
Obreres "los perros de Costa", i avui ve a mantenir com a
qüestió d'aval d'això. S'ha de ser molt més respectuós amb els
sindicats i quan hi ha discrepàncies saber-ho fer des de la
responsabilitat de govern, perquè el nostre deure és mantenir
un programa i deure'ns als ciutadans i poder governar sense
hipoteques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2010/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a correcció dels texts en castellà a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.

Passam a la tercera pregunta, 2010, relativa a correcció dels
texts en castellà a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, una breve introducción de las quejas y críticas, a
veces acerbas, que desde la oposición a los gobiernos distintos
del Partido Popular se formulaban antaño, cuando
disposiciones distintas, reglamentos, anuncios, etc., se
publicaban sólo en castellano. Esas críticas ahora no se hacen,
sino todo lo contrario, que se callan. 

Pero la cuestión es referida a una publicación de la
Conselleria de Hacienda, al Boletín número 45 de 8 de abril,
donde hay un anuncio de licitación donde aparece exactamente
la palabra "catorceavo". A los licitadores se les emplaza para el
catorceavo día presentar la licitación; veo que el conseller se ríe
porque realmente la pregunta tiene un cierto tono de humor. Y
es verdad que el día, en el mundo romano, se dividía en varias
partes: la hora prima, la tercia, la sexta y la nona, y después a
éstas se añadieron otras horas mayores canónicas, matines,
laudes y vespres . Los americanos han sido más prácticos y han
dividido en ante meridium y post meridium, AM i PM, pero la
verdad es que catorceavo, según el diccionario de la Academia
Española, pues es eso, una parte de 14, y nos parece que es
preciso que se revisen los textos en castellano, que es est e
caso, porque estas cuestiones no deben permitirse, porque
favorecen mucho, pues eso, risas y sobre todo que el Gobierno
no caiga en el ridículo de publicar textos que realmente
debieran ser más precisos. Catorceavo se emplea para otras
cosas y para decir catorceavo como ordinal es decimocuarto.
Usted lo sabe, Sr. Conseller.

¿Quién, por tanto, corrige los textos de la Conselleria?
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d'Hisenda té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. A la pregunta que fa el Sr. Diputat he
de contestar que la Conselleria d'Hisenda no disposa d'un
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servei específic de correcció de textos en llengua espanyola, de
manera que és el departament encarregat de la remissió de la
norma o del text  que en cada cas concret ha de supervisar la
seva correcció abans de la seva tramesa al Butlletí Oficial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. Sr. Jaén Palacios, té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No quisiera abusar del tiempo. Realmente la respuesta del
conseller poco aporta, simplemente era un toque de atención a
la conselleria y muy especialmente, por derivación, al Boletín
Oficial de las Islas Baleares, que es donde debe haber un
corrector que revise esas cosas para evitar -que no tienen
mayor importancia a los efectos de licitación- para evitar esas
risas que yo decía antes cuando las referencias gramaticales no
son exactas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d'Hisenda té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Totalment d'acord, Sr. Diputat. Jo crec
que el que ha de fer la conselleria i el que han de fer tots els
òrgans gestors del Govern és vetllar al màxim per la correcció de
tots els textos, no només en llengua espanyola sinó en llengua
catalana, i bé, crec que ha de ser un objectiu que no hi ha
d'haver errors. De totes formes també em permeti dir-li en to
afectuós que se'm va ocórrer agafar la seva pregunta i passar-la
pel normalitzador, que va trobar tres errors gramaticals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda.

I.4) Pregunta RGE núm. 2083/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció d'una planta dessaladora a Menorca.

Passam a la pregunta número 4, 2083, relativa a construcció
d'una planta dessaladora a Menorca, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, en el plenari de dia 4 d'abril vostè ens va dir que a
Menorca hi havia una deficiència de qualitat d'aigua a Sant

Lluís i a Ciutadella, i és per açò que jo tenc a bé demanar-li si
considera la consellera de Medi Ambient que la construcció
d'una planta dessaladora és la solució al problema de qualitat
d'aigua a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, clarament no. No ho és i, a més, faria una
conseqüència que seria l'augment de preus. Per tant, dir-li que
no figura a les previsions de la Conselleria de Medi Ambient
com tampoc no figurava en el Pla hidrològic cap proposta
respecte a aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Camps, vol
intervenir? Té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo li he de dir, idò, que
teòricament el PSOE, que li dóna suport, a vostè, no està
d'acord amb vostè. A Sant Lluís, el batle del Sant Lluís, que és
del PSOE, vol  posar una dessaladora, i a més ha anat a
Canàries i ha dit que allà on fan molt bé, i que a 72 pessetes el
litre és molt interessant, és un preu assequible, i que si no plou
la solució és aquesta: potabilitzadora i dessaladora. Per tant, si
el Consell Insular de Menorca no vol fer un pla hidrològic
específic per a Menorca i vostè no està d'acord en la
dessaladora, es posin d'acord, facin un pla i ens el presentin el
més urgentment possible.

Gràcies.

EL SR. CAMPS I COLL:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que, en primer
lloc, supòs que si no estam d'acord és el PSOE que m'ho ha de
fer arribar i no vostè. Per tant, jo el que li he de dir és que en
aquest moment la Conselleria de Medi Ambient no té cap tipus
de coneixement respecte a la previsió de fer una dessaladora a
Sant Lluís, com vostè diu.

Dit això li he de dir que el Pla hidrològic ja existeix i jo esper
que el Pla hidrològic precisament el ministre de Medi Ambient,
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Sr. Jaume Matas, crec -i crec que és una qüestió que a més va
dir que faria aviat- que aprovarà, i aquest pla hidrològic de les
Illes Balears, que inclou totes les illes, crec que serà el que ens
donarà resposta, en part, als problemes que tenim d'aigua en
aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) Pregunta RGE núm. 2090/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de l'article 25 de la Llei 6/97, de sòl
rústic de les Illes Balears.

Passam a la pregunta número 5, 2090, relativa a modificació
de l'article 25 de la Llei 6/97, de sòl rústic de les Illes Balears,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Cristòfol Huguet Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, mitjançant l'article 4 de la Llei 9/99, de 6
d'octubre de l'any passat, es va modificar l'article 25 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. El
Govern, d'acord amb el seu pacte o programa de govern del
pacte, pensa modificar aquest article?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Perdó, Sr. Huguet. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el Govern va incloure
aquesta modificació del sòl rústic molt conscientment i, per
tant, fa uns pocs mesos, i entenem que la parcelAla mínima a les
Illes Balears és de 14.000 metres i en aquest moment no hi ha
previsió de modificació. El que sí vostè sap és que s'està
iniciant l'elaboració de la Llei del sòl on també s'inclouran les
previsions en sòl rústic i podrien ser coses a estudiar, però en
aquest moment no hi ha la previsió de modificar aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, faig la pregunta perquè
vostès, en el pacte que van subscriure tots els grups, quan
parlaven de la Llei del sòl rústic deien: "Replantejar la Llei del

sòl rústic per tal de garantir la seva vocació d'ús agrícola, rural
i natural". Crec que no han fet res. "Se suprimirà la consideració
de sòl rústic com a propietat edificable"; tampoc no ho han fet,
han fet una moratòria però tampoc no ho han fet. "Es
prohibiran les parcel Alacions"; hi ha una moratòria.
"S'incrementarà la parcelAla mínima als espais no protegits"; el
que han fet ha estat eliminar i no incrementar. En definitiva, del
que tenen firmar, d'allò que tenim coneixement els ciutadans, no
han complert fins ara, al cap d'un any, res.

Però és que, a més, la modificació que van fer el mes
d'octubre a l'article 25 de la Llei del sòl rústic, que tenia sis
punts, en van mantenir iguals tres; en van suprimir un i mig, i
només en van modificar un, i aquest que van modificar va
quedar amb un text  que diu que els paràmetres fixats a la matriu
del sòl rúst ic -es tracta dels espais naturals o de règim
urbanístic especial- els paràmetres fixats per a aquests a la
matriu del sòl rústic tal com queda definida a la present llei, a la
Llei del sòl rústic. Naturalment l'única modificació que van fer,
perquè el que van suprimir no podien equivocar-se, està
suprimit, però dels sis apartats l'únic que van tocar va quedar
malament, perquè atribueixen actualment, a l'article 25 de la Llei
del sòl rústic, s'atribueix una matriu que no és de la Llei del sòl
rústic, que és de la Llei de Directrius, i per tant, si no
modifiquen l'article 25 i assenyalen clarament...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

...que la matriu és de l'altra llei...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha consumit el seu temps. Moltes gràcies. Sr.
Conseller d'Ordenació del Territori té la paraula per tancar.

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

Sr. President; Sr. Diputat, estic molt content que a vostè el
preocupi que incrementem les mesures de protecció del territori
i que té pressa perquè accelerem aquestes feines, i en aquesta
tasca estam, però jo li dic que crec que la Llei de sòl rústic s'ha
de contemplar dins la globalitat del que és la Llei del sòl i en
aquestes feines estam.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2091/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manifestació d'agricultors de Mallorca.

Pregunta número 6, 2091, relativa a manifestació
d'agricultors de Mallorca, que formula l'Hble. Diputada Sra.
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Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
a finals del mes passat, a finals del mes d'abril es va produir
aquí a Palma una manifestació important, on més de 3.500
persones, homes i dones de la pagesia de Mallorca, on més de
100 tractors es varen concentrar al Passeig Marítim per queixar-
se.

Hi ha un problema dins l'agricultura; l'agricultura passa per
serioses dificultats, i tot un conjunt de persones es varen
manifestar, i se'n varen anar cap al Consolat de Mar a veure el
president, i el Sr. President no hi era, igual que tampoc no és
aquí avui. No hi era el Molt Hble. Sr. President de la nostra
comunitat; no hi era per escoltar les distintes sensibilitats, els
distints problemes que hi ha dins la nostra societat, i vull
recordar al Sr. Antich que ell fa pocs mesos ens deia des
d'aquesta tribuna: "Nosaltres estarem devora els pagesos;
caminarem per intentar resoldre i donar resposta als problemes
que ens plantegin", i el Sr. Antich no era en el Consolat de Mar
per escoltar ningú.

Però no només això, no hi era per escoltar, sinó que es va
dedicar a insultar, va dir a aquells senyors que es manifestaven:
"Se ha acabado el tiempo de señores y vasallos. Antich acusa
a la FAGB de practicar una política feudal". No escolta  i  a
sobre insulta. 

Nosaltres, des del Grup Popular, demanam al Molt Hble.
President de la comunitat que rectifiqui i que demani disculpes,
perquè el Sr. Antich és el president de tots els homes i les
dones d'aqueixa comunitat, i si hi ha un colAlectiu de més de
3.000 persones que surt al carrer perquè té un problema, el Sr.
Antich com a mínim els ha d'escoltar i no insultar-los. Des del
Grup Popular volem demanar disculpes per aquests fets.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller d'Agricultura, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, el president de l'entitat
que convocà la manifestació, sobre la qual no entraré a discutir
amb vostè ni el nombre ni la professió dels participants, però
que no don per bons en els termes que l'ha presentada, havia
demanat hora al president el passat mes de novembre, dia 23 de
novembre; atès que el motiu d'aquell moment va ser resolt i que
la FAGB havia estat ja rebuda en audiència dia 12 d'agost, la
visita no va ser programada. 

La petició es va renovar dia 11 d'abril i va ser concedida per
a dia 25 d'abril. El dia concertat aquest senyor va fer públic per
ràdio que no hi acudiria, sense comunicar-ho a la presidència

del Govern de les Illes Balears. Per altra banda, varen haver de
ser els serveis de presidència els que confirmassin aquesta no
assistència. Crec que és un cas de menyspreu inèdit en la
història de l'autonomia.

Per acabar de mostrar el llautó del seu tarannà, a la ràdio va
afirmar que si el president el volia veure, que fos en el consolat
el dia de la manifestació. Estic segur que tots els diputats
d'aquesta cambra, inclosa vostè, estan d'acord en el fet que
aquesta actitud va ser desafortunada. Li record que aquest
mateix senyor s'ha negat a permetre'ns, a mi i al vicepresident
del Govern, exposar la postura en relació al sector lleter, que
m'ha desqualificat com a interlocutor, que ha faltat a cites
concertades amb el conseller d'Agricultura, tot i que en aquest
cas sí que va tenir la correcció d'avisar, a més de successives
insolències en els mitjans de comunicació. 

No sé si vostè considera que aquestes actituds són pròpies
dels que creuen que els governants són els seus serfs i no
servidors dels interessos públics, o que és un actitud feudal de
defensa de privilegis. 

Per part del Govern en cap cas s'ha volgut estendre a tots
els participants de la manifestació aquesta valoració, ja que
manifestàrem des del primer dia que ens preocupava, i molt, la
presència d'agricultors, fossin els que fossin, perquè ens
preocupen, i molt, els seus problemes, però la barreja
d'interessos de la manifestació, urbanístics, antiparc, basats en
la desinformació, polítics i, certament, agraris, impedeix una
valoració tan simple, i li prec que no la faci treient una frase de
context i contribueixi a restablir el necessari diàleg per superar
els problemes que té, des de fa molt de temps, el sector primari
de les Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, li queden 30 segons del
seu temps.

Al Sr. Conseller n'hi queden 27 o 28.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Excuses de mal pagador, Sr.
Conseller, excuses de mal pagador. Hi havia 3.500 persones
clamant enmig del carrer perquè tenen uns problemes i vostès,
des del pacte de progrés, l’únic que han sabut fer és insultar, i
a damunt aquí no volen rectificar. El Sr. Antich va dir que seria
un home corrent i que escoltaria la gent. El Sr. Antich és un
home poruc, i no escolta ningú, i a damunt no demana
disculpes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):
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El Sr. (...) ha demanat una nova una nova audiència dia 12
de maig, i serà rebut demà al Consolat de Mar pel president de
la comunitat autònoma. Són vostès que estan demostrant quin
és el seu joc, la crispació social. Seria patètic si no fos molt
pitjor que això, molt perillós. Crear crispació per fer-la
desaparèixer en obtenir el poder no és legítim, i a més es poden
trobar un dia, esper que molt llunyà, en què tornin a seure a
aquests bancs...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ha esgotat el seu temps.

I.7) Pregunta RGE núm. 2084/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ronda sud de Ciutadella.

Setena pregunta, 2084, relativa a ronda sud de Ciutadella,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. La setmana passada li demanava quan pensava
començar la carretera Maó-Fornells, el projecte de la qual vàrem
presentar el conseller de Foment i jo mateix fa un any a
Menorca, i ara li deman, idò, quan pensa el conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports que s’iniciaran les obres
d’execució de la ronda sud de Ciutadella de Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller d’Ordenació del Territori
i Obres Públiques, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, referent a aquesta obra,
en aquest moment s’està redactant el projecte ja, de ronda sud,
i s’ha contractat a més a més, i estam a punt de rebre, l’estudi
previ arqueològic, per una valor d’1,7 milions, feina que ens
hauria anat molt bé que s’hagués fet altres vegades, i esperam
que en menys d’un any aquest projecte pugui estar redactat, i
les obres esperam que dins el 2002 o així podrien estar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Don per contestada la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

I.8) Pregunta RGE núm. 2079/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a calendari de transferències als consells insulars.

Passam a la vuitena pregunta, 2079, relativa a calendari de
transferències als consells insulars, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President del Parlament, senyores i
senyors diputats. Molt Hble. Sr. President, absent en aquesta
cambra, vull començar dient que fa nou mesos es deia
textualment “amb el protagonisme dels consells insulars,
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, tenen el dret d’assumir la
majoria de competències de la comunitat autònoma. Aquesta
nova estructura institucional haurà de considerar també
l’especial situació de l’illa de Formentera, per ajudar a superar
la situació de discriminació que ha patit fins ara. En aquest
sentit seran completades les transferències a esports, cultura,
ordenació del territori, urbanisme, acció social. Igualment seran
transferides les competències en matèria de carreteres.” Acabat
ja l’embaràs de nou mesos, veim que encara no s’ha donat a
llum a cap proposta, ni una sola proposta ha entrat dins la
Comissió Tècnica Interinsular. No es que no s’hagi iniciat, no
ha entrat a dins la Comissió Tècnica Interinsular, per tant no
s’ha iniciat cap tipus de tramitació.

Per tant, pensa el president del Govern, avui absent, que
està complint el calendari anunciat al seu discurs d’investidura,
en el debat de l’estat de la comunitat, sobretot a requeriment
d’Unió Mallorquina, en relació a les transferències de
competències a atribuir als consells insulars? Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Miri, Sr. Huguet, ja començam a tenir costum que
posin en boca del president coses que no ha dit. En el discurs
d’investidura el Sr. President no va marcar un calendari de
transferències, sí que hi hagut uns compromisos de pacte, però
no es varen marcar en el discurs d’investidura. Per tant,
cenyeixi el text, quan fan les preguntes, al que ha dit o ha deixat
de dir el president.

I després, una altra: dir-li que crec que el president ja ha
contestat més preguntes en aquesta cambra que totes les que
va contestar l’anterior president, el Sr. Matas. Per tant, també
deixin que pugui fer la seva activitat, com vostès saben, que en
nou mesos ha contestat molt més que el que havia contestat el
Sr. Matas en tres anys. I no parlem d’altres presidents. Per tant,
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siguin un poc respectuosos amb la tasca que ha de fer el
president.

