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EL SR. PRESIDENT:

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

Com saben els senyors diputats la Mesa va acordar, i així es
va tractar en Junta de Portaveus, que s'aplicaria el Reglament
quant a preguntes, amb el temps de cinc minuts, dos minuts i
mig per a cada intervinent amb les dues intervencions que
tenen, globalment dos minuts i mig. L'única novetat és que
encendrem el llum vermell quan faltin 30 segons del temps
perquè l'intervinent pugui saber que ha de dir les paraules
finals.

I.1) Pregunta RGE núm. 2239/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència del Govern a la Fira de Campos.

Dit això, passam a la primera pregunta, relativa a assistència
del Govern a la Fira de Campos, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Com els senyors diputats saben, a la
darrera fira de Campos, que es va celebrar el dia 14 de maig, hi
va haver dues absències importants, no hi va haver vaques i
tampoc no hi va haver president. Sabem per què no hi havia les
vaques, però no sabem per què no hi va ser el president ni cap
membre del Govern. Per això preguntam per quina raó ni el
p resident del Govern ni cap membre del Govern varen assistir
a la Fira de Campos.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La Fira de Campos va tenir lloc els
dies 13 i 14 d'aquest mes. El dia 13, que era dissabte, hi va haver
no només vaques, sinó també el conseller d'Agricultura, dos
directors generals, el gerent d'Ibabsa i altres càrrecs de la
conselleria, de manera que creim que es va poder atendre de la
manera que corresponia.

Dia 14, diumenge, hi havia quatre fires més a l'illa de
Mallorca, el Govern no disposa del do de la ubiqüitat i, per altra
banda, ens constava que allò de Campos no era pròpiament una
fira ramadera.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament la Fira de Campos
dura dos dies; el que passa és que els actes oficials es fan el dia
14, i ha estat tradició que sempre hi hagués hagut un
representant o diversos representants del Govern, sobretot
perquè es tracta de la més important fira ramadera de Mallorca,
i això supòs que consta als membres del Govern i als membres
d'aquesta cambra, i a més és allà on es fa el concurs morfològic,
dels més importants de Balears junt amb el d'Alaior. 

Jo consider que allà hi hauria d'haver hagut membres del
Govern, i n'hi ha molts, perquè crec que hi ha 13 conselleries, a
més del president, i hi havia quatre fires. Volen fer creure a algú
que no hi havia prou consellers per assistir i representar el
Govern en aquest acte? Jo crec que les raons eren unes altres:
hi havia fira, no hi havia vaques però hi havia pagesos i
esperaven la presència del Govern; possiblement per dir-los el
que pensaven, però esperaven la presència del Govern i és molt
trist, jo diria quasi lamentable, que perquè hi hagi unes crítiques
o perquè els pagesos hagin retirat les vaques el president del
Govern o qualsevol dels seus membres no s'hagin atracat a
escoltar els pagesos. Això crec que és lamentable per part del
Govern perquè està d'esquena a la gent, i una cosa més trista,
encara, fan bones aquelles declaracions que sortien dels
mateixos pagesos on deien que el Govern no hi havia anat per
covardia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura té la
paraula.

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

Jo insistesc en el fet que el concurs morfològic va ser el
dissabte, al concurs morfològic hi varen assistir membres del
Govern i diumenge hi havia un altre tipus d'acte que no tenia
res a veure amb el concurs morfològic ni amb la ramaderia, i el
Govern no desitja augmentar la crispació que la nostra
presència entenem que podia haver afavorit en aquest acte.
Crec que frustràrem expectatives però les vaques, Sr. Cardona,
eren de fusta, i les reivindicacions comp letament irrealista,
perquè la meva relació amb la manca de pluja és absolutament
inexistent, i la meva talla física, abocada reiteradament per les
pancartes, no posades -precisament- pels pagesos, l'únic que
demostrava era la talla moral dels que utilitzaven aquests
arguments.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2234/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de
formació professional.

Passam a la segona pregunta, relativa a cicles formatius de
grau mitjà i grau superior de formació professional, que formula
l'Hble. Diputat Sr. Pere Palau i Rotger, perdó, Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tots coneixem la importància que té la formació professional per
als nostres joves i per al món empresarial; per als nostres joves
perquè a vegades és la primera oportunitat per accedir a una
feina digna i també, per què no?, a l'autoocupació; i per al món
empresarial perquè, sense cap dubte, tenir persones joves
qualificades fa que tenguem unes empreses més competitives.

Per tot això formul aquesta pregunta al Sr. Conseller
d'Educació, si és conscient el Govern de les Illes Balears que els
cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació
professional no tenen els instruments adequats i actualitzats
per donar una millor formació als nostres alumnes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta del Sr. Rotger
es fonamenta en una afirmació que jo no puc compartir. Jo puc
compartir que en alguns casos efectivament no existeixen els
instruments adequats i actualitzats per donar una millor
formació professional, però en la immensa majoria de casos sí
que existeixen.

D'altra banda és evident que la formació professional actual,
degut als canvis tecnològics que es produeixen tan ràpidament,
és molt difícil que pugui trobar en totes les especialitats el
mateix nivell d'actualització en els seus equipaments i
instalAlacions. Per això la conselleria, i ja ve d'enrere aquesta
iniciativa, té dins el seu currículum una estada obligatòria dels
alumnes a les empreses; allà poden trobar-se amb maquinària,
amb instruments tècnics realment actualitzats que els permeten
completar la seva formació i poder conèixer el que podríem dir
els equipaments més sofisticats del món productiu.

D'altra banda vull recordar que la conselleria està firmant
més que mai una gran quantitat de convenis amb empreses per
t al d'interrelacionar el món de l'empresa amb el món educatiu. Ja
n'hem firmat tota una sèrie amb entitats empresarials, i a través
d'aquestes entitats empresarials arribam a les empreses
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concretes, i a més a més recentment s'ha constituït el Consell de
formació professional de les Illes Balears, en el qual la
Conselleria de Treball i la Conselleria d'Educació, juntament
amb el món social, sindical i empresarial, articularan aques ta
millor interrelació entre el món laboral i el món docent. 

Per totes aquestes coses, repetesc, podem acceptar que en
alguns casos l'actualització tecnològica no és la desitjable, però
en la immensa majoria de casos les propostes dels cicles
formatius de formació professional compten amb els recursos
suficients, suficientment modernitzats com per poder cursar els
seus estudis a plena satisfacció de la seva formació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Jo, Sr. Conseller, l'anim a continuar amb aquesta línia. Crec
que la millor manera perquè els nostres joves puguin accedir a
les noves tecnologies és fer convenis amb les empreses
privades. De totes formes li he de recordar que hi ha instituts,
que hi ha centres que tenen els seus equipaments obsolets i, en
molts de casos, aquests instituts només reben fons que tan
sols serveixen per al seu manteniment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Sr. Conseller, li queden 30 segons.

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta possible precarietat, que és
general a tot el sistema educatiu, també potser es dóna a la
formació professional. És una precarietat que lamentam i de la
qual som víctimes -no sé quins seran els responsables- i d'altra
banda li recordaria que una de les decisions que s'ha pres
enguany és invertir més de 100 milions de pessetes en la
creació d'un taller d'automoció precisament a un instit ut de la
ciutat d'Inca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2235/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a professorat dels cicles formatius de grau mitjà i
grau superior de formació professional.

Passam a la tercera pregunta, relativa a professorat dels
cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació

professional, que formula l'Hble. Diputat Sr. Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta pregunta enllaça amb l'altra. En aquest cas pertoca a la
formació i al reciclatge dels professors. 

La motivació i l'autoestima és fonamental per a tothom, per
a totes les persones, i molt especialment per als nostres
professors. Per això creim que és necessari tenir un professorat
reciclat i format per poder impartir un ensenyament actualitzat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rotger. Té la paraula el conseller d'Educació.

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

Aquesta resposta també s'enllaça amb l'anterior i comença
una mica de la mateixa manera. Tampoc no es pot generalitzar
i dir que el professorat no disposa de la preparació ni dels
instruments adients per impartir la seva docència; creim que
globalment sí. D'altra banda voldria respondre al Sr. Rotger
informant-lo que s'ha aprovat recentment un pla quadriennal de
formació del professorat, i una de les línies prioritàries d'aquest
pla de formació del professorat és precisament la formació
permanent del professorat de formació professional.

A més a més, aquests convenis que se signen entre
empreses i la conselleria, entre altres coses determinen que el
professorat podrà reciclar-se a les empreses, i aquest curs 1999-
2000 s'ha iniciat l'elaboració de programes específics per a cada
família de formació professional per tal que, amb colAlaboració
amb altres comunitats autònomes, puguem oferir la formació
professional més adient en cada cas.

Així i tot he de dir que aquest curs escolar 1999-2000 s'han
duit a terme 42 cursos de formació del professorat d'FP, un curs
inicial per a professorat de programes de garantia social, un
curs de perfeccionament per a professorat de programes de
garantia social, un curs per a professorat de programes de
garantia social desenvolupats a entitats locals i associacions,
i ni més ni manco hi ha hagut 150 professors de formació
professional que enguany han cursat cursos de formació
permanent, cosa que indica, lògicament, la consciència de la
conselleria en l'actualització permanent de la formació d'aquests
professionals perquè ho consideram una prioritat en aquest
moment de la política educativa del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rotger, renuncia a la intervenció?
Per tant aquesta pregunta queda substanciada en aquest s
termes.
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I.4) Pregunta RGE núm. 2232/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a redacció del Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears.

Pregunta número 4, 2232, relativa a redacció del Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, vam llegir fa pocs dies que el Govern
es replantejava el proveïment de gas natural a les Illes Balears
amb gasoducte. La pregunta, tal com ha assenyalat el president
de la cambra és: En quina fase es troba la redacció del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Consellera d'Innovació
Tecnològica i Energia, té la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, en aquest
moment el Pla director sectorial energètic de les Illes Balears,
dels 12 apartats que té, en tenim 6 ja completament conclosos
i els altres 6 estan en fase d'execució ja bastant acabats. Els 6
que ens queden estan incardinats l'un amb l'altre. La part
important és el punt que fixa la relació d'obres i actuacions
integrades en el Pla, perquè després els altres apartats són
l'estudi econòmic financer d'aquestes obres, les prioritats
d'execució d'aquestes obres..., és a dir, són una cadena de
punts que van tots amb aquest punt de les obres.

Respecte al tema de les obres, estam acabant els estudis del
gas natural. El Govern contempla en aquest moment les tres
possibilitats: la instalAlació de dipòsits i també la possibilitat
d'un gasoducte. S'estan fent els informes financers de cada una
d'aquestes possibilitats, i també ens queden pendents algunes
previsions de línies elèctriques. El Pla preveu tenir tant l'oferta
com la demanada energètica de les nostres illes amb un marc
fins a l'any 2015.