Però per anar al bessó de la qüestió, dir-li que el compromís
d’aquest govern és, com va dir, enfortir els consells insulars.
Per això ja tenim una llei de consells insulars, i per això estam
fent feina en totes les transferències, les que tenim compromís
dins aquesta legislatura de transferir als consells insulars. I en
poc temps, no es preocupi, Sr. Huguet, que vostè està a la
Comissió Tècnica Interinsular, i veurà com se li aportaran
projectes de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè no em
llevin el so del micròfon. Tres qüestions: primera, m’he cenyit
al que s’ha dit, a paraules textuals, del Diari de sessions ,
discurs d’investidura; segona, m’he cenyit al Diari de sessions
del debat de l’estat de la comunitat, on posaven la data d’u
d’abril de l’any 2000 com a data per a la primera transferència
als consells insulars. Tercera, el compromís no és nostre, que
estam a l’oposició, el compromís és de vostès. Li  reiter:
arribarem a dia primer de gener de l’any 2001 i no hi haurà cap
transferència nova efectiva feta als consells insulars. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Dir-li que el que vostè diu no és cert.
Jo també tenc la reproducció del discurs d’investidura i el
president diu el que ha dit vostè, no el que vostè ha escrit, el
que ha dit vostè al primer paràgraf, que ho tenc aquí redactat.
Li puc llegir, però com que no tenc temps, no em dóna, i per
tant és una qüestió claríssima.

I per acabar, miri, Sr. Huguet, pot estar tranquil, que l’any
2001 tendrem qualque transferència feta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.9) Pregunta RGE núm. 2080/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de llei sobre finançació definitiva als consells
insulars.

Pregunta número 9, 2080, relativa a projecte de llei de
finançament definitiu als consells insulars, que formula l’Hble.

Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. No anirem enrera, sinó que
aquesta és la pregunta que toca. Queda formulada amb els seus
propis termes, i si vol li donaré una orientació perquè no
desvariegi i no faci oposició a l’oposició. Es tracta de la
disposició addicional segona, punt 1, 2 i 3 de la llei
d’acompanyament publicada dia 30.12.1995. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. En aquest moment, com sap el Sr.
Diputat, ens movem per aquesta disposició addicional segona
de la llei d’acompanyament del pressupost, que marca com a
data límit per a l’entrada en vigor d’un sistema de finançament
definitiu i del fons de compensació interinsular dia 1 de gener
de l’any 2001.

El que és cert també és que en aquests moments està en
tràmit parlamentari una llei de consells insulars. Aquesta llei de
consells insulars diu a una disposició final que a partir de sis
mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’haurà de presentar
un projecte de llei de finançament dels consells insular. Jo crec
que en aquests moments allò correcte és veure com està
evolucionant el tràmit parlamentari, independentment que
nosaltres estam fent feina per tenir, si la Llei de consells
insulars no s’aprovàs, complir el mandat que estableix la llei
d’acompanyament, i dia 1 de gener de l’any 2001 tenir el sistema
de finançament definitiu aprovat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, jo li alab aquesta extraordinària bona
voluntat i compromís al conseller d’Economia i Hisenda,
coneixem el seu tarannà i la seva manera de fer les coses i la
feina, però li he de dir que em sap molt de greu, el tràmit
parlamentari és el tràmit parlamentari, vostè sap que encara que
entri la Llei de finançament als consells insulars en data d’avui,
dia 1 de gener del 2001 no està aprovada, per tot el calendari
parlamentari que hi hagi, perquè hi ha el debat de l’estat de la
comunitat, hi ha el debat de pressuposts, hi ha la Llei de
consells insulars, si a més a més han de fer les lleis de
transferències, i les altres que estan encara en procés de dur-se
endavant, açò és materialment impossible, punt primer.
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Punt segon, ja fa nou mesos que podien haver fet aquesta
primera llei o esborrany, entrar-lo al Parlament per discutir-lo,
encara no hi havia la Llei de consells insulars. I punt tercer i
definitiu: la Llei de consells insulars s’està tramitant, projecte de
llei, no és llei, vostè no sap si aquesta disposició addicional
estarà vigent o quedarà suprimida, perquè seria una disposició
addicional que no tendria efectivitat si hi hagués una llei de
finançació definitiva dels consells insulars, i de fons de
compensació interinsular. Tot açò vostè ho sap, i no ho pot
amagar a la Cambra.

Conclusió final: no hi ha hagut una previsió de fer el sistema
definitiu, tal com marcava la disposició addicional segona de la
llei d’acompanyament de l’any 1995. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Anem a veure, li he dit que nosaltres
estam fent feina per complir la normativa vigent de dia 1 de
gener de l’any 2001. Però també hem de tenir en compte una
cosa, el tràmit, la Llei de consells insulars de l’any 89 deia que
a partir del quart any de l’entrada en vigor, un any després de
la primera transferència, es presentaria un sistema de
finançament definitiu dels consells insulars i un fons de
compensació interinsular. Això acabava a l’any 96, vostès ho
haguessin pogut aprovar. No es va aprovar, i ho varen ajornar
tres anys i mig després. Aquí hi ha una cosa evident en aquests
moments. Jo crec que allò correcte és analitzar com va
evolucionant la Llei de consells insulars. Que aquesta
disposició final desapareix? Nosaltres tendrem el sistema de
finançament definitiu per poder-ho aplicar l’1 de gener de l’any
2001. I després hi ha una realitat incontestable, que és el
pressupost de l’any 99 en relació amb el pressupost de l’any
2000. Les aportacions directes als consells insulars l’any 99,
vostès varen tenir la responsabilitat, 2.363 milions; l’any 2000
7.003 milions de pessetes, 196% més de finançament, amb una
aprovació de llei de pressupost. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts.

I.10) Pregunta RGE núm. 2082/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i  Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressupost d'intervenció arqueològica.

Passam a la pregunta número 10, 2082, relativa a pressupost
per a intervenció arqueològica, que formula l’Hble. Diputat, Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Tornam a rallar de la ronda nord de
Ciutadella. La pregunta que formulam és quin pressupost
considera el Govern de les Illes Balears que és adient per dur a
terme la totalitat de la intervenció arqueològica al jaciment
afectat per les obres de la ronda nord de Ciutadella. Per si de
cas, li faré un poc d’història al conseller: dia 17 de maig del 99
un primer informe sobre les prospeccions realitzades a l’Hort
d’en Toni Mercadal diu que les tasques es preveu que es
puguin desenvolupar en uns 16 mesos. Dia 16 de novembre del
99 es presenta un projecte d’excavació a la Comissió de
Patrimoni, on s’inclou el projecte d’aquesta intervenció, que
abasta l’excavació, la neteja, estudi del material, i la redacció de
la memòria; en un termini de 12 mesos de treball de camp, 6
mesos per a estudi del material, i 2 mesos per a la redacció de la
memòria, que fan un total de 41 milions i busques. Dia 10 de
desembre del 99 a la ponència tècnica de la Comissió de
Patrimoni el president informa que la intervenció preveu un
pressupost de 40 milions de pessetes. Un posterior informe del
Servei de Patrimoni de dia 27 d’abril del 2000, que es va dur a
debat a la Comissió de Patrimoni corresponent, es comunica
que finalment el pressupost quedava en 25 milions de pessetes
per dur a terme la primera fase de l’excavació. És a dir, el
pressupost original, de 40 milions, es redueix en un 39,1%. La
nostra pregunta queda per tant formulada en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament la darrera
xifra que ha dit vostè s’aproxima bastant. Dijous que ve, demà
passat, firmarem ja la Conselleria d’Obres Públiques i el Consell
Insular el conveni perquè el Consell Insular pugui
desenvolupar i encarregar aquesta feina, i el pressupost previst
en aquest conveni és de 25 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, té la paraula, li
queda un minut.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La resposta del conseller vol dir
vàries coses: primer, que els primers informes assumits pel
consell insular estaven errats, eren erronis; segon, que no es
preveu que els treballs arqueològics finalitzin abans de final
d’any, i que es preveu un suplement econòmic per finalitzar-los
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l’any 2001, voldria que ens pogués aclarir aquest assumpte; i
que el Govern es desentén de la qüestió i aporta allò que li
sembla bé, independentment de si la intervenció es fa bé, amb
prou mitjans tècnics i humans, etcètera. Voldríem, per tant, que
es definissin cap a on volen partir, i si realment la intervenció
s’assumirà en la seva totalitat, que no són aquests 25 milions
de pessetes per poder-la concloure.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè sap que el jaciment
aquest aproximadament ocupa uns 4.000 metres quadrats, i la
carretera n’afecta uns 3.000. Per tant, pensam que el que és
prioritari a més a més és el que afecta la carretera que ha d’estar
fet, perquè ha d’anar en paralAlel amb l’execució d’aquest
projecte.

Entenem i hem fet previsions que aquests 25 milions poden
ser suficients, però de totes maneres des de la Conselleria
pensam aportar material i personal si és necessari, és a dir que
també complementaríem aquesta quantitat. De totes maneres el
que sí li vull dir és que des de la Conselleria hem pensat que és
millor que aquest projecte el dirigeixi i es dirigeixi des del
Consell Insular, atès que ells sí que tenen uns serveis, un
departament d’estudis arqueològics, quan la Conselleria
d’Obres Públiques no en disposa. I per tant, pensam que pot
ser molt més efectiu aquest sistema de conveni que firmarem
dijous, i que el Consell Insular podrà encarregar a una empresa
aquesta excavació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2085/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i  Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compra dels terrenys per ubicar l'estació del tren de Sa
Pobla.

Passam a la pregunta número 11, 2085, relativa a compra
dels terrenys per ubicar l’estació del tren de sa Pobla, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, quan adquiriran aquests terrenys,
perquè en aquests moments la feina de la via s’està acabant, els
ponts més o manco estan en un procés avançat, i ens agradaria
saber quan s’adquiriran els terrenys per ubicar el que sigui

l’aturada del tren, sigui l’estació més grossa o sigui més petita,
això no té importància. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament pensam que
és urgent aquesta ocupació, però açò no és (...) i no impedeix la
continuació de les obres, perquè el que serà el baixador sí que
existirà, i s’ha retardat una mica, perquè vostè mateix sap, i
vostè va participar, que s’havia iniciat pel sistema de mutu
acord, es varen paralitzar les actes prèvies d’ocupació en el seu
moment, hi ha hagut un poc de dificultat amb un propietari,
però sembla ser que està a punt de solucionar-se, i si no,
aplicarem la Llei d’expropiacions directament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, renuncia, per tant aquesta
pregunta queda ja sí substanciada.

I.12) Pregunta RGE núm. 2086/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finalització de l'estudi sobre el banc de terres.

I passam a la pregunta número 12, 2086, relativa a
finalització de l’estudi sobre el banc de terres, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Després d’haver rebut una resposta
escrita, de petició de documentació, i després d’haver passat
aquell començament d’aquesta legislatura amb un dels
projectes estrella, que seria el famós banc de terres, on la gent
pogués comprar terres, nosaltres pensàvem per llogar-les, i crec
que si el conseller ho hagués fet des d’un inici, com
demanàvem nosaltres al setembre, que de pas es varen riure un
poquet de les nostres propostes. Han passat deu mesos, i en
aquest moment ens contesten que els serveis tècnics de la
Conselleria tenen el tema en fase d’estudi. Quan pensa estar fet
aquest estudi, Sr. Conseller? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No tants de mesos, Sr. Font.
Efectivament, el que vostè conta és així, excepte aquesta
qualificació de projecte estrella, que és la que vostè li dóna, que
jo li agraesc. Per a nosaltres és un projecte important, però li
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vull manifestar els motius pels quals no li podré donar una
resposta concreta. Li podria dir com més prest millor, i estaria
bé, però no ho faré així. El catàleg no va ser aprovat fins
divendres passat, hem tengut el tema dels interins bloquejat
fins divendres, i per altra banda les circumstàncies d’enguany
ens han exigit un reajustament pressupostari per sequera,
calabruix i altres temes que estan en curs de treball. En
conseqüència, tot i que continuam mantenint el projecte del
banc de terres com un dels projectes que té aquesta conselleria,
no podem mantenir dates concretes perquè es puguin acabar
els estudis, i molt menys perquè pugui començar a aplicar-se.
Ho lament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Els dies van passant, els mesos van passant, Sr.
Conseller, i totes aquelles coses que vostè amb el vicepresident
del Govern va presentar en aquella compareixença del mes de
setembre, ens adonam, per una cosa o l’altra, sempre hi ha una
excusa perquè no es posa en marxa. Jo li vull dir que vostè està
a punt de complir el primer any com a conseller, perquè això
acaba al 2003 al mes que toca, vostè du 10 mesos assegut a la
cadira de conseller, encara que no el nomenassin fins al mes
d’agost, no ho oblidi. I un dels seus projecte estrella, i ho torn
a repetir, era el banc de terres, com l’altre era, que després hi va
haver un poquet de trui amb el conseller de Turisme -trui ben
entès- que era el tema que també els pagesos podrien tenir unes
rendes a part si llogaven les cases, i que farien modificacions.
Jo no domín el tema aquest dels habitatge aquests per als
pagesos, però sí que li puc dir, Sr. Conseller, que van passant
els dies, i que vostè desgraciadament d’aquelles propostes que
va dir que posaria en marxa, jo crec que qualcuna d’elles, encara
que no coincidíssim totalment, eren bones i innovadores,
s’estan quedant aturades. Esper que tan aviat com sigui
possible ens pugui presentar l’estudi. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, jo també, Sr. Font, esper que sigui tan aviat com sigui
possible, si em permet una broma, encara que sigui per no
sentir-lo més, però segur que trobaria una altra excusa. Es una
broma, eh! 

Jo crec que el Govern està donant un ritme d’actuació molt
bo en agricultura. S’han fet campanyes de promoció,
denominació d’origen de l’oli, classificació de la carn,
l’esborrany d’agroturisme està avançat i pendent d’acord amb
els consells insulars, el primer pla de la història en relació a una
sequera s’ha duit a terme, les campanyes d’oví s’han fet per
primera vegada amb la història, tenim un pla de sanejament

integral. La planificació és un procés obert i no un corsé, el
banc de terres és un projecte important per a aquest govern,
p erò en aquest moment les circumstàncies fan que no pugui ser
prioritari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) InterpelAlació RGE núm. 1675/00, del Gru p
Parlamentari  Popular, relativa a mesures de compensació per
les pèrdues ocasionades a les explotacions agrícoles a causa
de la tempesta de calabruix del passat dia 26 de març.

Hem esgotat el torn de preguntes, i passam al següent punt
de l’ordre del dia, que són interpelAlacions. La interpelAlació
primera a tractar és la 1675, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures de compensació per les pèrdues
ocasionades a les explotacions agrícoles degut a la tempesta de
calabruix del passat 26 de març. Per defensar la interpelAlació té
la paraula el Sr. Font per un temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern. Jo, Sr. Mayol, conseller d’Agricultura, ha
d’entendre que és la meva feina fiscalitzar la seva feina, les
seves actuacions, i crec que de qualque manera vostè compleix
el seu paper i jo el meu. Després els ciutadans diran qui l’ha
complert millor. Jo seguiré pel mateix camí que m’ha enviat el
Grup Popular.

A mi m’agradaria que aquesta interpelAlació fos mesurada,
i a veure si som capaços sobretot -a més hi ha hagut una
pregunta fa una estona, i tornàvem a estar amb el tema de la
manifestació, i tornava a sortir el tema de la crispació, i el tema
dels interessos agrícoles. Oblidem-nos si pot ser d’aquests
temes, i entrem, si pot ser, en els temes que realment estan
passant en el món rural. Jo deman aquest téntol, a veure si som
capaços tots del tenir-lo. I avui puj a xerrar aquí en nom del
Grup Popular del que va passar dia 26 de març, amb el tema de
la calabruixada, que va afectar el municipis de Santa Margalida,
Muro i sa Pobla. La veritat és que després d’aquella pregunta
oral, aquella compareixença en comissió, podria parèixer que el
tema estava esgotat, i nosaltres creim que sí, que és ver, que el
Govern, el conseller i el president reaccionaren ràpidament i
vengueren aquell dimarts als municipis de sa Pobla, Muro i
Santa Margalida. No han estat de la mateixa manera les
actuacions que s’han duit endavant, no han estat tan eficaces
com aquella vegada a sa Pobla, que crec que ja està bé.

Per l’altra part jo crec, Sr. Conseller, senyores i senyors
diputats, que s’ha donat una solució que pot ser important pel
tema dels crèdits subvencionats, per a aquells que han pogut
perdre part de la seva collita, bé sigui d’hortalisses, bé sigui
d’ametles, o bé sigui de patates, on podran fer un crèdit i
tendran els interessos subvencionats, un tant per hectàrea, i jo
crec que això pot ser interessant. Pot ser interessant però
nosaltres creim, el nostre grup, interessant per a aquells
pagesos i pageses, per a aquelles explotacions que hagin pogut
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perdre un 10, un 20, un 30, un 40% i tot, Sr. Conseller. Però
creim que per a aquells que han perdut més d’un 50, un 60 i fins
i tot un 80% i un 100%, no és suficient l’acció de subvencionar
els interessos d’aquests préstecs. Vostè mateix reconeixia al
document que aprovaren en el Consell de Govern divendres
passat quan solAlicitaven a Madrid que es declaràs zona
catastròfica per la sequera, un dels punts, no sé si era el número
8 o el número 9, vostè solAlicitava que s’ajornassin els
pagaments de les dues darreres anualitats del préstec de
sequera contrets a 1995. Vostè sap que aquesta mesura de 40
milions de partida pressupostària que té vostè perquè es
puguin fer préstecs, tant per la sequera com per la calabruixada,
perquè la gent torni a fer préstecs sense interès, vostè sap que
després són mals de tornar. Imagini’s, idò, com han de ser de
mals de tornar per a aquells que ho han perdut tot, i molta
d’aquesta gent afectada d’aquesta zona, moltíssima, vostè em
reconeixerà que són pagesos i pageses que fan feina al 100% de
la jornada a la seva finca, és a dir que no tenen altre tipus
d’ingrés que els que el han pogut donar aquelles carxofes que
s’han fet malbé, aquelles lletugues que s’han foradat, o
aquelles patates que s’han podrit. Amb el tema dels ametlers sí
que he de reconèixer que ja no parlarem del mateix pagès que
està a una jornada del 100% i que no té altre tipus d’ingrés que
el de l’ametla; en té d’altres.

Per això el Grup Popular el que voldria és que el Govern
reflexionàs, i els grups que donen suport a aquest govern, dins
aquesta discussió d’aquesta interpelAlació, que jo crec que ha
de ser per tocar de bon de veres els problemes que té el camp
i comencem per aquí, seria bo que en lloc d’anunciar mesures
que jo crec que han estat de qualque forma bones, però que
són molt petites, i ho hem de reconèixer, com és el repartiment
del Captan i el sistèmic, que al Govern, jo avaluava al conseller
a la compareixença, tal vegada li ha costat 1.100.000 em va dir,
un poc més. Jo li puc dir que n’hagi costat 2, perfecte, amb 2
milions no palAliarem els mals que la mateixa conselleria va
reconèixer que hi havia de 500 milions de pessetes, per boca del
conseller, tant a la pregunta com a la compareixença. 

Davant això, m’agradaria que aquest govern, a part
d’accions que s’han de fer de cara a anar i estar devora els
pagesos, com va passar aquell dia 28 de març, es facin accions
que realment arribin a la butxaca dels pagesos, i vegin amb un
poquet més d’optimisme el futur que els ve per davant. Jo no
voldria -i ara veig que el conseller d’Obres Públiques no és
aquí- que sigui com a aquell mes d’agost de l’any passat, on es
va anar, el president del Govern, el conseller d’Obres
Públiques, a la rotonda, que encara no hi és, famosa, que s’ha
de fer al creuament de Búger i Campanet, es va dir que en tres
mesos estaria feta, estam al mes de maig i la rotonda no ha
començat. I no voldria que el tema de la calabruixada quedàs
únicament i exclusiva amb una imatge d’un conseller i un
p resident als tres pobles afectats, una ajuda de 2 milions de
pessetes, però que realment el problema, que el bessó del
problema, que són els 500 milions de pessetes, quedassin sense
resoldre.

Per això jo vull fer una petita reflexió a aquesta cambra i al
conseller, que és la següent: jo no li discutiré les 200 hectàrees
que vostè diu que s’ha perdut un 40%, i vostè ho avalua en 200

milions de pessetes Jo li puc dir que no són tants de milions,
miri per on, no són tants de milions per 200 hectàrees. Ha anat
bé. Quan va malament per a uns perquè no plou, a vegades va
bé per als altres, perquè deixa de ploure, desgraciadament dins
el món rural.

I amb això que resulta que jo avaluaria aquelles 200
hectàrees, no en 200 milions de pessetes, sinó en 170. Però en
canvi, les 20 hectàrees de patates, que vostè avaluava amb un
80% de pèrdua, que jo li puc dir que n’hi ha que arriba al 100%,
aquest a pèrdua vostè deia que en doblers serien 24 milions de
pessetes. Això són 112 quartons, 20 hectàrees, multiplicat per
5.000 quilos de patata extraprimerenca, estaria donant uns
560.000 quilos de patates, a 50 pessetes. Si ho multiplicam
serien 28 milions de pessetes. Jo no li dic que posi 28 milions de
pessetes, Sr. Conseller. Jo no els dic, portaveus dels altres
grups, que vostès votin la pròxima setmana no, d’aquí a quinze
dies una moció, si és que el Govern no ho ha fet, on s’hagin de
pagar aquests 28 milions de pessetes. El Grup Popular els fa
una proposta, que es paguin 150.000 pessetes per quartó
d’aquestes 20 hectàrees afectades, les quals li recoman que
torni a revisar, perquè són menys hectàrees, Sr. Conseller,
d’aquestes afectades en un 80%. Però si en tot cas es
confirmassin aquestes 20 hectàrees que vostè va dir i els seus
tècnics varen anar a veure, el que li costaria a 150.000 pessetes
per quartó, serien 16.800.000 pessetes, és a dir prop de 12
milions menys que el que vostè havia avaluat. 

Per l’altra part, Sr. Conseller, en el que fa referència a les
hortalisses, no discutiré que crec que la taxació que varen fer
els seus tècnics és correcta. I com que vostè reconeix que les
hortalisses, moltes d’elles dins Muro i Santa Margalida, s’han
perdut al 100%, al 80 deia vostè; jo el que li planteig aquí que
en lloc de 36 milions de pessetes, que són els mals que vostè
va avaluar, ho faci des d’una pèrdua del 40% de producció,
amb la qual cosa d’aquests 36 milions de pessetes passarien a
ser 21.600.000 pessetes, per hectàrea representaria 720.000
pessetes, la qual cosa d’aquells 36 milions que vostè dia, i 28
d’aquests dos sectors en concret que han perdut el 80%, no
estic parlant dels altres, que compensaríem si ells volen amb les
mesures de préstecs subvencionat, vostè sumava això en 60
milions. La proposta que li fa el Grup Popular és de 16.800.000
per la patata extra primerenca, i 21.600.000 per hortalisses.

Per altra part després té el greu problema del calabruix en els
ametllers. Vostè deia en aquella compareixença en comissió, i
deia també a la resposta a aquest diputat aquí en Ple, que dels
ametllers s’havia perdut el cent per cent del producte, del fruit
que tenien a l’arbre, havien perdut el cent per cent.

Què li proposa el Grup Popular, Sr. Conseller. Si ha perdut
el cent per cent pel tema del calabruix, si vostè reconeix en
compareixença i la setmana passada que en el tema de sequera
el mal de l’ametller (...) a partir d’ara, la qual cosa això és un mal
que li vendrà, que l’any que ve no brostarà, que molts d’arbres
d’aquests moriran durant aquest estiu i la tardor; tant de bo
plogui aquest estiu i en morin menys, sense cap dubte, ho va
reconèixer vostè. Ho reconeix també dins les mesures que
demanen perquè es declari zona catastròfica; és a dir, en tot cas
els ametllers d’aquesta zona on va caure el calabruix tenen
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doble mal, i aquí, conseller, sí que jo crec que eren molts de
doblers els 210 milions, i difícilment l’administració es pot fer
càrrec de tot i els ametllers també, per altra part, tenen una ajuda
europea, que serà més gran o més petita però la tenen. Les
hortalisses no la tenen, les patates tampoc. Jo crec que ha
d’aplicar una pèrdua d’un 60%, una rebaixa d’un 60% als 210
milions i li quedarien 84 milions de pessetes, i això li serien
280.000 pessetes per hectàrea.

Veig que se m’encén el llum, amb la qual cosa el resum seria
el següent: Per a patata, 200 hectàrees, que s’ha perdut d’1%
fins a un 80%, cap pesseta, els crèdits subvencionats; per a les
20 hectàrees del 80% per amunt, 28 milions de pessetes. Per a
les hortalisses, 21.600.000, i per als ametllers, 84 milions de
pessetes. Dels 500 milions de pessetes que avaluava el Govern,
els tècnics i vostè mateix aquí, parlaríem que el Govern
prengués acords per a ajudes de 133.600.000 pessetes. És a dir,
si passàs això vostès estarien colAlaborant amb un 26,5% dels
mals que vostès varen dir que va causar la calabruixada.

Jo crec que el Grup Popular amb aquesta interpelAlació som
realistes, -i acab, Sr. President, Sra. Presidenta- som realistes, no
intentam aprofitar-nos d’aquesta situació, ni molt manco, i
esperam un canvi de sensibilitat per part del conseller, d’aquest
govern i dels grups que donen suport a aquest govern en
aquesta cambra. 

Record que la majoria d’aquests pagesos que estan dins
aquest 80% que han perdut hortalisses o patates, el 90%, per
no dir el 99%, tots viuen únicament i exclusiva del camp.
Aquests, en el mes de setembre, octubre, no tendran doblers ni
per anar a pagar els fitosanitaris, ni pagar la llavor, ni pagar el
corrent del que han perdut; imaginin vost ès que tendran menys
doblers per poder sembrar o preparar la terra de la collita que
ve.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el representant del Govern,
sí, el conseller d’Agricultura, Sr. Mayol, per un temps de 10
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Per tercera vegada en aquesta sala
i quarta en aquest parlament, parlam avui de la calabruixada del
nord de Mallorca. 

Crec que avui el to ha estat molt correcte i li ho vull agrair,
Sr. Font, i vull començar reconeixent i agraint el paper de
fiscalitzador del Govern que ha d’exercir com a membre de
l’oposició, i li agrairia que fos sempre amb un to similar al que

ha tengut avui, perquè crec que contribuiríem a la crispació que
tots hem de desqualificar.

Jo crec que no em queda més remei que fer alguna reiteració
respecte a aquest tema perquè la història ja és llarga i ha
omplert molt de paper. Vostè recordarà com el dimarts 28 de
març els batles del nord de Mallorca solAlicitaven a Agricultura
una línia de crèdits blans per als pagesos afectats, i els pagesos
solAlicitaven l’ajuda dels cicatritzants. D’això hi ha diversos
testimonis de premsa. Tal vegada quan el Govern accepta que
s’atenguin totes les peticions que es fan en el primer moment,
excepte la dels aminoàcids, que no va ser consensuada entre
tots els afectats, s’havia d’afegir una nova petició, perquè
evidentment l’oposició té l’obligació d’anar un poc per davant
de les posicions del Govern.

Jo reiter, com vaig explicar aquí dia 4 d’abril, que el Govern
va actuar immediatament. Jo he d’agrair la cridada del batle de
Sa Pobla poques hores després de l’incident; no vaig a ser a
temps d’ordenar la presència dels tècnics perquè ells, amb la
seva obligació professional, ja l’havien iniciada, i es varen fer
unes primeres valoracions de les quals vaig donar compte a la
cambra dia 4 d’abril en resposta a una pregunta de la Sra. Amer.
Es varen posar en marxa els dispositius en molt poques hores
i es va aconseguir atendre una quantitat important, jo crec que
tots els agricultors afectats, amb les substàncies que els tècnics
havien dictaminat com a més adequades. El procediment, li ho
record, va ser realment d’una celeritat que jo crec que ens hem
de felicitar, i sobretot hem de felicitar tots els funcionaris i
tècnics que varen intervenir en aquell procés.

Per altra banda, immediatament també, es va començar la
redacció d’una ordre de subvenció per al fenomen tot i les
dificultats que teníem, perquè aquesta ordre, si vostè l’ha
repassada, veurà que hi ha determinades paraules que no
surten, perquè hem de recordar que els episodis o els fets
assegurables no són subvencionables i, per tant, era molt
delicat utilitzar la paraula calabruix quan el calabruix és
subvencionable i ens podíem trobar amb dificultats posteriors.

Aquesta és una política compartida a nivell de tot l’Estat
que vostè coneix perfectament i que a la comunitat autònoma
és una política insuficient per insuficiències que ja hem
destacat en aquesta cambra, quan ens referim a patates
especialment, perquè no cobreix les gelades; les gelades no
estan cobertes per les assegurances per mor de diferències
importants entre aquestes illes i la resta de l’Estat espanyol, i
no estan dissenyats suficientment. El Govern també va actuar
i va fer venir un tècnic d’Agroseguro tant per revisar amb els
tècnics de la conselleria els efectes del calabruix com, sobretot,
per tenir una xerrada a Sa Pobla on ell explicàs el tema i rebés la
informació dels afectats de la insuficiència de les assegurances
agràries. Sempre -n’estic convençut- és molt més útil que tengui
l’opinió dels tècnics i dels agricultors que només tengui
l’opinió dels tècnics. 

Jo crec, per tant, que l’actuació va ser plenament correcta.

Finalment, dia 4 de maig, i el Diari està ja publicat, hi ha les
valoracions fetes oficialment pels serveis d’Agricultura amb el
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tècnic d’Agroseguro que no repetiré per no cansar-lo i, a més,
atès que està publicat, és perfectament consultable i no hi ha
hagut cap variació en les dades de què nosaltres disposam.

Les pèrdues totals, i sobretot les pèrdues totals de l’anyada,
seran limitadíssimes perquè molts dels sementers podran tornar
a ser sembrats i encara es podrà fer una anyada o una collita.
Fins i tot alguns dels que quedaren terriblement afectats, que
eren patates sembrades de fresc i que pareixia que havia quedat
arrassat, la llavor ha tengut encara reserves per tornar a brotar.
Per tant, les informacions que tenim dels nostres tècnics
coincideixen, sense valorar-les quantitativament, però
coincidirien un poc amb les seves, que en efecte la valoració
dels mals en el moment definitiu pot ser inferior a la que havíem
tengut valorada inicialment, i jo li agraesc que aporti aquesta
informació, també.

Jo també voldria llegir-li que l’ordre que publicàrem en
relació a aquest tema, a les explotacions afectades per
fenòmens meteorològics, té en reguiu dos nivells, i estableix
500.000 pessetes per hectàrea i, en els casos en què els danys
hagin estat majors i amb un informe favorable del Servei
d’Agricultura, la quantitat màxima serà d’un milió de pessetes
per hectàrea, és a dir, ja hi ha hagut una sensibilitat del Govern
en relació a modular les ajudes i que siguin més grans per a
aquells que més les han de menester. Atesa, també, la solAlicitud
que hi hagi un ajornament de pagament de crèdits de la
sequera, dels que estan encara vigents del 95, la situació jo crec
que no ha de ser tan dolenta per als agricultors. Evidentment el
crèdit, la mota, s’ha de tornar, però el fet de no haver de pagar
el preu dels doblers, de no haver de pagar els interessos, crec
que és una ajuda que no es pot menystenir en cap cas.

Per tant, Sr. Font, tot i que estaré interessat en escoltar els
arguments dels altres diputats de la cambra i la seva rèplica, la
postura inicial del Govern no és favorable a la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició, grups que vulguin
intervenir? En nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, com ha dit el conseller aquesta és la quarta iniciativa
parlamentària que es debat en aquest parlament sobre la
calabruixada del passat dia 26 de març. Les dues primeres varen
ser preguntes que es van fer en aquest plenari; després hi va
haver una compareixença dia 4 de maig, on el conseller fil per
randa va informar de totes i cada una de les actuacions que
s’havien fet per tècnics de la conselleria i per l’empresa pública
Semilla, i és evident que avui el propi interpel Alant ha reconegut
que l’actuació va ser ràpida i va ser eficaç, que nosaltres
evidentment compartim, que el conseller va actuar ràpidament,
que va prendre les mesures pertinents per minorar els efectes

d’aquesta calabruixada als agricultors i, fins i tot, l’interpelAlant
ens va ilAlustrar la seva pregunta amb un parell de sacs dels
productes que es repartiren des de la seva conselleria, i
nosaltres pensam que el debat en aquest parlament sobre la
calabruixada va començar amb aquesta pregunta, on va ser
necessari, sobretot d’una manera molt teatral, ilAlustrar els
efectes de la calabruixada amb aquests dos sacs i ha acabat
amb la intervenció d’avui del portaveu del Partit Popular, per
tant, d’una manera molt més tranquilAla, molt més assossegada
que per a nosaltres no demostra altra cosa que el Govern ha
actuat i ha actuat d’una manera ràpida, eficaç i bé.

Per tant, estarem a l’espera de la moció subsegüent a
aquesta interpelAlació per veure quines són les propostes
concretes que ens fa el Partit Popular i, en conseqüència, ja
decidiríem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Mercè Amer per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Font, estarem pendents d’aquest autocontrol que
s’ha imposat en aquesta intervenció que ha tengut avui,
aquesta interpelAlació mesurada que ens ha exposat aquest
téntol. Ho recollim perquè en allò que vull reclamar sobretot
l’atenció de les senyores diputades i dels senyors diputats, i
fer-la, evidentment, extensiva a totes les ciutadanes i els
ciutadans d’aquestes illes, presents aquí o a través dels mitjans
de comunicació, és que amb aquesta intervenció el Govern
explica per quarta vegada quines actuacions ha tengut en
relació a aquesta calabruixada del llevant i nord-est que va tenir
lloc el migdia del diumenge dia 26 de març.

I dic en quatre ocasions perquè -ja s’ha fet esment aquí- la
primera ocasió que va tenir el conseller d’Agricultura i Pesca
d’intervenir per explicar les actuacions immediates i
contundents que varen tenir lloc en aquesta zona afectada va
ser en resposta a una pregunta d’aquesta diputada dia 4 d’abril
on ja va donar les primeres avaluacions dels danys, la
superfície afectada, així com els conreus afectats, i era evident
aquesta anàlisi del calendari de les actuacions: el mateix dilluns
dia 27 els tècnics ja visitaren la zona afectada; dia 28 teníem
l’interès -i no per sortir a la foto- dels representants polítics, del
president, del conseller, batles i pagesos, el Sr. Batle de Sa
Pobla també hi era, d’interès per donar solucions i per veure
quins eren els danys produïts en aquesta zona, i si com deia el
conseller això era allò que varen demanar els pagesos, el mateix
dia 30 i dia 31, dijous i divendres, ja repartien aquests
productes que els pagesos havien demanat, el Captan i
l’antimildiu.