També dins el Pla feim la previsió del paper de l'estalvi i
també del paper de les energies renovables. En aquest moment,
per tant, la situació que vostè plantejava de gasoducte versus
dipòsits de gas no és una situació que estigui completament
tancada perquè s'estan fent els informes de seguretat i els
informes financers. Una vegada es concloguin aquests, abans
del dia 15 de juny hem de tenir a les nostres mans aquests
informes i el mes de setembre nosaltres confiam que el Pla
director sectorial pugui entrar a la comissió de coordinació
política territorial.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. La concreció m'agrada, Sra. Consellera; la
indefinició respecte de dipòsits o de gasoducte em va
desconcertar i em continua desconcertant. El govern anterior va
deixar aclarida aquesta qüestió, i quan vam llegir el seu pacte de
govern, en el punt 3.6: "S'adoptarà el gas natural com a nou
combustible per produir energia elèctrica i per a usos
domèstics; el gas natural es transportarà en vaixell i el Pla fixarà
l'emplaçament de l'estació de descàrrega i de gasificació", etc.
Vam quedar tranquils, pensàvem que era un punt superat tant
pel govern anterior com pel govern del pacte. Per açò li
demanam en quina fase es troba en aquesta pregunta, i ens
confirma vostè avui aquí les declaracions del director general,
que sembla haver donat una passa enrere respecte d'aquesta
qüestió. 

Jo trob, Sra. Consellera, que no hi ha marge aquí per debatre
aquesta qüestió. Li demanaré, si vostè no em concreta en la
resposta subsegüent que farà una compareixença voluntària per
parlar d'aquest tema davant comissió, li demanarem nosaltres
una compareixença perquè entenem que a les Illes Balears la
qüestió energètica és una qüestió no només d'estat, sinó urgent
i greu, i sobre el qual el Govern de les Illes Balears pot parlar de
tres aspectes importants: la territorialitat de les instalAlacions,
que aquesta és una competència exclusiva, la finançació i la
definició dels sistemes. Pensàvem que açò era el que teníem
aclarit; fins i tot hi havia pactat entre el Govern, Gas Natural i
Endesa l'acord per constituir una societat mixta; pensava que
només quedava per definir la ubicació territorial, que és una
competència nostra, d'aquesta comunitat en exclusiva, i la
finançació.

Insistesc: li agrairem una resposta més concreta i, si no, ens
digui que compareixerà voluntàriament o, si no, nosaltres li
demanarem la compareixença, perquè entenem que la
responsabilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet; ha exhaurit el seu temps. Sra.
Consellera d'Energia i Innovació Tecnològica, li queden 10
segons de temps. Pot contestar alguna cosa concreta.

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

Intentaré en deu segons dir que no hem fet un pas enrere,
el que passa és que les condicions han canviat. El govern
anterior, segons el que diu Endesa i el que diu Gesa, va optar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps està exhaurit.
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I.5) Pregunta RGE núm. 2233/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a "examen del caçador".

Cinquena pregunta, 2233, relativa a "examen de caçador",
que formula l'Hble. Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
quan pensa el Govern de les Illes Balears instaurar l'examen del
caçador? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salom. 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, el Govern de les Illes Balears ha iniciat el procés
tècnic, administratiu i jurídic per a instaurar l'examen del
caçador. 

Per una part l'any passat, com vostè bé coneix, va finalitzar
la redacció, finançada per la Conselleria de Medi Ambient, del
llibre La caça a les Balears, on l'estructura i el contingut
estaven precisament pensats per servir de llibre de consulta o
temari bàsic per a les persones que volien accedir a aquest
examen. La primera edició del llibre, també a càrrec de la
conselleria, es durà a terme enguany havent-se iniciat ja el
procediment de contractació. Així mateix està en procés
d'adjudicació l'assistència tècnica per a l'aplicació de l'examen
del caçador a les Illes Balears i revisió dels plans tècnics de
caça que han de servir per a la fixació del procediment,
formulari, correcció, avaluació i altres aspectes relacionats amb
l'examen del caçador i la seva progressiva implantació a totes
les Illes de forma consensuada amb tots els caçadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, vàrem veure, el Grup Popular, que una part del
programa de Govern del pacte de progrés incloïa un punt que
és instaurar aquest examen del caçador i que prohibiria l'ús de
perdigons de plom, i a nosaltres, des del Grup Popular, idò ens
agradaria saber quan aquest pacte de progrés posarà en marxa
aquest examen del caçador i de quina manera. Si això, aquest
examen es farà a tothom, si només serà per renovar llicències o
serà per a nous permisos i quin tipus de proves faran als

caçadors: si els demanaran nivell de català, si els demanaran
punteria, si els demanaran coneixement sobre la fauna
cinegètica de les Illes Balears, si els demanaran coneixements
sobre els drets que té la població rural... En definitiva, que
intentàs la consellera de Medi Ambient concretar un poc
quines proves es faran als caçadors i en què consistirà aquest
examen del caçador a la nostra comunitat.

Gràcies.

LA SRA. SALOM I COLL:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, tal com li he dit abans hem fet la contractació d'una
assistència tècnica per tal de definir quins seran tots aquests
continguts d'aquest examen. Jo pens que s'hauria pogut fer ja
abans, un examen del caçador, i precisament hagués pogut ser
el Partit Popular, al qual interessa tant fins i tot el coneixement
de català que puguin tenir els caçadors, idò l'haguessin pogut
implantar vostès. Nosaltres l'implantarem amb una assistència
tècnica que estudiarà d'una manera responsable precisament el
que ha de saber un caçador per poder caçar.

I li he de dir també, Sra. Salom, que no tenen res a veure els
perdigons amb l'examen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.6) Pregunta RGE núm. 2237/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i  Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres d'execució del desviament de la carretera general quan
passa pel municipi de Ferreries.

Passam a la sisena pregunta, relativa a obres d'execució del
desviament de la carretera general quan passa pel municipi de
Ferreries, 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, efectivament: quan pensa vostè que començaran la
carretera del desviament de Ferreries quan passa per aquesta
ciutat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, actualment està en fase
d'adjudicació l'estudi informatiu. De fet ja s'han obert les
pliques, en aquests pròxims dies d'adjudicarà l'estudi i que
tendrà una durada de sis mesos, és a dir, que a final d'any
podrem comptar amb l'estudi informatiu amb distintes
alternatives que podrem exposar i consensuar amb l'Ajuntament
de Ferreries i amb el Consell Insular de Menorca i, per tant,
pens que dins el 2001 es podria redactar ja el projecte definitiu
i al finals del 2001 i el 2002 ja anar a l'adjudicació de les obres.
És a dir, que seria dins el 2002, a finals del 2002.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Després d'un any de govern
d'esquerres i donada la seva urgentíssima urgència perquè
aquest desviament passant per Ferreries fos d'una immediatesa
total, a mi m'espanta que aquí parlem del 2002. Nosaltres el que
volem després d'aquest any de govern d'esquerres és que ja és
hora de saber per on ha de passar aquest desviament per
Ferreries; ja és temps de tenir enllestit el projecte d'execució i ja
és necessària la seva immediata execució.

Per tant jo veig, quan pas per Ferreries, que s'esborren
aquestes pintades que vostès van fer allà de "desviament ja",
i segurament és per escriure-hi "desviament ha, ha, ha!".

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dip utat. 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. Diputat, jo veig que vostè té una
gran confiança en aquest govern de progrés perquè espera que
facem un desviament que vostès no varen ser capaços de fer en
16 any, que el facem en vuit mesos. Evidentment jo crec que els
períodes que li he posat són els correctes, són raonables, i
vertaderament no perdrem en el temps en cap de les passes i,
per tant, vostè tendrà el gust d'usar aquest desviament i de
veure'l.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2238/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al director del parc natural de s'Albufera de Muro.

Passam a la setena pregunta, 2238, relativa a director del
parc natural de s'Albufera de Muro, que formula l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
pregunta és molt senzilla, és conèixer qui és a dia d'avui el
director conservador d'aquest parc natural de s'Albufera de
Muro i si és possible, si és que existeix aquest director, que
se'ns ofereixi data de nomenament i si aquest director és
funcionari de la comunitat autònoma o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat, perdó, Sr. President. Senyors diputats,
senyores diputades, en aquest moment no hi ha nomenat cap
director ni directora formal del parc natural de s'Albufera, però
li he de dir una sèrie de qüestions. 

En primer lloc, quan vaig prendre possessió com a
consellera de Medi Ambient, la situació heretada de l'anterior
govern respecte al tema de directors de parcs naturals era
absolutament inexistent, a més d'altres mancances significatives
que hi havia respecte a personal, la qual cosa resulta bastant
insòlita pel que fa a la resta d'espais naturals arreu de l'Estat
espanyol.

En segon lloc, fins ara estan realitzant les funcions de
directors de parcs, de tots els parcs que tenim a les Illes
Balears, per part de personal funcionari de la Direcció General
de Biodiversitat conjuntament -excepte en el cas de s'Albufera
del Grau de Menorca- conjuntament amb els assistents tècnics
de cada un dels parcs. Per tant, respecte a s'Albufera de
Mallorca hi ha en aquest moment tant -com dic- personal de la
Direcció General de Biodiversitat com també l'assistent tècnic,
que duen endavant aquestes tasques.

Per corregir precisament aquesta situació anòmala i increïble
que hagi succeït a les Illes Balears respecte a la manca de
directors de parc, s'ha previst a la plantilla de la conselleria que
siguin funcionaris a partir d'ara, una vegada que ja podem dir
que tenim desbloquejat el borsí, no només el borsí d'interins
sinó el catàleg de llocs de treball; idò precisament que a partir
d'ara i aviat tendrem directors de parc a cada un dels parcs de
les Illes Balears, i precisament s'Albufera de Mallorca tendrà
d'una vegada el que mereix, no només s'Albufera, sinó la resta
de parcs, que tendran un director o una directora funcionari que
podrà exercir d'una manera correcta, amb una bona gestió, el
que és ser d'una vegada director de parc natural.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, qui té la cua de palla
diuen que s'encén, i vostè s'encén molt ràpidament. Ningú no
li volia treure cap qüestió i vostè ja ha anat al passat una
vegada més. 

Mirin, en el passat a s'Albufera de Muro hi ha hagut
directors; aquí n'hi ha un d'assegut i n'hi ha hagut fins al darrer
moment en què va governar el Partit Popular. De manera que no
digui el que no hi ha perquè hi ha hagut directors a s'Albufera
de Muro. Vostè ha reconegut aquí, Sra. Consellera, que després
de deu mesos de governar és incapaç de tenir un director a
s'Albufera del Pla. Podríem pensar qualsevol de nosaltres,
senyors diputats, un museu, un arxiu del Regne, sense
directors? Vostè té Sra. Consellera a dia d'avui el parc natural de
s'Albufera de Muro sense director, quan es venia reivindicant,
s'ha vengut reivindicant al govern anterior aquesta qüestió...