A mi m’agradaria, a més, Sr. Font, que no insistís en el fet de
si el cost era baix o si era alt: allò que havien demanat els
pagesos es va donar i de forma immediata, valgui un milió o



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 31 /  16 de maig del 2000 1285

 

dos, allò es va donar, i a més ja el mateix dia 31 s’aproven els
crèdits subvencionats, i d’això, senyores diputades i senyors
diputats, en aquesta mateixa setmana, d’això se’n diu celeritat,
i això és actuació del Govern.

Set dies més tard i per segona ocasió el Govern explica, a rel
d’una pregunta del diputat Sr. Font en relació també a la
calabruixada. No repetiré aquí, perquè el to d’avui és més
tranquil i, per tant, continuarem amb aquest to, però no repetiré
avui les expressions que surten en el Diari de Sessions en
relació a aquesta pregunta de dia 11 d’abril perquè són
expressions evidentment crispades i, per tant, intentarem evitar-
les, però allò que era clar era que continuàvem explicant les
actuacions del Govern per la calabruixada.

Per tercer cop, a la compareixença en Comissió d’Economia,
el conseller Mayol explica aquest seguiment que s’havia fet ja
unes setmanes més tard de la valoració dels danys ocasionats
per aquest calabruix, i un tema era clar: allò assegurable no és
subvencionable, Sr. Font, i el calabruix precisament ho era. Allò
que calia, per tant, i era una de les conclusions que entenc que
vàrem extreure d’aquesta comissió d’Economia, era que allò que
havien suggerit els mateixos pagesos, allò que tants d’anys
havien demanat perquè era un problema latent, era la
possibilitat de negociar per les ventades i gelades, que és el
que intenta aquest govern en aquests nou mesos; en aquests
nou mesos és el que intenta i així ho va manifestar el Govern.

Avui per quarta vegada, per tant, s’expliquen aquestes
actuacions i s’expliquen des d’aquesta postura del Partit
Popular en relació a petició d’ajudes directes per a la
calabruixada, propostes que, evidentment, haurem d’esperar la
moció corresponent i, per tant, per cinquena vegada parlarem
aquí un altre pic de la calabruixada -ja acab, Sr. President- i
sobretot donada ja aquesta exposició que ha fet el conseller,
que també coneixeran les diputades i els diputats aquest ordre
d’ajudes no per al calabruix, perquè el calabruix, com saben, és
assegurable, però sí per a fenòmens meteorològics.

Des del Grup Parlamentari Socialista entenem, per tant, que
des d’aquesta institució, des dels diferents grups parlamentaris
amb representació aquí en aquest parlament, és bo que
tenguem interès pel món rural, interès amb aquest to calmat que
esperem que s’acabi avui i que, evidentment, ha de servir
d’exemple perquè així ho creim necessari per al món rural, i
entenc que l’exemple que puguem tenir avui amb la
calabruixada ens ha de servir també per a altres temes que són
importants, com és el tema de la sequera.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercè Amer en nom del Grup
Socialista. L’autor de la interpelAlació, el Sr. Jaume Font, té la
paraula per cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, mirin, no s’estranyin d’aquest to que jo estic
emprant avui. Aquí hi ha diputats del Partit Socialista i del PSM
que saben que es un to que també utilitz molt normalment, quan
les coses són importants o si no, Sra. Mercè Amer, diputada
Amer, ho demani al Sr. Crespí, que hem viscut moments molt
més complicats que aquest i mai la crispació va anar endavant.
El que passa és que també han de pensar que a vegades, quan
un es crispa, és perquè qualcú realment l’infla, i en aquest cas
a vegades t’infles més del que toca.

Jo vull que quedi clar també que no és qüestió de cap
autocontrol. El conseller l’altre dia a un diari deia que ell el que
voldria són propostes constructives. Miri, a mi m’és igual si és
amb crispació o sense crispació, si és amb renou o sense renou,
l’únic que interessa al Grup del Partit Popular és que allò que
discutim aquí dins i es proposa qualque cosa pugui arribar als
afectats, perquè ara aquí podem fer un ball de saló, quasi quasi,
no barallar-nos del tot, però aquell que va perdre el cent per
cent de patates les continuarà perdent, i jo els anuncii que jo,
si és necessari, serà crispat sempre que no arribin les solucions
per als pagesos. No es recreïn en el to, que això no té cap
importància.

Mirin, efectivament se n’ha parlat ja quatre vegades, se’n
parlarà cinc i potser se’n parlarà més, dins el Parlament; és allà
on ho podem dur, i jo el que crec és que la interpelAlació d’avui
de qualque forma corregeix, que vostè també ho ha vengut a
dir, les xifres que un moment donat -i no sabíem quin temps
faria- es varen donar, vostè també ho confirma, Sr. Conseller, i
d’aquesta forma jo crec que podem continuar anant endavant.

Estic d’acord en felicitar els funcionaris, tots, totalment
d’acord i em vull adherir, sumar-me al que ha dit vostè, i jo he
dit que l’actuació sense cap dubte va ser ràpida, va ser ràpida,
sense cap dubte, però com a batle també, aquesta vegada no ho
puc evitar, jo no puc demanar, Sr. Conseller, com a batle he de
ser respectuós i he de mirar d’aconseguir no demanar-li un
impossible, que no li ho he demanat mai, per a aquest tema. Jo
allà a Sa Pobla no li havia dit: Captan, sistèmic, cicatritzants,
antimildiu, i de passada doblers a fons perdut; jo no ho havia
de fer, allà, jo allà complia el meu paper i lògicament no trobarà
cap diari on jo li demani res més. 

Però el Grup Popular, que vostè sap que hi ha gent que per
al món rural -i seu en aquests bancs- està sensibilitzada, ha anat
fent el seguiment d’aquesta feina, i nosaltres el que hem fet
avui és corregir a la baixa les seves xifres, no a l’alta per intentar
posar pals a les rodes sinó a la baixa, perquè, a aquells que ho
han perdut tot, no és suficient que els diguin que el préstec
podrà demanar més per hectàrea, haurà de tornar més, també,
per hectàrea i no ha ingressat cap duro per hectàrea ni quartó,
amb la qual cosa la moció que nosaltres presentarem d’avui a
quinze dies serà una moció per ajudar a aquests que ho han
perdut tot. 

Vostè ha dit una cosa aquí, Sr. Conseller, que jo crec que ho
ha de repensar: el conseller d’Agricultura del Govern balear no
pot dir -i ho faré amb aquest mateix to- no pot dir que no és
problema perquè podrà fer una altra collita; això, ho pot dir, i
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així se salvaran?, no, els doblers invertits per quartó de la colli ta
que ha passat, si ha perdut el cent per cent són doblers que ja
no tornaran a entrar dins la butxaca, i la collita que farà de
patates o de cebes en el mes de setembre, octubre, és una altra
compra de llavor, és una altra despesa d’electricitat, és una altra
despesa de fitosanitaris o adobs. Crec que no és justificable
perquè, clar, molta gent diu: “Bé, idò podrà fer una altra
anyada”; no, no és aquesta la qüestió. A vegades hi ha altres
sector on és possible, però en aquest cas no és possible; si un
no ven una paella avui la pot vendre demà, però aquell fons
que ha fet avui, si es perd, l’ha de tirar i haurà de tornar a
confeccionar la paella que farà demà, i li costarà de matèria
prima, de feina, de gas, de llum, uns doblers més.

Miri, Sr. Conseller, vostè ha tengut amb aquesta
interpelAlació -amb les propostes definitives no, les tendrà
d’aquí a quinze dies- ha tengut unes ganes d’un grup, del Partit
Popular, del Grup del Partit Popular, d’aconseguir alguna cosa
més que aquelles bosses de Captan i sistèmic que jo vaig posar
aquí, que com ha dit molt bé el Sr. Bosco Gomila, vaig voler
ilAlustrar la int ervenció, però el que veig és que vostès no es
varen ilAlustrar suficientment. Idò d’aquí a quinze dies potser es
poden ilAlustrar vostès millor, i vostè té aquí diàleg, ganes de fer
coses per al món rural, però que les facem junts, Sr. Conseller.

Si vostè no accepta les propostes bones d’aquest grup, que
som 28 i una gran majoria de les Balears, lògicament tendrà
problemes i tendrà enfrontaments, no ho dubti, Sr. Conseller. És
que no representam a dos o tres, representam a molts més que
dos o tres, i avui té la possibilitat de fer almanco..., o avui
hagués tengut la possibilitat de fer un gest, de dir que es poden
estudiar això per a aquests que ho han perdut tot. Jo no he
vengut aquí a fer demagògia de demanar per a aquells que han
perdut el 70%, hem vengut, aquest grup, a demanar per a
aquells que han perdut el 80% o més, i si vostès diuen que no
d’aquí a quinze dies, vostès el que faran, i sobretot vostè, Sr.
Conseller, que és el conseller que a mi m’ha de preocupar, vostè
estarà perdent desgraciadament el crèdit que vostè està perdent
aquests darrers mesos. Per què?, perquè al final, les mesures,
no hi ha cap mesura, i amb això els don una idea que crec que
és bona per a vostès en rendibilitat política, no hi ha cap
mesures de les que ha donat vostè fins ara, llevat de les
darreres d’aquesta setmana amb els vaquers i tot aquest trui,
que arribi a la butxaca del pagès, i el pagès el que vol és que li
arribi a la butxaca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Sr. Conseller
d’Agricultura té la paraula per cinc minuts, també.

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

Gràcies, Sr. President. Em sobraran i ho faré des de l’escó
directament.

Bé, comencem perquè la darrera mentida del Sr. Font és molt
grossa. D’ençà que som conseller d’Agricultura s’han tramitat
les ajudes de la PAC en dues terceres parts de l’any passat; per
tant, són alguns mils de milions de pessetes els que han arribat
als comptes corrents dels agricultors des que el Govern del
pacte de progrés té la responsabilitat de dur a terme aquesta
tasca.

Una altra qüestió vull matisar, i és que efectivament, quan
hi ha una pèrdua com les que vostè presenta és molt greu, però
la pos en relació amb molts altres cultius de les Illes Balears on
no és possible, s’ha d’esperar tot un any per poder tornar posar
en producció aquella terra, o sigui, les pèrdues dels cereals per
la sequera o les pèrdues de les ametlles tenen unes
característiques molt diferents d’una zona on es pot tornar a
sembrar, i per tornar a sembrar farà falta llavor però
probablement no farà falta adob; o sigui, les despeses no seran
tan grans i crec que, per tant, això és matisable.

Vull acabar amb una dada comparativa que em pareix
extraordinàriament important. L’any 1999 hi va haver un greu
episodi de gelades a Sa Pobla. Aleshores, ni ara, les gelades no
estan cobertes per assegurances; per tant, eren plenament
subvencionables. El govern del PP es va limitar a repartir
Captan subvencionat per un valor inferior a 1,5 milions de
pessetes; no hi va haver crèdits subvencionats. No he revisat
el Diari del Parlament però dubt que hi hagués cinc
intervencions en el Parlament sobre aquesta matèria. Enguany
tenim una situació assegurable, de manera que teòricament
complint les normes d’una manera estricta, que hagués estat
negativa per als pagesos, no tocava fer res.

Agafi la legislació europea, agafi el principi que no és
subvencionable el que és assegurable, i enguany el Govern ha
repartit Captan per més de 2 milions de pessetes, ha obert uns
crèdits subvencionables modulats amb una atenció expressa als
que han perdut més i, per tant, jo crec que el Govern ha fet més
del que se li podia exigir legalment, i ho ha de continuar fent,
perquè ha d’estar devora els que pateixen aquests episodis.
Però, Sr. Font, vostè sap que acceptar aquesta proposta ens
duria a una situació de greuge comparatiu amb altres agricultors
que han tengut pèrdues molt més grans, molt més extenses en
conjunt, no em referesc individualment, pels efectes de la
sequera, i no podem adoptar una decisió aïllada, hem de tenir
una política coherent i jo, per tant, també el convidaria a la
reflexió si aquesta és una proposta positiva o no ho és.

I jo he de lamentar que les seves darreres paraules
tenguessin una dosi d’amenaça, que si no s’accepten aquestes
propostes, hi haurà més crispació, perquè en aquest cas jo ho
he de posar en relació amb la seva actitud.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta interpelAlació.
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II.2) InterpelAlació RGE núm. 1803/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a perspectives d'una política
exterior balear en relació amb el futur desenvolupament de la
insularitat.

I passam a la següent interpelAlació, la 1803, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives d’una política
exterior balear en relació al futur desenvolupament de la
insularitat. Per defensar la interpelAlació presentada té la paraula
la Sra. Francesca Bennàssar en nom del Grup Popular.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria iniciar aquesta
interpelAlació amb una introducció seriosa sobre com es va
arribar a incorporar el reconeixement de la insularitat pel Tractat
d’Amsterdam. 

Si avui podem parlar d’insularitat a nivell europeu és gràcies
al fet que el govern d’en Jaume Matas inicià una acció política
a mig i a llarg termini que indubtablement encara no ha acabat.
Inicialment, entre els dos tractats, Maastricht i Amsterdam, el
Govern de Grècia suscità el tema de les illes però ningú no li
feia cas, prevalia l’ultraperifèric. 

Davant la possibilitat de la conferència intergovernamental
per a la revisió dels tractats, hi va haver una reacció fulminant
de Balears i el president Jaume Matas, el conseller Rami i jo
mateix vàrem iniciar una acció molt intensa posant tots els
mitjans al nostre abast, Govern d’Espanya, Parlament Europeu,
Consell i Comissió Europea. Surt el memoràndum balear de
consens que deriva a la conferència intergovernamental
d’Amsterdam -crec que el conseller Rami i el seu director
general d’Economia ho varen acabar en el tren de camí a
Amsterdam- i es revivifica el tema de les illes, i Còrsega dóna
suport al memoràndum.

El Govern espanyol comença a reaccionar i s’insuflen nous
aires a la conferència de les regions perifèriques marítimes
d’Europa. Tot i això, a Amsterdam ni França ni Itàlia feien res
per les illes; al contrari, jugaven en camp contrari. El Govern
balear, de manera intelAligent, es va apropar a les illes del nord
d’Europa, vengué el president de les Gotland i de l’illa de
Wight. En el Parlament Europeu iniciàrem una recerca i
identificació de diputats de regions insulars que mai no
s’havien plantejat el fet insular. Iniciàrem una participació molt
activa a l’intergrup de les illes del Parlament Europeu que
inicialment s’havia format per defensar l’ultraperifèria i vàrem
aconseguir insularitzar-lo.

No els amagaré que no va ser fàcil crear una consciència de
regió insular i articular i identificar problemes comuns a totes
les regions insulars, que és l’única possibilitat de fer feina a
nivell europeu; són 22 regions, amb 9 països i 14 milions
d’habitats. Ens va portar molt de temps i esforç però
aconseguírem presentar diferents iniciatives que es votaren i
aprovaren per majoria. Arribam a la declaració 30, annexa al
Tractat d’Amsterdam, que modifica l’article 130 del Tractat de
la Unió Europea i que ha provocat el reconeixement que les illes
sofreixen desavantatges estructurals respecte del continent que

afecten el seu desenvolupament. En aquest moment hi ha
diverses interpretacions lingüístiques que haurem d’intentar
aclarir perquè uns diuen illes menys afavorides i altres illes en
general.

Bé, vull recordar que a Amsterdam vàrem tenir el suport
inapreciable del ministre eivissenc d’Afers Estrangers, el Sr.
Matutes, i al Parlament Europeu començàrem a treballar a nivell
comissió institucional i comissió de política regional, presidida
per l’actual ministre d’Agricultura, el Sr. Miguel Arias Cañete,
i amb el suport de molts de diputats. S’elaborà i votà l’informe
Viola. Fou, senyores i senyors diputats, una acció -crec-
absolutament espectacular. Simultàniament, fruit d’aquests
èxits, Balears va entrar en el bureau polític de la Comissió de
les illes i de la Comissió regional perifèrica marítima. 

En aquest context  i davant l’arribada del pacte al Govern,
veig a la premsa que amb bon criteri el conseller d’Hisenda ha
reprès el tema. Me n’alegro perquè hi ha molt d’esforç en el
camí realitzat i és molt important que es continuï amb la tasca.

A l’informe Viola s’identifiquen amb claredat quines
polítiques són comunes a les regions insulars. Sabem que es
p oden treballar els desavantatges de les insularitat en el marc
de les xarxes transeuropees, (...), és a dir, en el transport, en
l’energia i en les noves tecnologies, amb l’objectiu d’establir
les bases d’un model de desenvolupament sostenible per als
territoris insulars i d’atracar les illes al continent. En aquest
moment veim a la premsa que hi ha una nova ruta Palma-Sète
que compleix aquest objectiu, que és atracar les illes al
continent, aquesta vegada encara més a prop d’Europa.

El Govern del Partit Popular ja inicià aquest treball amb
alguns projectes i m’agradaria que el Govern ens explicàs què
pensa fer, com pensa seguir la nostra tasca, quins projectes
pensa impulsar, quina política pensa desenvolupar el Govern a
BrusselAles i amb quin pressupost. Pensa el Govern continuar
impulsant la cooperació interinsular a través de les xarxes
Eurisles, Islenet i Imedoc? Com pensen fer-ho?