Sr. President, jo crec que hi ha una qüestió que és el temps,
però també hi ha una qüestió que és l'educació del Sr.
Vicepresident del Govern quant a les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

En definitiva, Sra. Consellera, a mi em sembla que després
de deu mesos de ser vostè la consellera demostra una vegada
més que una cosa és predicar i l'altra cosa és donar exemple. És
incomprensible que vostè tengui un parc natural com el de
s'Albufera sense un director, sense director nomenat a dia
d'avui, i em sembla que és una vergonya que l'hauria de fer
reflexionar una bona estona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, Sr. Flaquer els que
haurien de reflexionar haurien de ser vostès, com així durant 16
anys l'única vegada que hi ha hagut un director de parc que a
més sigui funcionari, que està assegut aquí devora jo, com és

el Sr. Joan Mayol, és l'únic director de parc que ha tengut
s'Albufera de Mallorca, i precisament no han estat capaços, i
això sí que els ho he dir, precisament durant 16 anys, de no
tenir directors de parc en els parcs naturals de les Illes Balears.

Li he de dir més. A més, una persona que suposada per a
vostès era directora de parc, que mai no va ser nomenada i per
tant mai no va ser cessada, i en això hi ha tot un seguit de
papers que poden tenir en el "daixò", mai no va ser nomenada
i, ja li dic, per tant no va ser cessada, i que precisament la seva
gestió deixa molt que desitjar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. El seu temps ha expirat.

I.8) Pregunta RGE núm. 2240/00, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients sancionadors per publicitat ilAlegal  a les
carreteres.

Passam a la pregunta número 8, 2240, relativa a expedients
sancionadors...

Sr. Vicepresident? No procedeix demanar la paraula per
alAlusions en el torn de preguntes.

Pregunta 2240, relativa a expedients sancionadors per
publicitat ilAlegal a les carreteres, que formula l'Hble. Diputat Sr.
José María González Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Queda formulada en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. 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. Diputat, des de l'inici d'aquest nou
govern s'han iniciat 11 expedients per publicitat presumptament
ilAlegal a les carreteres de les Illes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Son a todas luces insuficientes, Sr.
Conseller, es decir, estamos asistiendo a algo que
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efectivamente no se había producido en los 16 años anteriores
y que usted ha conseguido que en 10 meses se produzca, y es
una invasión de publicidad en los laterales de las carreteras,
sobre todo, y fundamentalmente de las autopistas, la vía de
cintura, la autopista del aeropuerto, la autopista de Inca, etc.

Esto está llamando poderosamente la atención. Usted
recordará que la Ley de carreteras configura la publicidad y
permite o autoriza la publicidad visible desde las carreteras
exclusivamente en zonas urbanas o urbanizables, no en suelos
rústicos y que, además, exige, simultáneamente incluso en
zonas urbanas o urbanizables, que no afecte a otras
condiciones que puedan interesar a la seguridad de los
automóviles o de los que circulan por las vías. Por
consiguiente, le ruego que ponga una especial atención a este
asunto porque estamos asistiendo, insisto, a una evidente y
manifiesta invasión de publicidad en las principales vías de
Baleares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament és un tema
que ens preocupa molt; pensam que s'ha de complir la
legislació, la llei, de forma estricta, i entenem a més a més que
els expedients, quan s'obren, és per executar-los i no tenir
"daçò". 

Discrep bastant en el fet que fa 16 any açò de la publicitat
funcionava perfectament i que a partir d'ara no, perquè la veritat
és que fa anys i anys que veim cartells ilAlegals i durant 16 anys
no s'han llevat. És a dir, que m'hauria d'explicar com duien
vostès aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori.

I.9) Pregunta RGE núm. 2241/00, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament de la carretera d'accés a Sa Pobla.

Passam a la pregunta número 9, 2241, relativa a tancament
de la carretera d'accés a Sa Pobla, que formula l'Hble. Diputat Sr.
José María González Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. También queda formulada en sus
propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. 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. Diputat, aquest tema vostè sap
que, a part de les obres d'aquesta ronda, s'està executant la
instalAlació d'un col Alector d'unes dimensions bastants
considerables, un colAlector de recollida de pluvials per
solucionar uns problemes que tenen a Sa Pobla, i açò ha
obligat, segons el criteri dels tècnics del departament, a tancar
açò perquè s'havien d'instalAlar unes grues, però esperam que
aquesta mateixa setmana ja es pugui restituir i obrir al trànsit.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo siento decirle, Sr. Conseller, que
tampoco estoy de acuerdo con la respuesta que usted me da a
esta pregunta. Es decir, se vienen produciendo accidentes,
usted lo sabe, está en todos los medios de comunicación que
se han producido, y era esperable que se produjeran, por
cuanto el otro acceso de Sa Pobla no está en condiciones de
recibir todo el tráfico que se producía a través de esa rotonda,
aparte de los consiguientes despistes que se producen. Yo creo
que lo primero de todo es que hubiera convenido antes de
tomar una determinación como esa, haber estudiado
previamente sus consecuencias. 

Y la segunda cuestión es que sorprende que aún para hacer
un colector de cierta envergadura como el que parece que se va
hacer para poder llevar a cabo el drenaje de pluviales de Sa
Pobla, haya que cerrar la carretera. Eso es una cosa que se hace
a comodidad del contratista, que lógicamente encuentra mucho
más fácil poder desarrollar su obra con la carretera cerrada. A
eso naturalmente siempre juegan los contratistas, pero a eso
nunca jamás debe jugar la Administración. La Administración
debe jugar a que el contratista se moleste en adecuar las
condiciones para un tránsito más o menos dificultoso, pero en
cualquier caso seguro. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i ordenació del territori, té la paraula per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo confii en el criteri tècnic
del Departament de Carreteres. Evidentment en un tema
d’aquests, crec que és fonamentalment tècnic, crec que vostè
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també deu confiar en els tècnics de carreteres, i si ells varen
entendre que la instalAlació i deixar espais per a colAlocació de
grues per poder colAlocar aquest colAlector era necessari, tenen
la meva confiança.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2088/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a responsable de premsa i publicitat de Fires i Congressos,
SA.

Passam a la pregunta número 10, 2088, relativa a
responsables de premsa i publicitat a Fires i Congressos, S.A.,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, Fires i Congressos, al
BOCAIB número 33, de 16 de març, va publicar un anunci de
contracte de servei de muntatge de pavellons firals, i va
publicar també aquest mateix anunci a la premsa dia 16 de març.
Però aquest anunci va ser rectificat amb un altre anunci dia 11
d’abril, i aquest de dia 11 d’abril va ser rectificat amb un altre
anunci de dia 12, l’endemà, d’abril. És a dir, que davant una
contractació han hagut de rectificar la publicitat que es va fer
en dues ocasions, despistant possiblement els futurs licitadors:
117 milions, 111 milions de pessetes; i clar, com que pensam
que tot això no contribueix en res, precisament, a la bona imatge
de Fires i Congressos, el que li deman és a veure qui és el
responsable de premsa i publicitat en aquesta empresa. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé aquestes distintes rectificacions
no han estat cap obstacle perquè s’hagi produït una millora de
les condicions d’aquest contracte de 23 milions de pessetes
respecte de l’exercici del 99, és a dir més d’un 20%.

Respecte de les funcions, la pregunta concreta que em
demana, s’han unificat les dues places que hi havia de cap de
premsa i cap de protocol en una plaça de cap de gabinet de
comunicació, que és responsabilitat de la Sra. Joana Maria
Marc, naturalment supervisada pel director general de Fires.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, té
la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Crec que estam assistint, idò, a
aquests criteris tècnics i econòmics pels quals el Sr. Sampol va
acomiadar un treballador de Fires i Congressos, concretament
el Sr. Humbert Colom. Doncs veim que són cinc les persones
que fan aquesta tasca que feia ell, i quant als criteris econòmics,
cregui’m que no són tals els criteris econòmics; i els criteris
tècnics crec, Sr. Sampol, que no són molt eficients aquests
criteris tècnics a què vostè fa referència. Jo no entr si això ha
suposat, aquesta rectificació, baratar els preus o no, no hi entr;
això serà una responsabilitat seva. El que sí jo vull dir en
aquests moments, Sr. Sampol, és que crec que demostrat una
vegada més que els seus criteris tècnics i econòmics no són
tals, sinó que els criteris es demostren cada dia que dels
acomiadaments que vostès varen fer eren uns altres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, una mentida repetida moltes de
vegades es pot convertir en una veritat, o pot descobrir el
mentider. Jo li he dit que de dues places n’hem fet una, i li
demostraré amb l’informe trimestral. Ara sí puc començar a
donar comptes d’un exercici completament responsabilitat
meva. L’informe trimestral, que li enviaré, diu que al 99 a 31 de
març hi havia 13 directius, i a 31 de març del 2000 n’hi havia 7;
que hi havia 8 tècnics i ara n’hi ha 6; que hem estalviat, de 31
de març del 99 a 31 de març del 2000, 6.381.095 pessetes en
despeses de personal; i el que és més important, comparam els
beneficis del primer trimestre del 99 amb el del 2000, i ens dóna
que el 99 vostè va presentar un informe amb 4.282.945 pessetes
de beneficis. Jo li present ara en aquesta cambra uns beneficis
a 31 de març de 19.106.332 pessetes; 14.823.000 pessetes més de
beneficis que els primers tres mesos de l’any anterior.

Aquestes són les primeres dades, com li deia, d’un exercici
de responsabilitat exclusiva del Govern de les Illes Balears.
Aquestes dades demostren que el Govern funciona, i que
funciona bé, i això el primer any, que diuen que és de rodatge.
Esperin que posem la directa. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.11) Pregunta RGE núm. 2087/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pràctiques de canvi de conceptes i import de factures.

Passam a la pregunta número 11, 2087, relativa a pràctiques,
canvis de conceptes i imports de factures, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
pregunta anava dirigida, o l’anterior, al president del Govern, i
també ens hagués agradat que hagués pogut contestar avui
aquesta.

Davant les proves que vàrem poder aportar, on es demostra
la duplicitat de factures, les factures falses que es varen fer, on
s’incita a l’escrit pel mateix colAlaborador i càrrec polític del
Partit Socialista, que no facin referència a una feina de caràcter
periòdic i que es canviïn els imports i els conceptes; davant
aquest fet nosaltres el que volíem demanar al president del
Govern si després que hi ha hagut aquest silenci general del
Govern després d’aquesta pregunta, ara fa quinze dies, que no
hi ha hagut cap desmentit, ni tampoc cap desmentit per part del
responsable que hi havia a la passada legislatura, del Sr. Biel
Perelló, ni per la persona afectada; pensa el Govern, pensa el
president fer dimitir el Sr. Biel Perelló del càrrec que té a Serveis
Ferroviaris de Mallorca? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 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. Diputat, jo voldria matisar primer
de tot que aquest senyor no és un alt càrrec del Govern, és un
responsable econòmic financer dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca, el que sí està contractat amb un contracte d’alta
direcció, per un simple motiu, aquest senyor el dia que aquest
govern acabi se n’anirà al carrer.