I pel que fa a les noves tecnologies i al turisme, com està el
projecte Inturisme? Tenen alguna iniciativa innovadora per
presentar a la comissió? En el Pla I+D érem sempre les Balears
que (...) per desenvolupar projectes de turisme i noves
tecnologies; quins projectes han pensat per continuar la
cooperació internacional a través de (...)? Pensen continuar
l’estudi sobre els problemes de comerç de distribució a les
regions insulars? Pensen continuar el camí iniciat a la
conferència sobre el nou repte energètic a les regions insulars
europees que va tenir lloc el març del 1999? Com podran
coordinar i finançar aquestes diverses accions europees, quan
les responsabilitat de planificació i programació no són a la
mateixa conselleria ni al mateix grup polític?

Són moltes preguntes, però el tema és molt ampli i
important. 

Malgrat això, no vull acabar aquesta interpelAlació sense
destacar la contradicció d’aquest govern, ja que aquesta
actitud proeuropea que veim per part del conseller d’Hisenda
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no és corresposta per alguns altres membres del Govern
responsables de la política exterior i davant de la Unió Europea.
La seva inoperància és tan evident que en nou mesos no han
fet res. Creen una direcció general, nomenen Damià Pons que
després desapareix, nomenen un altre responsable a qui gairebé
no coneixem i que no sabem res del que fa i, a més, aquest
govern desconeix que la Unió Europea, a més de repartir fons,
té com a objectiu la cohesió econòmica i social, que el Tractat
té el mateix rang que la Unió Monetària o el mercat únic, i la
cohesió, senyores i senyors del Govern, no és només el
repartiment de fons entre els països del nord i del sud, el seu
objectiu consisteix també en desenvolupar un sentiment de
pertànyer a un projecte comú que és l’Europa sense fronteres,
la lliure circulació de béns, de persones i de serveis, i tot això és
el que dóna sentit a la ciutadania europea.

Com pensen vostès que el nostres joves puguin afrontar els
reptes de futur? Un treballador qualificat sense idiomes redueix
la seva mobilitat, la seva iniciativa i la seva autoestima, i vostès
pareix que ho ignoren; només parlen d’Europa per demanar
fons i ho han de saber: a nosaltres també ens preocupen les
infraestructures i d’altres, però són molt més difícils de
compensar els retards en capital humà tan sols recuperables a
llarg termini.

Senyores i senyors diputats, si en Ramon Llull visqués avui
em creguin que, a més de moros, jueus i cristians, també
integraria els ciutadans europeus residents, i a més del català
fomentaria l’aprenentatge de l’anglès i l’alemany, i no com
vostès, que tenint una oficina d’informació que funcionava
divinament, la tancaren simplement perquè l’havia obert el
Govern del Partit Popular, dient que no tenien pressupost i que
el tema no els interessava. Jo, senyores i senyors, el Sr. Sampol
espera rebre crec que 53.000 milions; la consellera Ramon entre
5.000 i 7.000; el conseller d’Agricultura 3.500; el Sr. Grosske em
sembla que de l’Objectiu 3 són 3.000 més... Són més de 60.000
milions que arribaran de la Unió Europea, i aquest govern no
pot mantenir una oficina d’informació. 

Aquest fet, senyors del Govern del pacte, és molt poc
europeu, com tampoc no ho és celebrar el Dia d’Europa sense
europeus, demostrant que els pot més el sectarisme que la visió
de futur. Vostès han mostrat que, a més de la insularitat
geogràfica, que certament produeix uns handicaps, pateixen
també d’una certa insularitat mental i política que, em creguin,
no els durà molt lluny.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar en nom del Grup Popular. El
representant del Govern, el Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
intentaré, amb la meva intervenció, demostrar una cosa que

dins el poc temps que tenc de responsabilitat de temes
d’insularitat del Govern, de reconeixement de la insularitat, he
pogut tocar directament, que és que, el tema de la insularitat a
Europa, totes les illes el veim com una qüestió d’estat, una
qüestió d’estat que fa que estigui per damunt d’opcions
polítiques concretes, per damunt de sectarismes, i el que hi ha
és una estratègia conjunta, unitària, per defensar en definitiva
el que ens correspon per dret.

Així, hi ha una total sintonia política amb els plantejaments
que pugui fer, per exemple, el president de l’Imedoc actual i
president de la Comissió de regions perifèriques marítimes, en
Jean Bagioni, i el que puguem pensar nosaltres i el que pugui
pensar jo en aquests moments, és a dir, que el tema de la
insularitat i la defensa i el reconeixement del handicap de la
insularitat és un tema que dins el que és el marc de la política
exterior ha d’estar, i ho està, afortunadament, per damunt
d’opcions partidistes.

Atesa la importància que sens dubte té el reconeixement de
la insularitat inclòs en el tractat de la Unió Europea, el Govern
de les Illes Balears ha desenvolupat durant aquests darrers
mesos una intensa tasca destinada a estudiar les possibilitats
que existeixen perquè aquest reconeixement es pugui anar
concretant amb projectes relacionats amb el sobrecost que
determinen els desavantatges de la condició illenca, amb
especial consideració cap a la doble insularitat de Menorca i
d’Eivissa i la triple de Formentera. La més recent acció ha estat
justament la darrera setmana, la setmana passada, on hem
participat activitat en la marxa dels treballs de l’assemblea anual
de la Comissió de les illes, de la Comissió de regions
perifèriques marítimes, organització que agrupa unes 25 regions
insulars de la Unió Europea i que representa a més de 13
milions de ciutadans comunitaris, assemblea anual que s’ha
duit a terme a l’illa de Cos, on vàrem presentar una ponència
específica i on vàrem tenir un paper actiu, com després els
relataré, en les conclusions definitives.

La Comissió de regions perifèriques marítimes és un
organisme de cooperació i les seves resolucions no són
vinculants però sí són molt influents. L’article 158 i la
declaració annexa al Tractat d’Amsterdam són efectivament
elements de referència en defensa de la insularitat i, per tant, el
Govern ha establert una doble línia d’actuació: d’una banda,
s’han duit a terme diverses iniciatives de manera compartida
amb la resta de les illes de la Unió Europea sense perjudici,
però, de les actuacions bilaterals i directes de les Balears en la
comissió i al parlament. Això suposa el reforçament
d’estructures comunes, ja que l’experiència demostra que la
unió de les illes ha estat molt positiva amb independència del
color polític dels governants insulars, predominant, en tot cas,
la solidaritat insular per damunt de la situació socioeconòmica
i de renda particular de cada illa. 

En aquest context  s’ha desenvolupat la iniciativa política
d’incorporar Sicília a l’Imedoc, iniciativa a la qual, dins el marc
de la presidència de torn de Balears de l’Imedoc, hem donat un
impuls definitiu que ha servit per donar fortalesa a la nostra
presència insular, i ara estudiarem amb calma un doble procés
d’incorporació: Gozo-Malta i les illes gregues. Aquesta
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incorporació de Sicília, com deia, reforça considerablement
l’Imedoc en suposar una addició de més de 5 milions
d’habitants, per la qual cosa l’Imedoc passa a tenir més de
7.800.000 habitants, més enllà de la meitat de la població de les
illes europees que se situa al voltant dels 13 milions.
Lògicament no contemplam la població d’illes estat.

En paralAlel s’està contribuint a aprofundir en la solidaritat
insular mitjançant iniciatives com Interrec o Eurisles. Reforçat
així l’Imedoc des del punt de vista de les estructures, hem
participat també activament en la comissió de les illes de la
CRPM i en l’intergrup de les illes del Parlament Europeu,
l’existència del qual hem contribuït a mantenir, particularment
mitjançant contactes i pressions davant els Grup dels
Socialistes a Estrasburg. Precisament una de les primeres
tasques que es varen desenvolupar va ser la d’iniciar el
reforçament de la coordinació de l’Imedoc en la comissió d’illes
i, en aquest sentit, mantenguérem, en tant que responsables de
la presidència d’Imedoc, una reunió amb el secretari general per
t al d’iniciar el procés i consensuar les qüestions que s’haurien
de desenvolupar després a la reunió del bureau polític a
Estrasburg. 

Des d’una vessant juridicoinstitucional hem partit no només
de l’article 158 i la declaració annexa número 30 del Tractat de
la Unió Europea, sinó també de l’informe Viola. La declaració 30
és molt important, però en si mateix insuficient. Tenim la prova
en què els desenvolupaments comunitaris posteriors a la seva
aprovació -directrius d’ajudes d’estat, reglament de fons
estructurals i de fons de cohesió- o bé no han tingut en compte
el factor de la insularitat, o bé en algun cas com Interrec l’han
mencionat de manera més bé cosmètica. Hem de considerar que
aquesta declaració té un fet afegit, que és el següent: la vessant
insularista que es pretengui en cada instrument legislatiu de
política europea necessitat una justificació clara. El comissari
d’Assumptes Econòmics així ho va manifestar. 

Jo vull dir que l’actitud demostrada per l’anterior comissió
de la Unió Europea va ser una actitud jo crec que
obstruccionista i oposada als plantejaments insularistes.
L’actitud, en aquests moments, que se’ns ha transmès per part
d’aquest comissari no serà una actitud d’oposició sinó que serà
una actitud de qüestió de la càrrega de la prova; això vol dir
que hem de fer un treball permanent d’identificació dels
problemes en un context  perquè es vagin reconeixent, en cada
cas concret, les dificultats derivades de la insularitat. També jo
crec que és important citar aquí una crisi soterrada que encara
presenta la comissió i que aquest factor esdevé un tema de no
petita rellevància. 

Poc temps després de la reunió amb el comissari Solbes vaig
tenir l’ocasió d’entrevistar-me amb el llavors ministre d’Afers
Exteriors, Abel Matutes; malgrat que el ministre havia anunciat
la seva retirada de la política, un pic passades les eleccions, el
contacte tenia jo crec que una intencionalitat política important,
i era esbrinar l’opinió del ministeri com a entitat i, al mateix
temps, no deixar de banda la relació tècnica que lògicament s’ha
de continuar mantenint per sobre de les persones. La resposta
del ministre va ser de total suport des de qualsevol posició que
es pogués trobar en el futur, i se’ns va remetre a contactes

tècnics dins els ministeris que, lògicament, no estaven
subjectes a remodelacions polítiques. Entre altres qüestions
t ractades, d’un abast més tècnic i jurídic, el ministre va coincidir
expressament amb la idea que és absolutament necessari
treballar en els fòrums de les regions insulars on participam,
fent un continu esforç per plantejar la problemàtica insular en
totes les instàncies disponibles. 

Precisament, junt ament amb la declaració 30, és molt
important el que succeeix en l’article 158, que preveu l’extensió
del concepte de cohesió a les illes, que entrarien així dins
l’articulat del Tractat; però hi ha, com ha citat la Sra. Diputada,
una controvèrsia important al voltant de les traduccions i, per
tant, en relació al seu autèntic sentit. Hi ha hagut un paper molt
poc clar dels experts lingüistes, i avui ens trobam amb versions
contradictòries que es poden resumir així: Una versió francesa
restrictiva que es refereix a “les régions ou îles, les moins
favorisées”, la qual cosa vol dir que només afectaria les illes
manco afavorides, extrem molt seriós, ja que es considera el
francès llengua vehicular dins les institucions de la Unió, i no
obstant això, com es recordarà, a les primeres hores posteriors
a l’aprovació del tractat va sortir una versió comunitària a
Internet que deia “des regions desfavorisées ou insulaires”, és
a dir, amb un sentit molt diferent que incloïa totes les illes. Una
versió italiana extensiva que diu, com la primera versió francesa,
“regioni meno favorite o insular i”, i una altra anglesa, que és
important per haver estat la versió inicial, vehicular, emprada
per la conferència intergovernamental, que diu “least favoured
regions or islands”, que gramaticalment és ambigua però que,
no obstant això, el Govern britànic sembla entendre
restrictivament.

En aquest sentit, el contenciós de l’illa de Wight és
indicatiu del poc que els estats, pràcticament la major part, han
assumit la realitat insular al Tractat d’Amsterdam.

(Intervenció innoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Li queda, Sr. Conseller, un minut escàs.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Bé, idò continuarem i intentarem exhaurir el temps, que no
la intervenció.

Davant totes aquestes dificultats de partida hem de fer forta
la posició insularista, i fer-la forta en una acció comuna que, en
primer lloc, ha d’aprofitar i potenciar els marcs actuals existents
com és el cas d’Interrec, el programa marc d’innovació i
desenvolupament o els fons de cohesió, per posar els exemples
més coneguts. Tots aquests àmbits d’actuació ens ofereixen la
possibilitat de fer accions comunes que, més enllà dels
aspectes financers creen una solidaritat insular. 

De totes maneres en aquest capítol s’ha d’assenyalar que
en general, en el marc dels programes i projectes de la comissió
les regions insulars ens veim obligades en un àmbit massa
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general a compartir expectatives davant la Comissió europea
amb regions i territoris molt diferents a la nostra realitat. Ara bé,
treballarem seriosament allà on s’escaigui amb lleial
“partenariat” amb els socis insulars, com serà el cas de
l’esmentat Interrec 3, quan sapiguem amb precisió la posició de
la Comissió.

També molt recentment s’està plantejant el programa
Cultura 2000, que seria interessant perquè, a les illes, ens
permetria treballar conjuntament en aquest important àmbit i, a
més, en el marc d’un altre departament de la Comissió europea.

D’altra banda, la lluita en favor de la consideració extensiva
de l’article 158 és molt rellevant, perquè ens situaria dins el
mateix articulat del tractat i permetria d’una manera més lineal
afavorir l’aplicació de la declaració número 30.

Actualment una vessant de la qüestió es troba també en
procés davant el Defensor del Poble europeu, i en aquest sentit
es va aprovar a Grècia, a l’assemblea anual, una resolució
proposada per l’illa de Wight coherent amb l’exposició prèvia
de la qüestió que va fer el seu representant. 

En el sentit esmentat és important assenyalar que a
l’assemblea anual es va aprovar una declaració final, on vàrem
participar amb especial esment, on es posava en qüestió el camí
seguit fins ara per la Unió Europea, de centrar l’objectiu de la
cohesió en la noció del producte interior brut per habitant, taxa
d’atur i indicadors semblants. Particularment, una política que
se suporti sobre aquests elements de precisió mai no pot
adonar-se de les restriccions que implica la insularitat. Al
contrari, la vulnerabilitat intrínseca de les economies insulars
descansa sobre un nombre limitat d’activitats, un augment de
costos envers el territori continental, limitacions clares per a les
activitats que poden representar una diversificació econòmica,
dificultats per al desenvolupament sostenible, problemes
d’estacionalitat i de precarietat laboral.

En definitiva, senyores i senyors diputats, i ja que no em
queda més temps, si de cas empraré el torn de contrarèplica per
acabar quatre temes que jo crec que són interessants, és de
rigor, en una matèria que exigeix la continuïtat i el consens com
és la relació entre les Illes Balears i Europa, el reconeixement de
la insularitat. El Govern no ha plantejat línies de ruptura
respecte de l’executiu anterior, sinó de perfeccionament. No
cerca, en cap cas, l’enfrontament amb l’actual oposició, sinó
l’acord i el consens, i afronta aquesta tasca amb una apelAlació
a treballar conjuntament per aconseguir allò que ens interessa
colAlectivament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Grups que vulguin
intervenir en torn de fixació de posició? 

Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. 

Lògicament aquest parlament s’ha de sentir preocupat en
relació a la qüestió de la insularitat a l’àmbit de la Unió Europea,
com ens hem de sentir preocupats, també, per les polítiques
generals de la Unió Europea i les seves conseqüències a les
Illes Balears, i una prova d’açò és la reforma de la política
agrària comuna realitzada l’any passat. Com també ens hem de
sentir preocupats per tot el procés de construcció política
d’Europa i els importants dèficits democràtics que aquesta
encara presenta, malgrat que la Sra. Bennàssar parli de construir
un sentiment comú, un sentiment difícil de construir quan es
basa en dèficits democràtics.

Prova d’aquesta preocupació, almanco dels primers
aspectes apuntats, és la constitució en aquest parlament d’una
comissió no permanent per estudiar els efectes regionals i
insulars a la nostra comunitat del pressupost i polítiques de la
Unió Europea, que està a punt d’iniciar els seus treballs,
treballs que sens dubte ens permetran actuacions posterio r s  i
també ajudaran el Govern per defensar els interessos de les Illes
en el conjunt d’Europa.

La interpelAlació que ha presentat el Grup Popular, que té
una primera part que és una primera part comprensible,
d’autolloança, molt farcida de brotets de llaor a l’anterior
govern, lògicament contrasta amb altres actuacions. Quan
parlam del govern anterior en sentit negatiu, el Grup Popular
s’enfila per les parets, però quan té oportunitat de parlar de
l’anterior govern en sentit positiu no ho desaprofita; per tant,
un poc de tot hi ha en aquest assumpte i convé també estar
atent quan parlam i criticam actuacions de l’anterior govern, i
no dic que no es pot parlar del passat, perquè si es parla del
passat per parlar-ne bé, com el Grup Popular ha fet en aquests
moments, també es pot parlar del passat per criticar-lo, com es
fa en altres oportunitats.

I ens ha plantejat aquesta interpelAlació per saber què ha fet
el Govern de les Illes Balears durant aquests primers mesos de
nova legislatura en relació a la insularitat en el marc de les
polítiques de la Unió, i sobretot en la defensa de polítiques
correctores dels greuges i el sobrecost de la condició insulars.
Ho ha fet així i ho hem escoltat; ha mencionat una possible
contradicció amb una política proeuropea d’alguns membres del
Govern i algunes actuacions no tan proeuropees, segons la
interpelAlant, que segurament en la rèplica el Sr. Joan Mesquida
corregirà.