I quant a la pregunta, nosaltres entenem que no hi ha cap
motiu perquè aquest senyor no dimiteixi i se’l cessi, ja que està
fent la feina correctament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ.

Gràcies, Sr. President. I després volen que jo a vegades
m’enfadi; i no m’enfadaré. És a dir, no és un alt càrrec però té
un contracte d’alt càrrec. Això ja és riure-se’n. Què cobra com
un alt càrrec? El que és evident és que es demostra, a la
documentació que els vàrem aportar es demostra perfectament
que demana que es falsifiquin les factures. Quan diu que canviï
els imports i que canviï els conceptes, vostès diran missa, però
els diu que canviï les factures, per després dir que les factures
no facin referència a una feina periòdica, perquè lògicament si
no, hi ha d’haver un contracte, hi ha d’haver una adjudicació,
hi ha d’haver un concurs, cosa que no ha existit. On és la
transparència del president del Govern, del seu discurs
d’investidura? On són les seves actuacions ràpides tot d’una
que hi hagi un brot d’una persona que hagi pogut cometre

quelcom de corrupció? Hi ha més coses d’aquestes, del Sr. Biel
Perelló, i les anirem traient.

Vostès tenen l’oportunitat en aquest moment de demostrar
el que prediquen, i que nosaltres fa deu mesos deim que vostès
no creuen. És evident, les proves es varen repartir, es varen
lliurar al president del Govern, està claríssim, i vostès no
actuen. Moltíssimes gràcies, jo crec que la societat anirà veient
com són vostès. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 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. Diputat, jo crec que sí que s’anirà
veient (...). Vostès aquí el que estan mesclant és una activitat o
una actuació d’una persona responsable en el seu moment
d’una comptabilitat, que és pràctica habitual que quan se li
arribi un tipus de factura, a vegades faci modificar els
conceptes. Però el que li estic dient és que en aquest cas, jo
almenys pel que pogut saber, es referia a unes coses, a unes
despeses aprovades, que simplement era un problema de tipus
comptable. I vostè està mesclant una cosa amb unes factures
i una pràctica habitual en qualsevol sistema comptable,
qualsevol empresa, amb una trama de factures falses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2089/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a acomiadament de becaris.

Passam a la pregunta número 12 i darrera, 2089, relativa a
acomiadaments de becaris, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La don per formulada.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La don per contestada amb un “no”.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament es confirma el que anam
dient a totes les intervencions. En aquest cas concret, vostè va
rebre una bona herència, Sr. Sampol, vostè va rebre una bona
herència en els temes de comerç i indústria. I ho dic perquè a la
seva compareixença, a pregunta meva de veure quins
programes llevaria dels que hi havia en marxa, que havia posat
en marxa el Partit Popular, vostè va dir, i ho llegiré, que “per
posar-li un exemple, li puc dir que llevarem el de promoció
exterior, i li anuncii ja la retirada dels programes de promoció als
Estats Units, concretament els consultors que teníem i la botiga
a Houston i Miami”. Clar, vostè diu que els retirarà, i després
nosaltres llegim a la premsa que no, que vostè diu precisament
que ha ampliat les funcions dels consultors que tenen a Nova
York; i a més a més que també posa a disposició de les
empreses de bijuteria el (...) de què disposa el Govern a Miami
perquè a més de les sabates es pugui dedicar a la bijuteria. Clar,
sorpresa, o jo vaig equivocat, o vostè diu una cosa i fa unes
altres, o per ventura la premsa no reflecteix exactament el que
vostè diu. En definitiva, jo el que li deman és si em pot explicar
si hi ha contradiccions dins la seva política o si per una altra
part som nosaltres que ho duim equivocat.

I miri, també li vull dir: no actuï de covard, no aprofiti la
segona oportunitat que té vostè de parlar per insultar-me, per
dir-me mentider quan jo ja no tenc oportunitat de contestar-li.
Sigui valent, per favor, i doni oportunitats, i no actuï al final
amb covardia. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, em vol explicar Sr. Oliver què
té a veure un consultor amb un becari? És que, o ens hem
tornat manxerois en aquesta casa ja, Sr. Oliver? Un consultor és
un contracte que és una assistència tècnica, que es pot fer per
concurs, es pot fer per un procediment negociat. Un becari és
un procediment totalment distint, és becar una persona per a
unes funcions concretes, normalment un estudiant de final de
carrera. Hi ha uns consultors, el programa de Houston està
descartat, ara precisament dijous tenc una compareixença, i els
explicaré amb tot el detall què feim amb allò de Miami i amb allò
de Nova York; allò de Houston ja li anuncii que està descartat.
Però per què me mescla una cosa amb l’altra? Aquí parla de
consultors, no parla de becaris. Faci’m les preguntes bé, o
encara no ha après a demanar amb tant de temps? És més fàcil
que governar fer preguntes. Li dic per experiència.

I una altra qüestió: naturalment vostè ha insistit ja quatre
vegades a dins aquest ple que per substituir una persona n’he
contractades cinc. Jo li he demostrat que això no és ver. L’únic

que podria fer, si tengués un poc de decència, és demanar-me
disculpes, i no defensar tant aquest senyor, que aprofiti per dir-
li, a part que jo tenc cap caseta, la dels meus sogres té més de
cent anys aquesta caseta, és completament legal. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Amb la intervenció i
amb aquesta pregunta queda tancat el torn de preguntes.

II.1) Moció RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transformació de sòl  rústic per a ús
residencial.(Derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
1186/00).

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el segon,
que és la moció 2158, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a transformació de sòl rústic per a ús residencial,
derivada del debat de la interpelAlació 1186. Té la paraula el Sr.
González Ortea en nom del Grup Popular. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Efectivamente hace quince días veíamos aquí una interpelación
en referencia a un tema muy concreto, y es que en un momento
determinado el Gobierno anuncia, en uno de esos anuncios
sorpresa que se lanzan, yo creo que sin no demasiada
meditación, sin ninguna meditación a la calle y a los medios de
comunicación, se anuncia que se va a utilizar suelo rústico para
construir viviendas sociales. La cuestión es sencilla, se dice
que ha subido mucho el precio del suelo en Baleares, el precio
del suelo para construir, del suelo urbano o del suelo
urbanizable, y por consiguiente a alguien, a algún genio se le
ocurrió que era la cosa más sencilla del mundo comprar suelo
rústico, que claro está, es mucho más barato, y entonces a
precio de suelo rústico, después convertir eso en base de
asentamiento de viviendas sociales; sea mediante una
transformación, no se me alcanza de qué manera, porque lo
pregunté en la interpelación, pero no se me contestó de qué
manera se podía convertir en suelo urbano, porque hay unos
procesos legales, y no sabía si es que en algún momento se
pensó en alterar esos procesos legales y en traer aquí un
proyecto de ley que los alterase para permitir que eso fuera
posible; sea construyendo viviendas sociales directamente en
suelo rústico, cosa que está prohibida por la ley de suelo
rústico actualmente, pero lógicamente una ley se modifica con
otra.

Bien, parece que ninguno de los dos caminos es el
adecuado. La respuesta aquí de los grupos parlamentarios creo
que dejó meridianamente clara la cuestión de que en ningún
caso se podía utilizar suelo rústico para viviendas sociales.

Por consiguiente, y en consonancia con eso, en lo que creo
que hay pleno acuerdo por parte de toda la Cámara,
proponemos como primer punto de la moción instar al Gobierno
a desistir de su anunciada intención de utilizar suelo rústico
para construir viviendas sociales. Y lo proponemos porque a
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pesar de que los grupos parlamentarios creo que lo dejaron
claro, no lo dejó tan claro el conseller de Obras Públicas. Ahora
lamento su ausencia, hace un momento estaba en la Cámara,
parece que no le interesa el tema, o que tiene alguna otra
cuestión mucho más importante lógicamente que oír lo que la
oposición tiene que decir respecto a las viviendas sociales. Lo
siento pero, como digo, el único, y si se repasa el Diario de
sesiones se comprueba, el único que no dejó meridianamente
claro el tema de que no se podía utilizar suelo rústico para
viviendas sociales fue el conseller, fue el propio representante
del Gobierno. Por consiguiente, me parece imprescindible que
todos los grupos aprobemos este primer punto, de manera que
quede transparente y claro el mensaje al Gobierno de que eso
no debe hacerlo.

El segundo punto de la moción se refiere a algo que salió
durante la interpelación, y es la actuación, la no actuación del
Gobierno en materia de nueva calificación y de contratación de
viviendas sociales. Después de diez meses el Gobierno
solamente tiene calificadas como viviendas de protección
oficial las que lo estaban procedentes del Gobierno anterior, y
solamente se están construyendo como viviendas sociales las
que ya estaban en licitación durante la pasada legislatura. Por
consiguiente parece que va siendo hora de instar al Gobierno
a que inicie actividades en este sentido.

El tercer punto se refiere algo en lo que yo creo que también
será fácil que haya un acuerdo general de la Cámara, y es que
se redacte un plan de compra y de adaptación de viviendas
desocupadas. Es conocido por todos que hay una gran
cantidad en Baleares de viviendas desocupadas, especialmente
en las concentraciones urbanas, y más especialmente
probablemente en Palma, y esas viviendas desocupadas,
mediante las adaptaciones que sean del caso, pueden ser
adquiridas por el Gobierno de la comunidad y puestas a
disposición de los ciudadanos con menores recursos
económicos.

Y finalmente el último punto de la moción, el cuarto, es
también instar al Gobierno a hacer nuevas adquisiciones de
suelos urbanos, porque efectivamente va a ser necesaria una
dotación suficiente de suelo urbano para poder hacer las
viviendas necesarias para las familias con menores recursos
económicos, sean familias que compran su primera vivienda,
familias jóvenes, o familias no tan jóvenes, pero que sus
ingresos no les permiten pagar los altos precios que la vivienda
está adquiriendo en nuestra comunidad, y que evidentemente
está también en la mente de todos y que así ha sido reconocido
durante la interpelación.

De manera que estos cuatro puntos creo que son fácilmente
asumibles por todos los grupos de la Cámara, y en principio, si
no es por razones exclusivamente políticas, no creemos que
haya ninguna razón para que no sean aprobadas. Sí me voy a
referir, porque la tengo aquí, si aun tengo un minuto, a una
enmienda que presenta Izquierda Unida a la moción en concreto
que habíamos presentado nosotros, y tengo que decir que no
podemos aceptar esa enmienda. No podemos aceptarla porque
esa enmienda trata de decir prácticamente lo que decimos
nosotros pero, con todos mis respetos, lo dice bastante peor.

Por ejemplo, primer punto de la enmienda, para no decir lo
que decimos nosotros, y en lo que hubo acuerdo general, que
es que el Gobierno no emplee suelo rústico para construir
viviendas sociales, entonce dice qué suelos tienen que
dedicarse, dice que se dediquen a viviendas sociales los suelos
previstos para el crecimiento urbano, respetando por los
mismos los límites establecidos en las DOT. ¿Y porqué no los
demás? Disculpe, pero esto no está bien. Es decir,
¿exclusivamente deben servir para viviendas sociales los suelos
que se prevé que vayan a crecer, los suelos que vayan a crecer
en los planes o en las normas? Eso es un absurdo, naturalmente
para viviendas sociales hay que emplear todos los suelos
urbanos y urbanizables que sea posible, y que sean asequibles,
bien por medio de compra, bien porque los pongan a
disposición los ayuntamientos, etcétera. Por consiguiente, es
absurdo limitarse exclusivamente a los suelos de nuevo
crecimiento. De manera que no tiene ningún sentido este primer
punto, nada más que desvirtuar lo que nosotros, lo que todos
nosotros decíamos hace quince días con motivo de la
interpelación, como antes comentaba.

El segundo punto de la enmienda no puede ser más
pintoresco. Dice que el Parlamento insta al Gobierno a
proseguir sus actuaciones de construcción de viviendas
sociales. Yo esto creo que sólo lo podríamos aceptar si dijera “a
proseguir las actuaciones que los gobiernos anteriores hacían
en materia de viviendas sociales”, porque este gobierno no ha
hecho nada, absolutamente nada. Cero Kelvin, decía el otro día,
no me contradijo el conseller, porque no me pudo contradecir.
No ha calificado ni ha contratado nada que no le dejaran los
anteriores gobiernos. Proseguir esas actuaciones me parece
que no es exactamente lo que quiere decir Izquierda Unida. Yo
creo que está mucho mejor como lo decimos nosotros. No
hablamos de los gobiernos anteriores, pero hombre, le
invitamos a iniciar las actuaciones en ese sentido.

Y respecto al tercer punto, nos remite a los célebres
estudios. “Se insta al Gobierno a continuar en la evaluación de
las viviendas desocupadas y la elaboración de un plan”. La
elaboración de un plan es lo que proponemos nosotros, que es
muchísimo más claro. “Proseguir en la evaluación de las
viviendas desocupadas”, ¿y qué está evaluando el Gobierno de
las viviendas desocupadas?, ¿qué evalúa?, ¿que va, a medirlas,
allí? ¿Qué es lo que evalúa el Gobierno de las viviendas
desocupadas?, porque a mi no se me alcanza qué puede evaluar
el Gobierno en viviendas desocupadas.

En fin, en definitiva yo comprendo que lo que se pretende
con esto es darnos la razón, pero si darnos el voto a lo que
nosotros hemos escrito, bastante mejor, a lo que nosotros
hemos escrito y expresado bastante mejor. No tengo más
remedio que decírselo, porque es una evidencia, de manera que
no podemos aceptar esa enmienda, y yo espero que ustedes
recapaciten y que vean en la nuestra no una intención de
ataque al Gobierno, sino una intención de que algo que es de
común acuerdo, o en lo que estamos de acuerdo todos los
grupos parlamentarios, le digamos al Gobierno que lo haga,
algo tan simple y tan común como eso. Nada más, muchas
gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup Popular.

El Grup d’Esquerra Unida i Ecologista ha presentat una
esmena, la 2326. Per defensa l’esmena té la paraula el Sr. Ramon
durant deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, i lamentar en principi que el portaveu
del Grup Parlamentari Popular ja hagi dit que no acceptaria
aquesta esmena, pareix ser que en termes globals cap dels seus
punts; i que hagi utilitzat jo crec més temps en contradir
l’esmena que no en defensar la seva proposició. La seva
proposició, que jo crec que és oportunista, que és basant-se en
un suposat conflicte que s’ha produït més per malentesos i a
través dels mitjans de comunicació, que no per decisions del
Govern o per discrepàncies reals i de fons.

En tot cas hem de dir que aquesta polèmica ha servit per a
una cosa, que és realment nova, que nosaltres celebram, que és
l’interès que els ha entrat de sobt e al Grup Parlamentari Popular
per la protecció del sòl rústic. Això ja és una cosa positiva,
esperam que els duri. Tant de bo que els hagués entrat abans,
quan governaven, i d’aquesta manera avui en dia podríem
gaudir d’un sòl rústic més ben conservat del que tenim fins ara.

Però no és necessari instar el Govern a desistir de la seva
anunciada intenció d’utilitzar sòl rústic -una redacció realment
complicada, vostès diuen que és molt bona- per a la
construcció d’habitatges socials. El Govern, i digui el que digui,
el conseller no va dir que vulgui utilitzar el sòl rústic per fer
habitatges socials, el Govern no té aquesta intenció. En tot cas,
el que té és la intenció d’aprofitar tots els mecanismes legals -i
la construcció en sòl rústic no ho és- per fer habitatges socials.

Clar, que un govern que un dels primers que envia a
aquesta cambra és precisament per reduir molt substancialment
l’edificabilitat i la parcelAlació del sòl rústic, ara resulti que no,
que el Grup Popular, que va ser l’únic grup també en aquesta
cambra que va votar en contra, li diu que és qui vol destruir el
sòl rústic i vol fer més edificacions, i vol construir habitatges
socials. Jo no sé si realment és això el que preocupa al Grup
Popular, o que el que es vulgui fer suposadament en sòl rústic
siguin habitatges socials i no camps de golf o altres
instalAlacions, que sembla que sempre en són molt més
favorables.

De totes maneres tendrem altres oportunitats en aquesta
legislatura de comprovar si el Grup Popular ha canviat
sincerament d’opinió, i a partir d’ara és un decidit defensor de
la integritat del sòl rústic. Nosaltres pensam més aviat que el
que passa és que són allò que en el refrany anomenen de
pescadores en río revuelto. En tot cas veuen de treure algun
benefici partidari, però no realment protegir el sòl rústic.

Però no hem d’oblidar quin és el problema real, que el
problema real, entenem nosaltres, és la manca d’habitatges
assequibles, i que un dels principals motius d’aquesta manca

d’habitatges és l’encariment del preu del sòl degut a
l’especulació. Com és necessari d’una banda protegir el sòl
rústic, que estam completament d’acord, i d’altra banda donar
resposta, la nostra esmena al punt número 1 efectivament diu
algunes coses que vostès no diuen, perquè sempre parlen del
sòl que avui en dia ja té la qualificació d’urbà, que és aprofitar
també per a la construcció d’habitatges socials el sòl previst
per a aquest creixement urbà, sempre dins els límits de les DOT,
o sia a dins aquest creixement tenir en compte aquesta
necessitat real dels habitatges socials.

Pensam que la nostra proposta d’esmena permet
compaginar aquestes dues necessitats, i que va en el sentit que
haurien d’anar sempre les proposicions, les mocions que es fan
en aquest parlament, i l’habitual és demanar al Govern que
actuï, que faci una cosa concreta, o en tot cas que deixi de fer-
la. És una pràctica una mica estranya això de fer una moció en
el sentit de desistir de la seva anunciada actitud. Si anam en
positiu pot quedar molt clar, molt definit al Govern el que li diu
el Parlament que ha de fer, i pensam que això és bastant més
clar.

En referència al segon punt de la moció del Grup Popular, el
Sr. González Ortea defensa que està molt més ben redactat i que
queda molt més clar, bé, nosaltres a part dels errors gramaticals
i lingüístics que té aquest segon punt, que un grup que fa tanta
defensa que els escrits estiguin ben redactats, doncs ho podria
vigilar una mica, pensam que no és real. I que no ens digui que
el Govern no ha fet res, que evidentment en aquest temps ha
partit dels projectes que hi havia de l’època del Partit Popular,
però que en aquest temps el Govern ja ha fet que aquests
habitatges poguessin anar sortint, que hi hagués un grau de
compliment del que en l’època del Partit Popular es quedava en
projectes i no es complia. I la intenció del Govern, manifestada
clarament és que al llarg d’aquesta legislatura pugui haver-hi
una construcció molt més important d’habitatges socials dels
que hi ha hagut fins ara. Per tant, dir-los que iniciïn com si no
haguessin fet res, com aquesta lletania que repeteixen vostès
contínuament -“el Govern està paralitzat, el Govern no actua”-
entendran vostès que és lògic que nosaltres no ho acceptem i
que, en tot cas, hem d’instar, hem d’animar el Govern a
continuar fent actuacions per a la construcció d’habitatges
socials. Ja saben que no els construeix directament el Govern,
però que faci tota la tramitació necessària, totes les iniciatives
per tal que els habitatges puguin anar endavant.

A més d’això, també demanam que els habitatges es
qualifiquin en el règim més adient per a cada cas, perquè
pensam que en un debat d’aquestes característiques és tot el
que es pot dir perquè, evidentment, es va manifestar en el debat
de la interpelAlació que hi ha discrepàncies quant al fet de quin
és el tipus d’habitatge més convenient i, en tot cas, insistim al
Govern que ha de continuar, ha d’incrementar fins i tot la seva
tasca en aquest sentit i les qualificacions s’han de fer tenint en
compte les que donin uns millors avantatges socials.

Al tercer punt també presentam una esmena que pensam
que està ben justificada, perquè vostès demanen que el Govern
faci un pla de compra i adaptació d’habitatges desocupats per
al seu lloguer o venda a famílies amb rendes limitades.
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Nosaltres, que estam absolutament d’acord en el fet que hi ha
un parc molt important d’habitatges desocupats i que hem de
fer el possible perquè aquests habitatges no continuïn així,
desocupats, i puguin utilitzar-se per resoldre en part el
problema de la manca d’habitatges, no podem estar d’acord en
el fet que l’única polít ica que es pugui fer cap a aquest sector
sigui la de la compra. 

Vegem; els habitatges normalment estan desocupats per
dos motius diferents, encara que a vegades poden anar junts;
un d’ells és que siguin habitatges degradats que avui en dia no
puguin sortir fàcilment al mercat, i un altre és el de
l’especulació. Sobre un d’aquests aspectes, el Govern ja hi ha
treballat, ha fet un pla de rehabilitació que, en contra del que
varen dir vostès, és ben diferent del que es feia a l’època del PP
i que, per cert, com a suggeriment, per si el volen agafar, tal
vegada seria bo, vostès que demanen tantes compareixences,
fer-ne una específica, que no l’han solAlicitada, per explicar
aquest pla de rehabilitació d’habitatges que ha fet el Govern; en
tot cas, ja dic, això és un suggeriment, però aquesta és una via
d’actuació. Altres vies..., però també s’ha d’actuar per als que
no ho treuen per motius d’especulació, i en això hi ha
experiències a altres comunitats, hi ha actuacions que es poden
fer i, en tot cas, s’ha de partir d’un coneixement exhaustiu d’un
cens important d’aquests habitatges desocupats. 

Per tant, nosaltres instam el Govern a acabar, a concloure
aquesta avaluació dels habitatges desocupats, i a presentar un
paquet de mesures que necessàriament han de ser de diversos
tipus, des de subvencionar els que puguin ocupar aquests
habitatges, penalitzar fiscalment els propietaris, tota una sèrie
d’accions, no únicament la de comprar, que estaria molt limitat
el Govern si era això, és a dir, no només aquesta, sinó totes les
que es puguin fer, que duguin un pla aquí per fer sortir en el
mercat, amb les condicions socials més beneficioses, tot s
aquests habitatges que avui en dia estan buits.