A mi em sap greu, Sr. President, però amb l’enrenou que hi
ha fora d’aquesta sala m’és difícil concentrar-me, i pregaria, si
és possible, cridar l’atenció dels companys diputats que no són
en aquesta sala, i diputades, perquè...

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

EL SR. PRESIDENT:
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Ya se ha tomado nota, Sr. Portella. Se intentará.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Després ha fet com un exemple de
política contradictòria no preocupada per açò: el tancament de
la oficina d’informació. Jo no sé a quina oficina d’informació es
referia la portaveu, el Sr. Mesquida segurament ens informarà;
no sé si es referia a la de los ciudadanos europeos, no crec que
sigui açò, perquè no era exactament una oficina d’informació
europea, era una altra cosa, no crec que es referís a açò i esper
que en la seva intervenció quedarà aclarit. Esper que no sigui
açò.

No ha mencionat l’impuls que s’ha fet al Centre Balears
Europa, impuls que a Menorca aquests dies s’ha de firmar un
conveni per a preparació de persones que estudiïn la relació de
Menorca amb la Unió Europea i amb polítiques europees, que
per tant el Centre Balears Europa ha agafat també una bona
dinàmica.

Hem escoltat, però, sí, com el portaveu del Govern, el Sr.
Mesquida, ens ha ofert una relació de les iniciatives duites a
terme en una doble direcció: per una banda, conjuntament amb
la resta de territoris europeus i, per altra, actuacions bilaterals,
i jo crec que hi ha coses positives. L’ampliació de l’Imedoc és
una iniciativa positiva, que posa de manifest l’esforç del
Govern; la incorporació recent de Sicília i els treballs per
incorporar Malta i les illes gregues van en el bon sentit
d’enfortir aquesta plataforma de pressió, i en el mateix sentit
s’ha de saludar la participació activa en iniciatives, ja iniciades
anteriorment, com Euroislas, o com la participació activa en la
comissió d’illes o en l’intergrup d’illes en el Parlament Europeu.

El fet del reconeixement teòric de la insularitat, ja sigui a
l’article 158 del tractat o la declaració annexa 30, per no parlar de
l’informe Viola, no és res en si mateix si no es desenvolupa i es
posa en pràctica a través de directrius, de reglaments de
distribució de fons estructurals i de fons de cohesió.
Preocupant és aquesta afirmació que ha fet el conseller de la
indiferència inicial de la Comissió Europea, que sembla que s’ha
corregit en els darrers temps, per al reconeixement de la
insularitat. 

I quina és la posició manifestada pel nostre govern?, de
feines fetes? Primer, enfortir instruments comuns entre illes
europees per donar més força a l’insularisme en el si de la Unió
Europea. Correcte. Segon, defensar una interpretació àmplia de
l’article 158 en la línia com ho fa Itàlia per afavorir l’aplicació,
també, de la declaració número 30. Correcte. Tercer, preveure
les accions a realitzar si triomfa una visió restrictiva de cara al
pròxim tractat; convé aquesta previsió d’escenaris. 

Altres coses que no ha dit el Govern, que no ha dit el
conseller pertinent i que crec que ho podrà ampliar en el seu
segon torn, que també és positiu, és la realització d’aquest
estudi estratègic que s’està realitzant, impulsat per la comissió
d’illes, per preveure escenaris futurs possibles, que convé que
els preveiem, i també jo crec que una altra política que s’ha de
fer i que l’Imedoc du aquesta línia, és enfortir i fer valer el

nostre territori, situat a una regió especialment sensible, en les
relacions nord i sud del Mediterrani i que pot ser especialment
sensible a les polítiques europees i fer valer aquesta situació
geogràfica en el Mediterrani. Crec que també és bo, i crec que
també és bona aquesta direcció de treballar en consens entre
les forces polítiques de la nostra comunitat quant a enfortir el
paper de l’Executiu dins aquest pla.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, ja estic acabant. És difícil. Crec que hi ha una bona
orientació política, objectius clars, definició d’instruments  i
previsió d’escenaris, i que açò està bé que sigui així.

He de dir, per acabar, que nosaltres, com a diputats de
grups parlamentaris, també formam part de forces polítiques
que tenen representació en el Parlament Europeu i a altres llocs
de decisió europea i, per tant, no només ens hem de sentir
membres d’aquest parlament i presents en aquesta interpelAlació
i actuar en aquest parlament, sinó també sentir membres de
forces polítiques que són el Parlament Europeu i a qui hem de
fer saber la preocupació de territoris insulars perquè la facin
valer en el Parlament Europeu i, sobretot, també a la Comissió
Europea, on l’Estat espanyol sí que té molta responsabilitat i on
estic segur que el Partit Popular, en aquests moments amb
majoria absoluta a l’Estat espanyol, i el Partit Popular a Balears
faran valer a la Comissió europea el paper de l’Estat espanyol,
on la responsabilitat ja no és tant dels parlaments sinó de
partits i, en aquest cas, del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. Por el Grup Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, en primer lloc al nostre grup ens ha
sorprès un poc la interpelAlació en el moment en què pensam
que hi ha una comissió no permanent en seu parlamentària, un
dels objectius de la qual pensam nosaltres que ha de ser
estudiar aquests efectes de la insularitat i argumentar-los
davant l’Estat, com s’ha dit, que és realment l’interlocutor en
molts de temes, però també davant la Unió Europea, i que a
nivell parlamentari facem un esforç de consens jo crec que en
un tema tan important, en aquest tema tenir una posició única
en política exterior d’aquesta comunitat. En qualsevol cas
esperarem també les mocions subsegüents i creim que sempre
és important dur aquest debat al Parlament però, vaja, creim que
dins aquesta comissió no permanent és un bon lloc de trobada,
escoltant les diferents aportacions, per fer entre tots
aportacions positives.
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Realment s’han apuntat aquí ja tots els avanços que s’han
fet dins els anys 90 en la sensibilització envers el fet insular.
Creim que realment són important, sobretot en la doble
insularitat; des del nostre grup hem tengut ocasió de donar
suport també a algunes d’aquestes mesures en totes les seus
allà on s’han tramitat, i evidentment no serà altra la postura que
mantendrem en les mocions subsegüents.

Jo no insistiré més en la reforma del Tractat d’Amsterdam i
les distintes versions que s’han donat a aquesta introducció de
les illes més desfavorides, creim que és molt important
l’aclariment que ha de ser a totes les illes que per la seva pròpia
idiosincràsia, les que tenen dèficits estructurals, que han de ser
palAliat per la Unió, i no solament aquelles que ja ho són per
motius de renda que, en aquest cas, evidentment, ja haurien
d’entrar dins el tractament general que ja feia l’article 130.

Recordem que, en aquest sentit, hi ha hagut dos missatges
importants, jo crec que és bo reconèixer que, efectivament, el Sr.
Matas i el govern anterior, havia fet insistència en el tema de la
insularitat, i crec que és bo reconèixer els termes, el nostre grup
ens vàrem entendre, també, amb una llei de règim fiscal en
aquest parlament, que després va quedar anorèxica a les Corts
Generals, però creim que han estat iniciatives d’interès. Però
l’altre argument que s’ha llançat, a tots els fòrums externs, que
ha estat el de les illes més riques d’Europa o, si no les més
riques, de les més riques, les més riques d’Espanya, és un
argument que va contra uns interessos, en aquests moments,
dins aquesta, sobretot, dins aquesta versió que circula del
Tractat.

Creim que els instruments que dibuixa l’informe Viola i
també algunes incitatives que s’han pres, com les mateixes
conferències o congressos fets a les Illes Balears, com el de
Palma del 95, sobre cohesió econòmica i social, o el de
Menorca, sobre desenvolupament sostenible, són línies a
seguir i confiam i demanam al conseller que les reculli dins
aquest marc, dins aquesta actuació.

També ens ha interessat veure que s’aprofundeix i que
interessa potenciar i ampliar l’Imedoc, perquè també pensam
que aquest marc, com d’altres, com el d’Euroisler, el d’Islenet
o el de la Comissió de les Illes, són llocs de trobada importants
per fer avançar la sensibilitat davant el fet insular. Ara, també
crec que després de constatar que hi ha hagut aquests avançar,
també hem de ser francs i constatar també que hi ha hagut
poques conseqüències, quan l’informe Viola surt, un dels
primers arguments que treu és que dins l’Agenda del 2000 de
la Comissió, ja s’havia arribat a la conclusió que les illes no
havien d’entrar dins els fons estructurals, o no totes, de fet la
majoria no hi entraven, per unes qüestions de renda, a aquest
fet hi reacciona l’informe Viola, però la veritat és que el
reajustament, el nou mapa o la nova idea dels ajuts estructurals
no ha recollit les seves propostes. Fins i tot diria que a nivell
paradoxal, una de les coses que recomanava l’informe Viola era
alguns efectes o algunes mesures de caràcter fiscal, i que va ser
utilitzada a la Unió Europea, paradoxalment, a les Corts
Generals, com a argument per no admetre, de la nostra (...), del
règim especial, les mesures fiscals. Per tant, d’alguna manera,
encara, no ha acabat d’arribar aquesta sensibilitat als centres

realment decisoris, i crec que és bo que entre tots, amb un
consens i amb una línia única d’actuació, ens hi trobem.

També la Llei de règim especial és una altra que hauria
d’aconseguir fons europeus i que amb propis fons estatals ha
de constatar i ha d’ajudar cap a la solidaritat per a aquestes
mancances que tenim com a illes. La igualtat és tractar igual els
iguals i diferent als diferents, i no hi ha dubte que una illa i un
continent tenen, en aquest sentit, diferències notables.

Per altra banda, i ja per acabar, creim que és cert que ens
hauríem d’avesar, quan parlam d’Unió Europea, no just parlar
de greuges i no just parlar de doblers i de necessitats
econòmiques, hi ha d’altres coses molt importants a les quals
tots hi participam, crec que és molt important participar dins la
mediterraneïtat, dins l’humanisme europeu i tot allò que
significa, des d’actitud poliglotes i obertes al món, jo crec que
qui no ho veu així és que no sap a quin món és, però també,
també, des de la biodiversitat cultural, que és allò d’un
patrimoni europeu importantíssim davant la globalització,
llàstima que qui, per ventura, confon d’una manera simple i
trista el cosmopolitisme amb el trist provincianisme, de vegades
li costi entendre això.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si jo hagués d’utilitzar el mateix estil que ha utilitzat
l’interpelAlant, hauria de dir que, evidentment, el Govern de
Jaume Matas va poder iniciar actuacions de reconeixement de
la insularitat perquè el Govern de Felipe González va introduir
Espanya a Europa. Em sembla ridícul aquest recurs de voler
atribuir-se mèrits del passat i, per tant, no és aquest l’estil de la
meva intervenció.

Jo crec que en aquest país nostre, que la insularitat no és
una qüestió banal, ho demostra el fet que ja fa vint-i-dos anys,
a la Constitució Espanyola, l’article 138.1 ja es fes expressa
menció d’aquest fet, com un fet diferencial a tenir en compte,
l’únic fet diferencial a tenir en compte, i encara que la referència
és breu, jo crec que és prou explícit el text  que diu “i atendrà
assenyaladament les circumstàncies del fet insular”. Jo crec que
la voluntat del constituent de reconèixer que el fet de ser illes
té unes característiques pròpies, que s’han de tractar de manera
singular.

Jo crec que el Partit Popular, que es pot atribuir aquest
mèrit, no li diré que no ho faci, crec que no és adequat, però no
li diré que no ho faci, també va cometre simultàniament un error
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greu, un error important. El conseller ens ha assenyalat que la
comissió europea demana, i crec que és lògic que sigui així, la
càrrega de la prova, vostè em demostri on el fet insular el
perjudica, i, en tot cas, en parlarem. Jo diria que encara tendria
dret a demanar-nos una cosa més, i a més, com diuen en castellà
a Dios rogando y con el mazo dando, és a dir, nosaltres els
ajudarem si vostès també s’ajuden. Jo crec que són dos criteris
que a Europa haurien d’anar funcionant per no fer sempre
aquesta política de victimisme d’uns respecte dels altres i que
ens fa perdre molt de temps cercant els motius per poder ser
víctimes.

Com deia abans, jo crec que el Grup Popular durant dues
legislatures, no una, dues, la tercera i la quarta legislatura, va
tenir aquí, al Parlament, per dues vegades, un instrument legal
que no només era inadequat, sinó que va posar davant Europea
i davant la resta de l’Estat espanyol, un element poc positiu per
a nosaltres, una llei que tractava de corregir la insularitat per
mitjans fiscals. I llavor és així que no és estrany que, de sobte,
quan el legislador europeu es troba un text amb diverses
traduccions, inclogui el fet que hagin de ser illes més
desfavorides.

Mirin, la nostra postura durant tot aquest temps va ser la
següent, nosaltres estam d’acord a pagar aquells imposts que
ens pertoquen, però a canvi, per una altra via, és necessari
corregir els perjudicis de la insularitat, no mesclem la fiscalitat
de les persones i de les empreses amb aquells perjudicis que els
puguin venir pel fet insular, però no oblidem que, no només pel
insular i per aquelles coses que immediatament podem imputar,
com és el cost del transport, fan que el cost de determinats
productes i serveis sigui més costós. No només és aquest el
problema. Jo crec que la part econòmica dins el conjunt del
sistema de finançament de les comunitats autònomes espanyol
i dels fons de cohesió i estructurals d’Europa són molt
importants, però la diputada també treia que hi ha altres
elements tan o més importants pel fet insular. I ella feia
referència a uns, i jo voldria fer referència a uns altres.

És evident que el fet insular, i sobretot de les illes de què
parlam, són illes petites, Anglaterra també és una illa, però en
aquest cas no ens ocupa preocupar-nos d’ella, hi ha altres
elements de tipus legislatiu que troben impediments en la
legislació general espanyola i de vegades també en la legislació
europea. I posaré un exemple sense entrar en el fons de la
qüestió, que seria un altre assumpte. El fet de la pressió damunt
el territori, el fet de la impossibilitat de distingir qui són els
primers residents i els que tenen dret a determinats tipus
d’habitatge o no, tema que té resolt un altre estat membre de la
comunitat europea perquè era una legislació que ja va posar en
qüestió en el moment del seu ingrés, de la seva adhesió,
nosaltres estam en possibilitat de prendre mesures
discriminatòries en aquest sentit. Jo crec que el fet
mediambiental, el fet territorial a les Illes és enormement
important, de vegades tant o més que les qüestions d’un simple
sobrecost econòmic i que, realment, hauríem d’aconseguir que
poguessin tenir també un tractament diferencial. Jo crec que la
Constitució espanyola no circumscriu les mesures d’insularitat
només en el fet econòmic, sinó que ho deixa obert a qualsevol

circumstància que pugui tenir com a motiu el fet insular i, per
tant, crec que per aquí hauríem de caminar.

En qualsevol cas, creim que l’explicació que ha donat el
conseller, tot i la reducció del temps, és interessant, i que, com
deia el portaveu que m’ha precedit, aquest parlament va crear
una comissió d’anàlisi que pot aportar aquests arguments
necessaris per, com deia el conseller, tenir la càrrega de la prova
davant les institucions europees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. La
Sra. Bennàssar, en nom del grup autor d ela interpelAlació, el
Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé, escoltats els portaveus dels
diferents grups i escoltat el representant del Govern, han
quedat molts d’interrogants damunt la taula, crec que parlàvem
d’insularitat i de política exterior de les Illes Balears, no podem,
realment, en deu minuts i amb una interpelAlació, aprofundir en
tot el que és el valor afegit europeu a aquest projecte del qual
som membres. És veritat, jo em congratul de la creació
d’aquesta comissió no permanent per veure els efectes reals i
el cost de la insularitat en aquestes illes, i el que sí m’agradaria
que quedàs ben clar, i fins i tot procurarem aportar-ho a una
moció propera, és que creim que el camí està començat, que
vostès han rebut una bona herència, i això no ho podem negar,
que s’ha de continuar?, indubtablement. A nivell europeu, la
feina es fa molt a poc a poc, i qui no conegui això, que ho provi,
que hi vagi, que ho miri i després ho conti. Ara, el camí està ben
començat i ara s’ha de continuar. Això és el que jo he demanat
al Govern, com el pensaven continuar?

No m’han pogut, per falta de temps, supòs, el conseller no
m’ha pogut respondre què pensa fer amb les xarxes
transeuropees que, realment, malgrat jurídicament el contingut
de la declaració encara no és clar, amb les xarxes transeuropees
sí que és clar que hi podem fer feina. Tampoc no m’ha pogut
contestar què pensaven fer amb projectes de turisme i noves
tecnologies que crec que era una passa innovadora que havíem
donar a nivell d’Unió Europea. I també m’han quedat moltes
preguntes que no ha pogut contestar el representant del
Govern, per exemple, qui és el competent per a la Comissió
Intermediterrània, per exemple, quin és el grau de coordinació
amb la Conselleria d’Hisenda i què fa la Conselleria de
Presidència amb tota aquesta història europea, perquè ningú no
ens ha contestat, ningú ens ha dit res, què fa aquesta
conselleria; i realment en el tema de l’Imedoc, jo me n’alegr, que
hagin incorporat Sicília, el Sr. Viola està molt content, no és
diputat ara al Parlament Europeu, però crec que serà senador al
Senat d’Itàlia, ben aviat, i ell ha fet molta de feina perquè Sicília
hi pogués entrar, o sigui que me n’alegr molt. El cas de Malta,
jo també vaig ser membre de la delegació de Malta i Gozo, i
m’alegraré molt que puguin entrar. Però crec que aquest govern
no ens ha dit res de quina política mediterrània pensaven fer. 
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Sincerament, crec que valdria la pensa crear una comissió
d’experts en seguiment del tema d ela insularitat, a més
d’aquesta comissió no permanent del Parlament, perquè
realment en necessitaran d’experts, ja que treballar la insularitat
no només és un tema econòmic, és un tema de sociòlegs, és un
tema educacional, és un tema de geògrafs, és un tema ..., hem
de treballar a nivell d’insularitat el tema del desenvolupament
sostenible, i per això necessitam experts, i, sincerament, crec
que això també seria una cosa bona que podríem fet. L’Institut
Català de la Mediterrània ja ho ha fet, va sortir al diari ahir, em
sembla que era, que deia que ha creat una comissió d’experts
per fer una bona estratègia cap a la Mediterrània pel futur, ara
a la Mediterrània, molts de països estan encara amb un procés
de pau que no ha conclòs, però que camina bé. Jo vaig ser a
una conferència a Barcelona fa poc i ho digueren, o sigui que,
què es fa aquí per preparar aquest terreny, què es fa aquí?
Perquè les empreses d’aquí, les institucions d’aquí puguin
arribar a aquests països, si es fa alguna cosa nosaltres no ho
sabem i els agrairíem que ens ho contassin.

També m’agradaria dir-los que en el mapa de fons
estructurals, per exemple, es trobaren amb la feina feta, i això,
qui ho negui, diu una mentida molt grossa, perquè si no, no
haguessin tengut temps de presentar el projecte en temps i
hora, això s’ha de fer el mes de maig o juny i es va fer durant un
període de transició on, em sembla, l’antiga Direcció General
d’Economia hi va fer molta de feina. I ara que tot està repartit,
veim que hi ha una gran dispersió administrativa, això, als
ciutadans els preocupa, un se n’ocupa d’una cosa, un altre de
l’altra, una conselleria responsable, em sembla que hi ha devers
quatre responsables, hi ha la Direcció General d’Economia que
se n’ocupa del fons i de les ajudes europees, hi ha la Direcció
General de Programació i Ordenació Econòmiques que s’ocupa
del coseguiment dels fons i ajudes, la Secretaria General
Tècnica d’Hisenda, d’insularitat i el seu seguiment, i la
Conselleria de Presidència, de temes de política exterior i de la
Mediterrània. Bé, jo, de la Conselleria d’Hisenda he sentit al
conseller i supòs que ara ens podrà explicar més coses, i supòs
que també ho farà en aquesta comissió no permanent, però la
veritat és que, de la Conselleria de Presidència no hem sentit
res, no sabem res, no sabem què és el que fan. I, sincerament,
crec que el Centre Balears Europa com ha dit, em sembla, el Sr.
Portella, el varen trobar ben organitzat, ben muntat i crec que el
que han de fer és potenciar-lo més, ja que és una institució molt
bona, que ha donat molts bon fruits i que en pot donar molt
més, Jo, de tot això, me n’alegr, però crec que hi ha molts
d’interrogants encara, que aquest govern ens ha d’aclarir i que,
realment, la insularitat no és un tema econòmic, i ser membres
de la Unió Europea tampoc ho és, és un tema que té moltes
altres incidències i que crec que demostraríem tenir poca visió
de futur si no fóssim capaços d’identificar-les i de reconèixer el
que hem fet malament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, en nom del Grup Popular.
Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts, té la paraula per tancar
el debat d’aquesta interpelAlació, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo coincidesc en un tema amb la
Sra. Diputada, que és que tot el reconeixement de la insularitat
i tots els temes relacionant amb ells, són lents, van a poc a poc
dins Europa. A partir d’aquí, bé, també ha volgut donar la visió
que l’anterior govern havia fet molt, no exagerem les coses,
l’anterior govern ha fet el que ha fet, s’haguessin pogut fer més
coses, i jo estic segur que quan acabi la meva gestió a la
conselleria, també pensaré que hagués pogut fer moltes més
coses. Però sí hi ha una cosa evident.

En aquest moment, la insularitat és en aquesta fase
declarativa, i fins i tot en la interpretació d’aquest gran èxit que
va ser que es reconegués que la insularitat era una factor de
handicap, és a dir discutim en aquests moments el gran cavall
de batalla o un dels cavalls de batalla, discutir quina és la
interpretació d’aquesta declaració, si és regions menys
afavorides o illes, això voldria dir que l’illa ja per ser és una
entitat menys afavorida, o regions o illes menys afavorides, que
això vol dir que només les illes menys afavorides -Balears no-
podrien entrar a tots els mapes d’ajudes i a tots els projectes i
fons europeus.

Aquí hi ha, com li he dit abans, un estudi estratègic impulsat
per la Comissió d’Illes de la CRPM, es tracta de tenir un cos
argumental per lluitar, corregir la insularitat dins el marc
europeu. Però vostè sap, perquè li he comentat, que un dels
meus cavalls de batalla, és rompre, no només dins Europa, sinó
dins el que és Espanya, aquesta imatge que som una comunitat
autònoma rica, això és la cosa que ens ha fet més mal a tots els
ciutadans de Balears. Anar pel món dient que nosaltres tenim
una alta renda per càpita, que el nostre producte interior brut,
que això, quan anam a Europa ens diuen, “però si vosaltres no
necessitau res, vosaltres sou rics”, i en aquest sentit, sí que li
voldria fer una lectura ràpida d’una part de la declaració final de
la Comissió d’Illes que es va celebrar dia 11 i 12 de maig a
Grècia, on nosaltres vàrem tenir un paper molt actiu: “El
problema de la cohesió interna de la Unió i més concretament
la superació de les disparitats entre regions més
desenvolupades i menys, s’ha vengut tractant fins ara
especialment a través d’indicadors socioeconòmics com el
producte interior brut per càpita o la taxa de desocupació. Tals
indicadors han posat de manifest les circumstàncies
especialment difícils en què viu la major part de la població
insular, i han justificat la creació dels fons estructurals. Una
política de cohesió que només es basi en aquests elements
d’avaluació, no permet jutjar la dimensió real del condicionant
de la insularitat, per una banda, els indicadors estadístics es
calculen partint d’unes bases o d’unes escales que no
permeten forçosament prendre en consideració la realitat de les
situacions de les Illes”.

Aquest és el gran cavall de batalla, continua, però, per no
cansar-los, ... Aquest és el gran cavall de batalla, és a dir, anar
a una interpretació diferent dels indicadors macroeconòmics,
perquè a més tenim una altra amenaça, l’any 2007, l’any 2008 es
farà segurament una ampliació, entraran, en aquest moment les
expectatives es que puguin entrar aproximadament tretze
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països, deu països de l’Europa central i oriental, i tres estats
mediterranis, Xipre, Malta i Turquia. Aquest tema farà
augmentar un 28% la població de la Unió Europea, però el
producte interior brut per càpita baixarà un 14%, què vol dir
això?, que exceptuant quatre excepcions, la totalitat de les
regions de l’ampliació, serien elegibles avui com a objectiu 1, és
a dir que aquestes regions estan per davall del 75% de renda
comunitària, vint-i-dues regions europees sortirien
automàticament de l’objectiu 1, de les quals, sis són
espanyoles, i en funció de l’actual ritme de creixement desset
regions de la Unió Europea i dues, concretament, d’Espanya
sortirien també d’aquest.

Què vol dir això? Que les regions que en aquest moment
són per davall del 75% de renda comunitària, objectiu 1,
automàticament amb aquest ampliació, com a amenaça que
tenen damunt, sortiran. I damunt nosaltres, que no hem entrat.
Aquí hi ha el tema, no? A posta que hem d’anar a convèncer,
a introduir dins aquestes reunions de comissió de regions, hem
d’anar incloent altres indicadors que serveixin per analitzar
indicadors de benestar social. Ho parlàvem l’altre dia a un
programa de ràdio, diuen que són -perquè a més ho vaig sentir
a dir a un eurodiputat, i tot d’una vaig botar-, “som una regió
rica”, bé, idò som una regió rica que fa un parell d’anys vàrem
dur l’aigua en vaixell, som una regió rica que té mancances en
infraestructures, que té problemes de proveïment d’aigua, que
tenim un finançament sanitària o per alumne deficient, no som
una comunitat rica. Aquest és el gran cavall de batalla que hem
de desmuntar.

A partir d’aquí, també li voldria dir que dins tot el tema del
contenciós d’aquesta interpretació, nosaltres prenguérem
l’acord dins el bureau polític, el mes de febrer, de constituir, en
el cas que fos necessari, un fons de combat per anar, a
instàncies del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per
lluitar contra això. També li voldria dir que Balears és dins la
comissió executiva, el bureau polític de l’assemblea de la
comissió de regions, de la comissió d’illes de la Comissió de
Regions perifèriques marítimes, i jo en vaig ser elegit
vicepresident, és a dir que hem mantengut la vicepresidència
dins aquesta institució que jo crec que és important.

M’agradaria, ja no hi ha temps, però crec que és un debat
molt interessant el que plantejam, avui perquè hi ha molta fase
declarativa, hi ha un informe Viola que vostè coneix
perfectament, molt interessant, hi ha una resolució del
Parlament Europeu basada en aquest informe Viola, però tot
això és música, en definitiva, nosaltres hem de dur una
estratègia compartida amb les altres regions insulars de la Unió
Europea per anar posant lletra a aquesta música, i vull reafirmar
aquí aquesta voluntat que llanç aquí, al Parlament, de tots els
grups parlamentaris, de superar qualsevol tipus de
plantejaments partidistes, com així passa dins el marc insular de
la Unió Europea, i facem feina conjuntament per anar cada
vegada que dins la Unió Europea es reconeguin els reals
handicaps de la insularitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts. Amb la seva
intervenció, queda substanciada aquesta interpelAlació.

III.- Proposta de la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, de
tramitació directa i en lectura única, de la proposici ó de
proposició de llei RGE núm. 1583/00, presentada pels grups
parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i  Mixt, de segells postals i altres
efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat
amb la realitat plurilingüe de l'Estat.

Passam al punt següent de l’ordre del dia que és la proposta
de la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, de la tramitació i en
lectura única de la Proposició de llei 1583, presentada per tots
els grups de la Cambra, de segells postals i altres efectes
postals emesos i en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l’Estat.

Abans de debatre la proposició de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la Cambra sobre la proposta de
tramitació directa i en lectura única, atès que es tracta d’una
iniciativa presentada per tots els grups parlamentaris i que els
assistents a la Junta de Portaveus, el propassat dia 9 de maig,
es mostraren unànimement d’acord amb la tramitació
esmentada, es pot ometre el debat i passar directament a la
votació. 

Es pot entendre aquesta proposta de tramitació per lectura
única aprova per assentiment?

Moltes gràcies, senyors diputats.

IV.- Tramitació directa i  en lectura única, si n'és el cas, de
la proposició de proposició de llei RGE núm. 1583/00,
presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i
Mixt, de segells postals i altres efectes postals emesos i posats
en circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de
l'Estat.

Aprovat aquest punt, passam al punt IV i darrer d’aquest
plenari, que és el debat, pel procediment de tramitació lectura i
en lectura única de la de la Proposició de llei 1583, presentada
per tots els grups de la Cambra, de segells postals i altres
efectes postals emesos i en circulació de conformitat amb la
realitat plurilingüe de l’Estat. El secretari primer de la Mesa farà
lectura dels criteris del Govern.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Antoni Garcias Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears, certific que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de maig del 2000, adoptà, entre
d’altres, el següent acord: Acord relatiu a la presa en
consideració de la Proposició de llei de segells postals i altres
efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat
amb la realitat plurilingüe de l’Estat. A proposta del conseller
de Presidència, el Consell de Govern adoptà el següent acord:
1. Manifestar la conformitat del Govern de les Illes Balears a la
Proposició de llei de segells postals i altres efectes postals
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emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l’Estat. 2. Donar trasllat del contingut d’aquest
acord al Parlament de les Illes Balears perquè se’n segueixi la
tramitació pertinent. I perquè consti i tengui els efectes que
corresponguin, expedesc aquest certificat amb el vistiplau del
Molt Hble. Sr. President, que firm i segell a Palma, dia 12 de
maig del 2000.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Primer. Llegit el criteri del
Govern respecte d’aquest punt, procedeixen les intervencions
dels distints grups parlamentaris. Grups que vulguin intervenir?

Sr. Miquel Nadal, en nom del Grup Mixt , d’UNió
Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Els
segells no tenen només una funció tributària i un valor material,
sinó també un valor estratègic, estètic i un innegable valor
pedagògic. Durant els seus 160 anys de vida, han estat utilitzat
també per difondre i transmentre altres tipus de missatges.
D’aquesta manera, han estat usats com a element
propagandístic per tot tipus de governs. Els règims democràtics
utilitzaren els segells per transmetre missatges, fer pedagogia,
inculcar valor com per exemple la igualtat entre els homes i les
dones, la integració racial, la protecció del medi ambient, la
protecció de la infantesa, aquests són alguns dels missatges
que podem trobar en els segells dels actuals estats democràtics.

Un aspecte fonamental del valor pedagògic i cultural dels
segells és el seu contingut lingüístic. Al llarg de la història,
molts d’estats, han emès segells en més d’una llengua, com a
mostra de respecte d’una diversitat lingüística que també ha
posat de manifest en d’altres àmbits simbòlics, com les
monedes, els bitllets o els documents personals d’identitat.

A la majoria d’estat democràtics multilingües del món, els
segells s’emeten en diferents llengües. Així ens trobam que a
Bèlgica, tots els segells s’emeten en neerlandès i en francès; al
Canadà, tots pràcticament són en anglès i en francès; a
Finlàndia, en finès i en suec; a Suïssa, en les quatre llengües
nacionals: alemany, francès, italià i roman; i podríem continuar
donant altres exemples.

La situació d’aquests estats que hem esmentat contrasta
amb la d’Espanya on, malgrat que el 40% de la població viu a
un territori amb llengua pròpia, que és distinta del castellà, la
diversitat lingüística pràcticament no s’ha manifestat en els 150
anys d’història filatèlica espanyola.

És per canviar aquest estat de coses, per aprofundir en el
respecte democràtic a la diversitat lingüística de l’Estat
espanyol i per contribuir a l’aplicació del mandat constitucional
de respecte i protecció de la diversitat lingüística, que vàrem
decidir promoure aquesta iniciativa legislativa. Cal que l’Estat
reconegui, amb tota naturalitat, la seva pluralitat cultural i
lingüística, i que introdueixi amb normalitat les seves diferents

llengües en totes les manifestacions, especialment en aquelles
que, pel seu contingut simbòlic, ajuden a donar una imatge de
pluralitat i de respecte a la diversitat. Cal actuar com ho fan, des
de fa molts d’anys, els estats europeus amb més llarga tradició
democràtica i de respecte de la seva diversitat cultural.

Consideram, a més, que mesures d’aquests tipus són dins
la línia marcada per la Carta Europea de les llengües
minoritàries, signada per l’Estat espanyol el 5 de novembre del
1992, on s’afirma, entre d’altres coses, que la protecció de la
diversitat lingüística dels estats contribueix a mantenir i a
desenvolupar les tradicions i la riquesa cultural d’Europa, que
la protecció de la riquesa cultural lingüística representa una
contribució important en la construcció d’una Europa fundada
sobre principis de democràcia i de diversitat cultural, i cal
eliminar tota distinció, exclusió, distinció o preferència
injustificada sobre l’ús d’una llengua regional minoritària.

Reforça el nostre convenciment que anam per bon camí, el
fet que aquesta iniciativa ja ha rebut un suport per ajuntaments
com el de Porreres, Vilafranca, Alaró, Manacor, Calvià i Inca,
entre d’altres.

Per acabar, no podem deixar de valorar positivament que
altres parlaments de l’Estat estiguin tramitant iniciatives
semblants, cosa que demostra l’existència d’un ampli consens
en la necessitat de convergir en altres estats democràtics
plurilingües que abans esmentàvem.

L’any 2000 és el 150è aniversari del primer segell espanyol,
és per això una bona data per corregir la manca de sensibilitat
de la institució postal espanyola envers la realitat plural de
l’Estat. D’aquesta manera, l’any 2001, l’any europeu de les
llengües, l’Estat espanyol figurarà entre els estats que almenys
en aquest punt, respecten la diversitat lingüística.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Miquel Nadal, en nom d’Unió Mallorquina, Grup
Mixt. Té la paraula el Sr. Buele, en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. En representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, volem presentar-nos davant aquesta
cambra per donar la nostra opinió respecte d’aquesta tramitació
d’una proposició de llei que, si bé es tramita en aquesta cambra,
també volem que, desitjam tots els grups parlamentaris, que
sigui remesa al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol.
Aleshores, és una iniciativa que, per una banda, a nosaltres ens
satisfà molt el fet de veure que precisament es fa conjuntament
entre tots els grups presents a aquesta cambra parlamentària.