Pel que fa al quart punt, per tant el Sr. González Ortea no és
que diguem que només s’han d’utilitzar els sòls que passaran
a creixement urbà, és a dir, acceptam la seva, el punt quart, per
tant que s’actuï en sòl urbà, però que també en el futur
creixement dins els límits de les DOT s’actuï. Nosaltres
acceptam el seu quart punt; sabem que les possibilitats
d’actuar per compra en terrenys que avui en dia ja estan
qualificats com a urbans són limitades, que aquests són uns
terrenys molt cars i que, per tant, el pressupost hauria de ser
importantíssim; s’ha d’actuar, efectivament, sobre sòl urbà,
també sobre el que pròximament passarà a ser urbà. 

Per tant li acceptam i, en tot cas, no ho sé, si vostès
recapaciten una mica i estan disposats a acceptar els criteris
que jo els exprés des d’aquí amb redaccions que podríem
consensuar si aquí es dóna un recés, idò nosaltres no defensam
el text  necessàriament tal com està, estaríem disposats a
modificar-lo, però en aquest sentit podríem aquí arribar a un
acord entre tots. Si no, necessàriament haurem de votar en
contra de la seva moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. 

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup
Mixt, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. El primer que voldríem dir és
expressar la nostra satisfacció pel tipus de debat que tenim avui
i l’altra setmana, és a dir, gràcies a la interpelAlació del PP avui
podem parlar del futur del sòl rústic i de què és l’habitatge
social, per primera vegada deixam de parlar de l’urbanisme
relacionat amb la capacitat d’especulació a la nostra terra en
segones i terceres residències, ho començam a centrar en això,
el futur del sòl rústic i habitatge social com a prioritat.

El que no ens agrada de la interpelAlació del PP i la seva
exposició és que no es correspon amb els fets que han dut com
a governs a diferents llocs; per exemple, ens varen deixar unes
DOT que permeten triplicar la població també en sòl rústic, i
d’això se n’ha fet ressò últimament el Defensor del Poble; per
altre costat, el Sr. Soler, quan era president, a les seves
hipòtesis de DOT ja ens deia que només a Mallorca es
contruïen entre 2.000 i 2.500 habitatges any en sòl rústic i la
majoria de manera ilAlegal i, a més, en temps del PP en el Pla
estatal d’habitatges regionalitzat vàrem ser la comunitat
autònoma que menys realitzacions va tenir, amb un grau de
compliment només del 16%. Per tant, ens alegram del canvi de
discurs, però no té credibilitat per part de la seva actuació de
govern.

Per altre costat també ens alegram del canvi que hi ha hagut
des de la majoria de la qual nosaltres formam part. L’esmena
transaccional d’Esquerra Unida va en línia del que Els Verds i
altres grups de la majoria havien proposat en les nostres
reunions, de dir: “Bé, no pot ser que el Govern utilitzi com a
excusa per absorbir, per tocar més sòl rústic, ara l’habitatge
social, quan encara no s’actua abaixant els sostres de població
i prioritzant una política social d’habitatge i una política de
protecció sostenible del territori”. En aquest sentit, la
presentació registrada de l’esmena transaccional d’Esquerra
Unida i la proposició no de llei de tots els partits progressistes,
donen credibilitat al nostre vot contrari, com a Verds, a les
esmenes del PP, a la moció del PP.

En darrer extrem, el que voldríem dir és que aquí hi ha el
gran debat. Aquí tenim dos tipus de sòls bàsics a les nostres
illes, que són el rústic i l’urbà; en el rústic hi ha dos tipus de
problemàtica: al protegit hi volem parcs i volem llocs de feina
alternatius per a la gent jove que no pot tenir altre lloc de feina
alternatiu que la construcció; un 16% de la nostra població ja
treballa posant ciment a les nostres illes. Volem també que el
rústic comú, la segona alternativa de rústic que tenim, tengui
un ús preferent per a això que agrada tant al Sr. Font, per a un
ús agrari real, per a un ús primari real i per a usos ambientals,
que és el que diu la Llei del PP de l’any 98, estatal del sòl. 
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I, en canvi, volem que, al sòl urbà, hi passin tres coses:
primer, que hi hagi un decreixement de sostres especulatius, no
volem aquests creixements brutals que encara es poden fer en
el sòl urbà; volem que els sòls POOT a Mallorca, Eivissa i
Formentera i, en el futur, a Menorca, siguin llocs de preferent
rehabilitació turística, però també, per guanyar espai,
d’habitatge social allà fent decréixer l’oferta global turística i,
sobretot, volem una inversió massiva en habitatges socials, i
per això ens agrada tant aquest pla que ha començat a dur
endavant el nostre govern de 5.000 milions per començar a
rehabilitar coses. Són molts pocs milions però és una passa
positiva: d’alguna manera és la primera vegada que hi ha un
decret que diu coses d’aquestes.

Per últim el que voldríem dir és que un govern progressista,
una majoria progressista ha de triar. Hi ha un urbanisme
possible, que és aquell urbanisme que fomenta que els que
volen fer segones i terceres residències, els que volen
especular amb la nostra terra guanyin molts de diners, sigui
tolerat aquest urbanisme que permet que el sòl rústic, amb
diferents excuses, sigui més explotat i els pagesos desapareixin
i desapareixi el paisatge característic mediterrani a les nostres
illes. Per una altra part, un urbanisme necessari i que és
absolutament vital per al nostre benestar, que és aquell
urbanisme que vagi a favor del medi ambient, és a dir, que
aquest 30 i busques per cent del nostre territori quedi protegit,
un urbanisme que doni un futur a la pagesia, que no hagi de
vendre les terres, perquè pugui subsistir amb una activitat
agrària complementària a la resta de sectors econòmics, i un
urbanisme que en el sòl urbà permeti que els joves i la gent amb
menys ingressos, que és una gran bossa de població, molt més
important que el sector especulatiu, tenguin un lloc on viure, i
ara no hi poden aspirar. Que aquests joves i aquesta gent amb
baixos ingressos, nascuts aquí o venguts de fora, puguin
accedir a un lloguer, a una capacitat de compra de primer
habitatge en condicions normals, i no el que passa ara. 

Ahir mateix el Govern deia que ha pujat un 30% el preu de
l’habitatge a les nostres illes, i Els Verds en aquest sentit ho
tenim clar: el nostre model no és el del PP, real, el que ha fet, ni
el model de Calvià d’altres; nosaltres volem un model que
prioritzi l’habitatge social massiva en sòl urbà, a favor del medi
ambient en el que és protecció del sòl rústic i a favor dels joves
i les persones amb menys ingressos. Per això nosaltres no
donarem suport a la moció del PP, donarem suport al text
alternatiu -que no sabem si es podrà votar- d’Esquerra Unida i,
en qualsevol cas, votarem la proposició no de llei conjunta dels
grups progressistes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt. Sr. Nadal,
en nom del Grup Mixt té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, els diputats d’Unió Mallorquina
al Grup Mixt  podríem estar d’acord amb els punts 2, 3 i 4 de la

moció presentada pel Grup Popular, i podríem parcialment, i
només parcialment, estar d’acord amb el punt 1 de la moció
presentada, i pel que fa a l’esmena proposada pel Grup
d’Esquerra Unida, abans de sentir les paraules del Sr. Ramon,
també podríem estar d’acord en els tres punts de la moció.

La postura d’Unió Mallorquina, ja la vàrem donar a conèixer
fa quinze dies en tractar la interpelAlació sobre aquest tema, i no
hem variat aquesta postura. A nosaltres el que ens agradaria en
un tema tan important com és la construcció d’habitatges en sòl
rústic o la construcció d’habitatges en qualsevol tipus de sòl
és arribar a un consens, i per això demanaríem al portaveu del
Grup Popular que solAliciti al president de la cambra un recés
per tractar d’arribar a un acord en aquest tema. 

Com ja dic vàrem explicar quina era la nostra postura i crec
que va quedar claríssima quina era la postura d’Unió
Mallorquina sobre la utilització del sòl rústic per construir
habitatges socials. Però el conseller, després d’acabada la seva
intervenció, ens va dir que de cap manera, de cap manera, i avui
ens ho ha repetit, de cap manera el Govern utilitzarà sòl rústic
per construir aquest tipus d’habitatges, i ens va dir que en la
seva intervenció, quan ell es referia fa quinze dies i va dir:
“Perquè aquí està que està en qüestió,  i jo crec que no ens hem
contradit cap de nosaltres. Ni el grup que està en el govern ni
els grups que poden donar suport al Govern, nosaltres hem dit
i ho repetim que seguint la via de l’interès general per a una
construcció en sòl rústic a mi em repelAleix”, i pensam que amb
aquesta declaració del conseller es dóna per satisfet el que
abans havien estat només unes declaracions als mitjans de
comunicació que, per ventura, varen ser mal interpretades pels
grups d’aquesta cambra.

Tot i això, ens sembla precipitat que aquest parlament es
pronunciï i insti el Govern a desistir d’unes intencions que en
cap moment no ha materialitzat en una proposta concreta, ni
l’ha presentada als grups de la cambra, ni ha fet cap tipus de
document, ni hi ha un projecte normatiu que s’hagi presentat.
Començar a actuar d’aquesta manera ens podria dur a debatre
programes electorals dels distints grups, o declaracions
d’intencions o idees que encara ni els mateixos membres del
Govern han plasmat en cap tipus de document, i aquest
parlament, senyores i senyors diputats, crec que té altres feines
més importants. La nostra tasca com a diputats és controlar
l’actuació del Govern en projectes que hagi presentat, no en
declaracions d’intencions que no es plasmen en res. 

Tot i això, repetesc, solAlicitarem el portaveu del Grup
Popular que demani aquest recés per veure si podríem arribar a
un text de consens que tots els grups, cedint cadascun un poc,
poguéssim arribar a acceptar.

El representant d’Esquerra Unida, en presentar o en
defensar la seva esmena, ens ha dit que suggeria al Grup del
Partit Popular que demanassin la compareixença del conseller
perquè expliqui el gran projecte que tenen sobre reutilització
d’habitatges. A nosaltres des d’aquesta tribuna ens agradaria
que el mateix conseller, si té un projecte d’aquestes
característiques, que per favor el presenti i que sigui ell que
demani la compareixença en aquesta cambra per donar
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explicacions no només a aquests diputats, sinó a tots els
ciutadans, d’aquest pla que pensa dur endavant el Govern.

No recordaré els arguments que ja vàrem explicar fa 15 dies
de la nostra postura a la interpelAlació. Nosaltres no hi estam
d’acord, no estam d’acord en el fet que es construeixin
habitatges, siguin del tipus que siguin, plurifamiliars en sòl
rústic, perquè ho prohibeix la llei i per tota una sèrie de motius
que aquí no repetiré. Per això ens agradaria que el Grup Popular
demanàs aquest recés per tractar d’arribar a un consens i, si no
és possible, no ens quedarà més remei que, tot i estar d’acord
segurament en part del fons dels seus arguments, votar en
contra de la seva proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina, Grup
Mixt. Té la paraula el Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, des del nostre grup voldríem venir a donar suport a
totes aquelles propostes que es facin d’una manera raonable i
d’acord amb les pírriques possibilitats econòmiques que tenim
en aquest país nostre perquè es facin mesures encaminades a
garantir l’habitatges per a tothom, un habitatge en condicions
i a preus raonables. 

Curiosament, i tot i la situació que s’ha anat apuntant en
aquest debat i en el debat de la interpelAlació sobre la situació
que viu l’habitatge a les Illes Balears, sorprèn que la
preocupació principal del Partit Popular sigui sobre allò que no
s’ha de fer en aquesta matèria; s’acompanya, naturalment, de
manera jo diria que adjectiva, de manera per embellir la
proposta, de propostes en positiu, amb les quals més hi
podríem estar més d’acord. És un plantejament jo crec que
bastant significatiu; el nostre grup l’aplica també amb les
segones residències, amb els blocs turístics nous, que és, en
primer lloc, allò que no s’ha de fer, i després es diuen propostes
per canviar un poc l’economia, per canviar el model. És curiós
que nosaltres ho utilitzem per a les segones residències i que el
Partit Popular utilitzi el bessó d’aquest debat per anar amb
mesures que no afavoreixen la creació de primeres residències.

En qualsevol cas és evident que davant la inflació de preus,
avui mateix sortia aquesta dada que s’ha arribat a augments
espectaculars del 30% en un any, afegit això a l’increment de la
població que viu a les Illes Balears, fa que aquestes polítiques
públiques d’intervenció en l’habitatge, en el sòl, siguin
necessàries, imprescindibles, i que s’han d’intensificar. Més
encara si tenim present que a les Illes Balears no podem recórrer
a un mecanisme típic d’abaratir el preu del sòl, que és
liberalitzar-lo i posar més sòl al mercat. Aquesta és una solució

que, per paga, agradi més o agradi menys com a estratègia a
altres indrets, aquí és que senzillament seria impensable. I per
paga també s’han de compensar les magríssimes polítiques
d’habitatge social que han practicat els governs aquests
darrers anys.

En el debat de la interpelAlació el conseller ens donava dues
dades que nosaltres consideram inquietants. La primera era el
nivell de renda, la part de renda familiar que es dedica a
l’adquisició de l’habitatge, que supera el 33%; creim que
realment és una dada molt delicada, com també ho és el nombre
de solAlicituds que es presenten quan hi ha oferta de VPO.
Creim que aquesta dada de 1.000 solAlicitants a Eivissa per a 72
habitatges és realment una dada que ha de preocupar aquesta
cambra.

Per altra banda tots hem confirmat que els promotors privats
no ha caigut el seu interès per a aquestes promocions davant
la voràgine d’activitat no sotmesa a taxació de preus.

Davant aquesta situació, les polítiques públiques
d’habitatge no poden limitar-se a ser una política social estricta
de rendes baixes, sinó que és una política -aquesta és
imprescindible, naturalment- però és fins i tot una política
estratègica de país per intentar intervenir en el mercat i procurar
que tothom pugui trobar habitatge a preus raonables.

Certament que la competència és en primera instància
municipal. Els ajuntaments tenen un arsenal d’instituts
urbanístics, que les lleis urbanístiques autonòmiques fins i tot
amplien, per enfrontar-se a aquest problema. Desgraciadament
no hi han fet gaire cas, com a mínim a les Illes Balears. Realment
el Govern en principi el que pot fer són mesures de foment,
mesures de subvencions que ja s’han intensificat, també posar
un agent especialitzat com és l’Ibavi com a promotor públic,
però en realitat el planificador originari, el normativitzador
bàsic, el que gestiona el sòl és l’ajuntament. Ja vàrem apuntar
en el darrer debat que no s’han aprofitat els patrimonis públics
de sòl, no s’ha adquirit el 10% dels aprofitaments, abans el 15
i el PP el baixa una altra vegada al 10%; moltes vegades s’han
monetaritzat immediatament i en el millor dels casos s’han fet
equipaments socials, no s’ha intervingut en el mercat de
l’habitatge. Palma mai no ha complert l’obligació legal de posar
el 5% del seu pressupost en aquest tema. 

I si els ajuntaments no actuen aquesta cambra s’haurà de
preocupar d’establir fórmules jurídiques, fórmules imaginatives
perquè tenguin altres cabudes, i el Govern, en la mesura d’allò
que té possible, també hi haurà d’intervenir.

Dit això, crec que tots coincidim en el fet que la prioritat ha
de consistir en procurar actuar sobre el parc d’habitatge
existent, és evident, posar-lo en perfectes condicions i actuar
perquè surti al mercat, perquè siguin ocupats els habitatges
desocupats. Però de totes maneres que no escapa a ningú la
dificultat d’aquest objectiu, sobretot si no es fa amb un
intervencionisme realment molt intens. Tenguem en compte que
avui comprar una casa en runes, a preu de mercat són preus
desorbitats. Per tant, si realment ningú no vol utilitzar els
mecanismes de declaració de ruïna, ningú no vol utilitzar les
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expropiacions-sanció i ningú no vol utilitzar tots els
mecanismes que existeixen des dels anys 50 per intervenir en el
mercat del sòl, creim que algunes altres fórmules haurem
d’establir. En qualsevol cas, amb mesures de foment que s’han
d’intensificar no arreglarem el problema.

Al nostre parer la situació és tan greu que no podem, no
trobam prudent renunciar a la delimitació, a la classificació de
sòl per intervenir en el mercat. Per tant, no podrem donar suport
de cap manera a la moció tal i com la presenta el Partit Popular.

Resulta curiós que qui troba imprescindible que hi hagi
desenvolupament, fins i tot nous nuclis aïllats com Sa Talaiola,
com Es Pujol, qui ens declara que un camp de polo, si no es fa,
sembla que l’economia de tot un municipi pot trontollar, en
canvi li repugni, li creï realment una animadversió
incomprensible per al nostre grup el fet d’utilitzar les AT de les
DOT per fer habitatge social. Les AT, les àrees de transició, són
un sòl protegit per garantir que l’urbanitzador, que el
planificador les pugui utilitzar quan li convengui. S’ha arribat
a dir que, a les àrees de transició, no s’hi poden fer habitatges
plurifamiliars; és clar que no, no s’hi pot fer res, però
precisament per garantir que quan es planificador n’hi vulgui
fer no trobi xalets fets o no trobi un preu del sòl desorbitat.
Aquesta és la funció de les AT. 

En això pensava també la Llei del sòl rústic de les Illes
Balears; ho dic i ho sé perquè són articles copiats i que tota la
doctrina ha tractat ja, no de les Illes Balears però sí de tota la
legislació autonòmica, quan diu que l’instrument de
planejament general podrà delimitar en sòl rústic -naturalment,
en sòl rústic- reserves de terrenys destinades a la formació de
patrimonis públics de sòl per fer-ne, quins?, de titularitat
autonòmica, insular o local. Els locals ja els coneixíem; els
d’autonòmica els crea el punt 3 d’aquesta llei, és el BOCAIB de
15 de juliol del 1997. Pot ser que molts de diputats del Partit
Popular no l’hagin llegit; jo vaig estar a la ponència d’aquesta
llei i pareixia que els que eren a la ponència no l’havien llegit,
per tant no m’estranyaria que els que no hi fossin tampoc no
l’haguessin llegit gaire, però és evident, és evident el que
pretenia aquest article que a mi em sembla que dins la bateria de
mesures que un pot tenir al seu abast per intervenir dins el
mercat, és una de les que s’ha de tenir en compte, s’utilitzarà
sempre amb seny i amb mesura, però és una mesura que no es
pot descartar apriorísticament.

I jo crec que en aquest tema el que s’ha ordit és una
cerimònia de la confusió dient “no volem que en el sòl rústic es
facin habitatges”, com si els habitatges es fessin a altra banda
quan creix la ciutat que sobre zones on abans hi havia
ametllers. Jo crec que el que hem fet és..., s’ha demostrat o un
notori desconeixement de com funcionen aquests mecanismes,
o per altra banda una gens innocent mala fe, perquè fins i tot
s’ha arribat a dir si donaríem interessos generals -avui mateix,
encara- si es donarien interessos generals per fer habitatge
plurifamiliar dins sòl rústic. Realment és no entendre o fer un
debat absurd, completament absurd que jo crec que és
incomprensible a qualsevol cambra parlamentària, com a mínim
dins el marc de la Unió Europea, però bé, si qualcú no ho ha
entès és normal que es faci aquestes preguntes.

De totes maneres pensam que els matisos que s’incorporen
a l’esmena que ha presentat Esquerra Unida són important, que
és garantir actuar sobre els interessos en joc, respectant els
interessos en joc, i per tant hi donaríem suport si hi hagués
ocasió.

No hi ha d’haver ocupacions innecessàries de sòl, estam
completament d’acord. No hi ha d’haver mai guetos, en això
també estam completament d’acord, ni hi ha d’haver VPO
espantalls; recordem que hi ha hagut firmes d’arquitectes
ilAlustres compromesos amb l’habitatge social i crec que
aquesta és la mesura que hem d’intentar a les Illes Balears, però
també hem de recordar que l’urbanisme, si pot molt poc contra
l’activitat econòmica, si no pot ni evitar els fluxos de turistes ni
de visitants i hi pot intervenir d’una manera relativa, de cap
manera pot actuar sobre els primers habitatges. Si no s’ordena
el primer habitatge sortirà el primer habitatge de manera
salvatge, això ha passat sempre i no importa anar a Rio de
Janeiro per veure-ho, crec que en passejar-se un poc per Palma
es veu on surten els primers habitatges quan no estan
ordenats, però sortir, surten, i tots hauríem de saber això, i per
tant crec que el més raonable és intervenir amb intelAligència i
és intervenir amb seny sobre aquest tema. Els problemes no
desapareixen perquè deixem de parlar-ne. A vegades ho pareix
i aquesta sensació, aquesta percepció jo pens que és perillosa.

Insistesc -i vull acabar, Sr. President- que per part del nostre
grup, i ja ho vaig apuntar a la intervenció de la interpelAlació,
realment els postulats socialdemòcrates, jo diria gairebé els
postulats humanistes, primem sempre sobre aquells que siguin
mediambientals, els modulen, com a mínim. Aquest objectiu del
primer habitatge és fonamental. Nosaltres no mesuram els
problemes amb mesures còsmiques ni en mesures de debats
biològics; nosaltres seguirem el consell de (...) i l’home, en
aquest cas la persona, és la mesura de totes les coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la
veritat és que poca cosa puc afegir a tot el que s’ha dit, perquè
jo crec que amb totes les intervencions que hi ha hagut tant a
la interpelAlació com avui defensant la moció o l’esmena, aquest
tema ha quedat perfectament clar. 