És un tema, el de segells postals i altres efectes emesos
perquè siguin posats en circulació d’acord amb la realitat
plurilingüe de l’Estat, és un tema que a nosaltres particularment
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ens satisfà molt que aquesta cambra parlamentària,
unàmimement prengui la decisió d’aportar, de fer una aportació
que en un principi pot semblar insignificant, perquè un pot dir
també que a què ve aquesta qüestió de segells postals i altres
efectes postals. Nosaltres creim que es fa una passa en un
element que és qualque cosa més que insignificant, perquè
d’aquesta manera feim, d’alguna forma, escampar la llengua
pròpia d’aquestes illes nostres, per damunt, molt més enllà de
les fronteres geogràfiques i dels límits en els quals normalment
es desenvolupa. Ja és un esforç gros que hem de fer tots els
que donam suport al Govern d’aquestes Illes Balears per
treballar perquè la llengua pròpia d’aquestes illes aquí, sigui
utilitzada, sigui coneguda, sigui emprada, com perquè llavor
decidim, fins i tot, escampar més enllà dels nostres límits
geogràfics, més enllà del nostre àmbit d’actuació, el fet que en
altres llocs es conegui, se sàpiga, que existeixen altres llengües
dins l’Estat espanyol que no són únicament la castella.

Un altre aspecte que també voldria remarcar és que des
d’aquest parlament instam el Govern de l’Estat a implicar-se en
la promoció de les diverses llengües que configuren aquest
estat plurilingüe i que nosaltres consideram plurinacional.
També creim que és important, des del nostre punt de vista, el
fet que no s’excloguin altres llengües que també es parlen a
l’Estat. Aquí se suggereix, s’apunta també l’occità de la Vall
d’Aran o el bable asturià o l’aragonès, no es parla, per exemple,
del caló, que també és una llengua que s’utilitza en territori
espanyol; volem, però, de tota manera, fer entendre que el fet
de difondre segells i altres efectes postals fora de les fronteres
del nostre territori i també dins el nostre territori, pot contribuir
d’alguna forma a intensificar el coneixement d’aquesta llengua
nostra.

Voldria acabar la meva intervenció recordant que, si he
començat dient que això podia semblar insignificant, per
ventura també hauríem de reconèixer que també té una certa
extratemporalitat, defensam segells que respectin la condició
d’un estat plurilingüe, en un moment en què el correu, dit
convencional, té unes contrapartides, té unes competències a
través del correu electrònic, no serà que arribam, per ventura,
massa tard, a utilitzar aquest mitjà per difondre la nostra llengua
pròpia, a través del correu convencional?, no serà el moment
també de pensar que qualque mesura haurem de prendre de
cara al correu electrònic que es fa a través dels mitjans
informàtics, allà on també es requereixin tipus de sofware que
permetin que les quatre, cinc, sis, set llengües que existeixen
dins l’Estat espanyol, també estiguin implicades, també el
Govern de l’Estat espanyol s’hi aboqui?, ja que s’ha de
considerar, creim nosaltres, des de la nostra formació política
del PSM-Entesa Nacionalista, que el fet que existeixin diverses
llengües dins l’Estat espanyol és un enriquiment per a aquest
mateix Estat espanyol.

Fetes aquestes observacions i tenint en compte que també
s’estarà contribuint d’alguna forma a enriquir allò que se’n
diuen les colAleccions filatèliques esteses per tot el món,
nosaltres no només donam suport, sinó que ens satisfà
enormement que s’hagi pres, pel conjunt d’aquesta cambra, la
decisió de proposar aquesta llei de segells postals i altres

efectes portals, per respectar la realitat plurilingüe de l’Estat
espanyol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Socialista, té la paraula el Sr. Tir
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President , senyores diputades, senyors diputats. Una de
les qüestions que la distribució del poder va aconseguir quan
va començar l’ordenament jurídic d’aquest país i va contemplar
l’existència de comunitats autònomes, va donar lloc o va
permetre de resoldre, amb bastant avantatge o almenys amb un
avantatge relatiu, el respecte i la protecció del patrimoni cultural
constituït a cadascun dels indrets d’Espanya. Sembla necessari
recordar, perquè una proposta no de llei que volem que es
converteixi en llei al Congrés dels Diputats i que es produeixi
p er unanimitat és una cosa molt important, jo crec que ens hem
de felicitar per aquesta qüestió, però ja hi tornaré, però sembla
necessari fer un poc la vista enrera i fixar-nos en les coses que
han passat dins aquesta comunitat autònoma i quina és la
situació actual i quin és el lloc que ocupa una llei important
aquí, com va ser l’aprovació de la Llei de normalització
lingüística.

La primera condició és tenir en compte l’abast que té que
una llengua sigui oficial, com a pròpia de la comunitat
autònoma, amb una relació amb l’altra llengua oficial, la
castellana, que també és oficial, no solament a la comunitat
autònoma, sinó a tot l’Estat i que, per tant té, a través dels
segles ha aconseguit un estatus, una presència, una disposició
de mitjans superior de l’idioma, de la llengua que s’utilitza en
aquesta comunitat.

Segona qüestió, la competència de la comunitat autònoma
sobre aquesta qüestió, sobre ... -m’agrada fer intervencions
quan hi ha acompanyament musical, perquè és més amable per
a tothom-, llevat d’algunes competències que té l’Estat, a indret
de tot el territori, que de vegades s’ha hagut de manifestar, fins
i tot, al Tribunal Constitucional. La Constitució fa referència al
caràcter d’oficialitat de les dues llengües, era necessària una llei
de normalització lingüística en aquestes illes? Si nosaltres ens
miram tots aquests anys passats, hem de dir que sí, perquè la
situació ha canviat d’una forma palesa a qui vol mirar sense
apassionament la utilització i la presència de la nostra llengua
dins la vida, no solament social, sinó també oficial o
administrativa d’aquests indrets. Recordem que al principi hi
havia enfrontaments entre grups polítics diferents, uns més
agosarats a favor de la utilització, uns altres més escèptics, que
trobaven que el castellà era un patrimoni prou potent i que no
s’havia de perdre aquest punt de referència dins aquesta terra.
Passats prop de vint anys, o setze, o no sé quants des de
l’aprovació de la llei, veim que la cosa ha canviat d’una forma
notable. Aquelles campanyes que van començar, “en català, si
us plau” i “per què no en la nostra llengua?” o “catalans fora”
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o “aquí no es parla català es parla mallorquí”, han estat
superades i admeses, la realitat científica que el català és la
nostra llengua, amb la variant que no hem de perdre, d’aquestes
illes, quan utilitzam l’idioma, però que tenim una àrea, hi ha una
àrea suficient a Catalunya, el País Valencià, el sud de França i
aquí mateix, que utilitzam el mateix sistema.

Un dels progressos més importants que hi ha hagut és la
presència del català a la vida normal d’aquest país, quan abans
només eren els que estaven obligats, tant sigui per Estatut, com
sigui per la Llei de normalització lingüística, que eren els poders
públics en aquest cas Govern, consells insulars, ajuntaments,
els que tenien la missió, i encara la tenen, de fer envant damunt
aquest procés de normalitat; perquè la llei no és una llei de
govern, la Llei de normalització lingüística és una llei del
Parlament, perquè és una llei viva i que ha de contestar a
situacions diferents i que s’ha de modificar i ha d’actuar en
funció del present, no només del passat, ni pot predeterminar
el futur. L’actuació del Govern té una importància cabdal
perquè sigui acceptada per tota la societat amb normalitat , fent
una cosa importantíssima, i és que cadascú tria l’idioma dels
dos oficials que hi ha, quan es vol dirigir a un altre ciutadà. La
pràctica del bilingüisme passiu s’ha convertit en normal, la
presència de rètols i d’ofertes comercials és normal que estiguin
en català i en castellà, a més d’altres llengües que per
necessitats de supervivència també s’utilitzen, però s’ha fet
normal i ningú no bada un ull ni alça una cella, sigui quina sigui
la seva procedència i militància polítiques,  que tenen poca
cosa a veure, perquè la normalització lingüística no és un fet
específic que pugui reclamar cap grup, per tant és la societat
amb el seu colAlectiu.

I aquí és on té importància aquest projecte de llei,
m’agradaria ser un tècnic en semiòtica, no passin pensa que no
ho som i, per tant, no els enredaré, per poder calcular la
importància que tenen els signes externs per a la normalització,
no solament per a la normalització lingüística, sinó per a la
normalització de comportaments. No ens n’adonam, però vivim
envoltats dels signes que conformen la cultura dels pobles, els
nostres fills s’han acostumat a menjar a l’americana, perquè hi
ha hagut signes externes molt clars, a més de la propaganda
que han fet, del consum del que nosaltres diríem pudin de
gambes amb brossat, per dir alguna cosa, per no fer referències
a marques estranyes, que a nosaltres no ens diu res i en canvi
la joventut ho veu com un punt de referència, sigui per les
pelAlícules, per fotografies, per cançons, per projecció
internacional d’aquestes.

Per tant, que hi hagi segells i hi hagi efectes timbrats en
català, no només és una reivindicació, sinó que és un signe
extern de normalitat, i aquest signe extern de normalitat, que
aquí tenim dues llengües oficials, ho fa possible que s’accepti
aquest projecte de llei.

El darrer que volia dir, que aquesta proposició de llei que
hem de remetre al Congrés de Diputats sigui subscrita per tots
els grups d’aquesta cambra, és el que fa extraordinària una
situació que fa setze anys era impensable i que avui s’ha
produït amb absoluta normalitat. I per açò ens hem de felicit ar
tots, perquè és un signe extern que consideram la nostra

llengua un patrimoni de tota la societat que viu en aquestes
illes.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tir Pons, en nom del Grup Socialista. En
nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Marí i
Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Parlar
l’últim té alguns avantatges i alguns inconvenients, i aquí, els
representants dels altres grups que m’han precedit en l’ús de
la paraula, ha fet, amb molt bon encert, la importància que per
a la divulgació de la nostra llengua té aquesta proposició que
avui feim. I a mi em venia una reflexió a fer que també l’he sentit
compartida per algun company de grup, que realment un no sap
molt bé la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre com s’arreglarà
per, dins un segell que generalment són petits, també n’hi ha de
més grans, poder-hi posar tot el que nosaltres els demanam,
que, per cert, també ens agradaria que, en volta d’haver posat
“asturiana” hagués posat “bable”, que sembla que hauria de
ser més ajustat a la realitat.

I a mi, perquè el Grup Parlamentari Popular no quedi en
desavantatge al costat dels altres ilAlustres predecessors en
aquesta tribuna, ja només em queda parlar d’algunes petites
curiositats que aquesta proposició i el seu estudi, m’han portat
a dur-les endavant.

En primer lloc, dir que a l’exposició de motius d’aquesta
proposició veim, com és palesa la voluntat política d’incorporar
els símbols estatals, les llengües de l’Estat diferents del
castellà, d’acord amb el mandat constitucional de respecte i
protecció de la diversitat lingüística. De la lectura de l’exposició
de motius he après que l’1 de gener del 2000 se celebrà el 150è
aniversari del primer segell postal modern espanyol, i dins el to
didàctic que envolta aquesta exposició de motius, m’agradaria
afegir que correu és el que té per ofici portar avisos, cartes,
telegrames, i originàriament, si aquí hi ha algun colAleccionista
de segells ho sabrà molt millor que no jo, hi havia un correu dit
de peu i també dit més popularment correu d’espardenya, i
antigament també hi havia el correu de cavall, el correu de la
mar, el correu ordinari i el correu urgent. I, com un detall molt
curiós, que em va agradar i vaig pensar que ho diria,
especialment dedicat a les companyes i companys de Menorca,
perquè dins avatars dels serveis de correus, n’hi ha un que ens
diu que durant la Guerra Civil espanyola hi hagué un correu
submarí amb serveis dos cops a la setmana entre Maó,
Barcelona i València, organitzat per les autoritats republicanes
que editaren nous segells que vostès podran veure a qualsevol
d’aquestes enciclopèdies que generalment manejam quan hem
de fer una intervenció aquí i que, a més, hi surt el retrat, que
deim a Eivissa, la fotografia d’aquest segell curiós que emprava
aquest correu submarí. Es feia això a Menorca i no es feia ni a
Eivissa, ni a Mallorca, ni a Formentera, perquè aquí ja estaven,
posa l’enciclopèdia, “sota el control del govern de Burgos”. I
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jo havia afegit un altre paràgraf que llavors havia esborrat, però
ja que el vaig copiar, també ho diré, que a més de la
responsabilitat que té el Govern d’Espanya, llavors hi ha una
entitat que està per damunt nosaltres que és la Unió Postal
Universal que supòs que també estarà assabentada d’aquesta
proposició que amb tant d’interès i aclamació de tota la Cambra
debatem en aquests moments.

Jo voldria acabar per dir que la història del timbre, del segell,
en definitiva, és molt senzilla i molt curiosa, i també afegir que,
això serà una curiositat per als que no sabem gaire d’aquestes
coses i ho hem hagut de copiar, el primer antecedent dels
timbres, dels segells de correus, data de l’any 1653, i fou a
causa d’un company nostre, del Parlament de París que
s’anomenava Renard de Villar i que consistia en un bitllet o
butlleta, absolutament independent de la carta, segons la qual
hom acreditava que el pagament de la taxa del correu havia
estat efectuat pel remitent. Malgrat això, fins al 1819, no
s’intensificà a tot el món, 1819, la recerca d’un sistema que,
d’una banda facilités el pagament, i d’una altra permetés la
unificació de tarifes en funció només del paper. El timbre de
correus tal com és conegut actualment és a causa dels assaigs
que entre 1834 i 1838 efectuà el britànic James Chalmer, i la seva
utilització d’inicià a la Gran Bretanya el 1840.

Per acabar, dir que, com és lògic, el Grup Popular votarà a
favor dels tres articles de la proposició de llei, no tan sols
perquè ho possibilita la Constitució, sinó també perquè així ho
diuen les resolucions de la Comunitat Econòmica Europea
sobre les llengües i cultures de les minories regionals i
ètniques. D’aquesta manera, totes les llengües d’Espanya,
totes les llengües de l’Estat espanyol arribaran en segells,
timbres i telegrames a tots els racons del món, ja sigui amb
aquests mitjans, com aquell programa de televisió de quan érem
una mica més petits, “per terra, mar i aire”.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur, en nom del Grup Popular.

La votació de la Proposició de llei 1583, d’acord amb el que
preveu l’article 177.2, apartat 3r del Reglament de la Cambra,
serà pública i per crida. Procedeix saber a quin diputat li
correspon començar a votar pel sistema de sort.

Per sort li correspon, ha sortit la bola núm. 17, que
correspon al diputat Sr. Joan Flaquer. El secretari primer anirà
cridant-los, a partir del Sr. Flaquer.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sr. Joan Flaquer i Riutort.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Gascon i Mir.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Bosco Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

José María González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Simó Gornés i Hachero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sofía del Carmen Hernanz i Costa.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Huguet i Rotger.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cristóbal Huguet i Sintes.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Juan i Cardona. (Absent)

Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Neus Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Marí i Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernando Piña i Saiz.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tirso Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Ignasi Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Antoni Ramonell i Amengual.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Verger i Pocoví.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

 Francesca Lluc Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joana Maria Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cecili Buele i Ramis.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Isabel Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Guillem Camps i Coll.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salvador Cánoves i Rotger.

EL SR. CÁNOVES I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Capó i Abrines.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Cerezo i Mir.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Andreu Crespí i Plaza.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

 Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Lluïsa Dubon i Pretus.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago Ferrer i Costa.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Jesús Fiol i Amengual

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Celestí Alomar i Mateu.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Antich i Oliver.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Eberhard Grosske i Fiol.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francisca Bennàssar i Tous.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Buades i Beltran.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fèlix Fernández i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maximilià Morales i Gómez.

EL SR. MORALES I GÓMEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 58 vots a favor, cap en contra
i cap abstenció. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició de llei de segells postal i d’altres efectes postals
emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l’Estat, la qual serà transmesa al Congrés dels
Diputats per a la seva tramitació posterior.

Esgotat aquest punt de l’ordre del dia, hi ha una declaració
institucional que el secretari primer de la Cambra llegirà per
veure si les senyores i els senyors diputats l’aproven.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucionals. La democràcia i les institucions
en què s’articula constitueixen el marc autènticament adient per
a la recerca de solucions als problemes que generen en una
societat plural i d’interessos múltiples com l’actual. Les
assemblees dels ciutadans que elegits mitjançant sufragi

universal, lliure, directe i secret representa en aquesta societat,
tant en el Congrés i el Senat com als parlamenta autonòmics o
als plens de les corporacions locals, assumeixen, juntament amb
la representació popular, la responsabilitat de solucionar les
demandes ciutadanes, mitjançant el diàleg, la correcta gestió
dels béns públics i l’exercici lliure i sense coaccions del seu
vot. Per això, resulta fonamental per a la mateixa existència del
sistema democràtic de què lliurement ens hem dotat que les
nostres institucions representatives, els nostres òrgans de
debat polític, puguin actuar sense pressions de cap tipus ,  i
encara menys si es duen a terme mitjançant actituds violentes,
utilitzant la força per impedir l’expressió lliure de les
institucions democràtiques. En un estat democràtic, en el qual
els ciutadans disposen dels instruments legals adients per
defensar llurs interessos, no hi ha cap raó que legitimi la
violència, la culpa de l’acció violenta ha de recaure sempre
sobre aquell que la practica, mai sobre qui la pateix. Per això, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva condemna més
rotunda de les actituds i les accions violentes que impediren el
desenvolupament normal de la sessió plenària de l’Ajuntament
de Son Servera, dia 11 de maig passat; se solidaritza amb
aquella institució i fa una crida al respecte i a la convicció
democràtica, perquè les controvèrsies es resolguin sempre pels
mitjans que la Constitució i les lleis garanteixen a tots els
ciutadans.”

EL SR. PRESIDENT:

Es pot entendre aprovada per assentiment?

Moltes gràcies a tots, s’aixeca la sessió.
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