Una altra cosa és que vostès insisteixin i s’entestin en una
polèmica estèril amb un debat absurd, potser per amagar que
per primera vegada, o per distreure l’atenció sobre el que és
realment important: que per primera vegada en aquesta
comunitat autònoma es fa una autèntica política d’habitatge,
que aquest govern creu, i vol fer, i fa una autèntica política
d’habitatge i de sòl, té una voluntat decidida per fer una
política destinada a aquelles classes socials que més ho
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necessiten i el primer habitatge evidentment és una de les
polítiques que es presten especialment a aquest objectiu,
evidentment, ho va dir el Govern i ho hem repetit tots els grups
que donam suport al Govern, evidentment mitjançant tots els
recursos legals disponibles al seu abast, i aquí és on jo entenc
que també ha quedat perfectament clar en totes les
intervencions, insistesc, tant a la interpel Alació com avui, que
s’ha tergiversat, potser intencionadament, la intenció del
Govern.

Per això, nosaltres a la nostra esmena matisam, a la nostra
esmena a la seva moció matisam quina és la intenció o la
interpretació que s’ha de fer del que va manifestar en el seu
moment el Govern: que hi ha una voluntat decidida de fer
política de sòl per poder fer habitatge social. En qualsevol cas
el Govern no va dir mai construir, ni ningú no ha dit mai
construir, perquè seria una ilAlegalitat, és evident, contruir
habitatge plurianual en sòl rústic. Una altra cosa és que es
pugui utilitzar dins els termes legals el sòl disponible, rústic en
alguns casos, si és possible també. 

Perquè, en qualsevol cas, quina és la realitat? La realitat és
la que és, és la que ha heretat aquest govern, i la veritat és que
hi ha una gran demanda d’habitatge social, les xifres estan a la
vista, s’ha dit per un portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, i el sòl disponible és molt poc, es posa de manifest que
en aquesta comunitat autònoma no s’ha fet política d’habitatge
i s’ha fet una molt mala política de sòl, també per part dels
ajuntaments o especialment per part dels ajuntaments, que són
els que tenien la responsabilitat de reservar o preservar aquells
percentatges que la Llei els permetia per destinar a un patrimoni
de sòl públic per utilitzar especialment per a habitatge de
protecció oficial.

Per tant, que quedi clar pel que fa a aquest debat sobre el
punt u: ningú no ha pretès burlar la Llei i la Llei dóna moltes
vies per poder utilitzar tots aquells sòls disponibles que encara
avui sigui possible per fer política d’habitatge social.

Pel que fa als altres tres punts de la seva moció, podem
compartir l’esperit si estam tan d’acord que el Govern ja hi
treballa, i això és el que deim nosaltres amb l’esmena que
presenta Esquerra Unida i que compartim els altres grups que
donam suport al Govern; el Govern ja hi està treballant. Vostès
diuen en el seu punt número dos que s’iniciïn actuacions de
nova qualificació i construcció d’habitatge social; el Govern fa
feina en aquesta línia i això és que deim nosaltres a la nostra
esmena; és més, acaba de publicar-se, i vostè ho sap bé, un
decret que millora substancialment les condicions per accedir
a la rehabilitació d’habitatge usat.

En el punt tres el Govern fa temps que està recollint la
documentació necessària per elaborar un pla sobre habitatge
desocupat, i com que el Govern hi està treballant, instam el
Govern a acabar aquesta feina i a presentar un pla, un pla que
segurament, quan el Govern el presenti, tendrà matisos sobre
el punt número tres de la seva moció, i per això nosaltres
presentam una esmena, però en qualsevol cas aquesta és una
competència del Govern, i quan el Govern tengui elaborat
aquest pla aquest parlament per suposat que el coneixerà, però

és una competència que té el Govern en aquest moment, que
sabem que hi fa feina, i per això nosaltres creim que no l’hem
d’instar a fer un pla en els termes que diuen vostès, sinó que
l’hem d’instar a continuar fent feina per elaborar un pla que
pugui conèixer el Parlament en el seu moment, sobre totes les
possibilitats que hi hauria en aquest moment per posar en el
mercat, a disposició d’aquells que més ho necessiten,
l’habitatge desocupat.

I amb el punt número quatre de la seva moció nosaltres
estam d’acord. Per tant, li insistesc, vostè s’ha pronunciat que
no acceptaria l’esmena que presentàvem a la seva moció. Si no
l’accepten, nosaltres ens veurem en l’obligació de votar en
contra de la seva moció, de tota la seva moció. Però si accepten
l’esmena que presenta Esquerra Unida, li puc anunciar que el
punt número 4, que compartim, els ho votaríem a favor.

En qualsevol cas, no em queda més que agafar-me també,
donar suport també a la proposta de consens, si és possible en
aquest moment, en torn al que volem en aquest parlament
majoritàriament que sia una autèntica política d’habitatge
social. Per tant, si és possible, estam disposats a atracar
posicions per arribar a aquest consens. Si no, en qualsevol cas
t ambé saben vostès que tenim presentada els grups que donen
majoria suficient de suport a aquest govern, una proposició no
de llei que permetrà tornar a fer aquest debat i prendre els
acords, si no és possible avui atracar posicions i arribar a
aquest consens, els acords que creim necessaris d’instar el
Govern perquè continuï fent aquesta política que no persegueix
altre objectiu que complir un mandat constitucional de posar a
l’abast d’aquells que més ho necessiten un dret constitucional,
insistesc, d’accés a l’habitatge. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicenç Tur, en nom del Grup Socialista.
Grup Popular, vol intervenir per contradiccions? Sr. González
Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias. Bueno, ha habido
consenso entre los grupos que apoyan al Gobierno, están de
acuerdo. Pero, claro, están de acuerdo si votamos lo suyo, si
pagamos peaje, que decía el Sr. Grosske. Siento que no esté.
Tenemos que pagar peaje, o sea, tenemos que reconocer que el
Gobierno, que no ha hecho nada, porque ninguno se ha
atrevido a desmentir eso, ninguno de los que han intervenido
se ha atrevido a decir que efectivamente el Gobierno haya
calificado una sola vivienda social en diez meses, ni haya
contratado una sola vivienda social en diez meses, que no sean
las que les dejamos nosotros. Nadie se ha atrevido a discutirlo,
pero eso sí, tenemos que aceptar que el Gobierno continúe
haciendo lo que hace. No, no señor, no vamos a aceptar que el
Gobierno continúe con la inactividad tan absoluta que tiene en
esta materia. Lo que queremos es que haga, que califique
viviendas, que contrate viviendas de protección social.

Y me dicen ustedes: es que todo esto, es que como el Grupo
Parlamentario Popular somos tan malos, porque somos malos,
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y hemos hecho una tergiversación de lo que dijo el Gobierno.
Incluso Unió Mallorquina me dice, que eso ya me ha dejado
asombrado, que es que el Gobierno tampoco es que haya hecho
nada, porque claro, el Gobierno todavía no ha plasmado esto en
un documento ni en un hecho. ¿Es que ha plasmado algo este
gobierno en un documento o en un hecho? Y claro, entonces
no vale la pena discutirlo aquí.

Vamos a ver: “El Govern expropiará suelo rústico para
viviendas sociales”. Esto no es el PP que escribe en los
periódicos. “El Govern expropiará suelo rústico para construir
viviendas de protección oficial”. “Antich”, o sea el Sr.
Presidente del Gobierno, “defiende el uso de suelo rústico para
las viviendas sociales”. “Antich insiste en construir viviendas
sociales en rústico para redistribuir la riqueza”. Pero los que
somos malos e interpretamos mal somos nosotros, eh, que
tergiversamos las cosas.

Ahora vamos con Unió Mallorquina: “Munar rechaza el
plan para expropiar suelo rústico y construir viviendas
protegidas”. “Munar se opone a la requisa de suelo rústico por
el Ibavi para edificar viviendas sociales”. “Munar: ‘hay que
defender el suelo rústico por una cuestión de coherencia’”.
“Antich replica a Munar que usará suelo rústico para hacer
viviendas si es preciso”. Todo esto no lo ha inventado el
Partido Popular ni el Grupo Popular. Todo esto está aquí, y por
eso presentamos, nos asustamos ante el panorama que se
presentaba, y presentamos una interpelación, y presentamos
una moción coherente con eso. ¿Que el Gobierno ha cambiado
de opinión, que efectivamente el Gobierno no va a emplear
suelo rústico por ningún procedimiento raro, por no decir
espúreo, para construir viviendas sociales? Perfecto, voten
nuestra moción. Está claro. ¿Qué es lo que no les gusta, aparte
de que el Gobierno queda en evidencia? Pero el Gobierno en
evidencia queda aquí, en todo esto que les he leído, ya ha
quedado en evidencia. La moción lo único que pretende es
poner las cosas en su sitio, y llegar al acuerdo generalizado,
porque hoy lo han vuelto a repetir, que por favor, de ninguna
de las maneras se va a emplear suelo rústico así por las buenas
para construir viviendas sociales, pues señores, vótennos,
voten esto. ¿Qué me dicen de parar, y hacer, parar el Pleno, y
vamos a ver si redactamos...? ¿Para redactar qué? ¿Para tratar de
autoconvencerse ustedes de que el Gobierno está haciendo
muchas cosas, de que el Gobierno está haciendo viviendas
sociales, y de que hay grandes planes que haciendo el
Gobierno?

Por cierto, Sr. Ramon, efectivamente el Grupo Popular pudo
pedir la comparecencia del Gobierno, pero, ¿no le parece mucho
más lógico que si el Gobierno hace un plan de rehabilitación lo
presente al Parlamento, y que pida una comparecencia? En
según qué gobiernos eso se hacía. Eso se hacía sin esperar a
que ningún grupo de la oposición lo pidiera. Y de paso le
recuerdo que usted, además de coral polifónica, es usted
también el representante de un grupo parlamentario, y usted
también puede pedir al Gobierno, y usted tiene mejor
información que nosotros, lo puede pedir antes. De manera que
ya es el colmo que salgan ustedes aquí a decirnos lo que tiene
que hacer el Grupo Popular, ya es el colmo, porque hasta aquí
hemos llegado.

De manera, señores, que voten ustedes esta moción, porque
están de acuerdo con la moción, y porque la moción es
consecuente con la interpelación, y la interpelación
consecuente con algo que ha llamado la atención, que está en
la calle, y que todos los medios de comunicación, todos
absolutamente han recogido, y han recogido en grandes
titulares, porque la cuestión valía la pena.

¿Ustedes votan en contra porque con eso creen que van a
convencer a alguien de que nosotros somos los malos? Pues
no sé a quien van a convencer, porque hoy en día
afortunadamente en esta comunidad todo el mundo sabe leer.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup Popular. De les
seves paraules deduesc que no demanen cap suspensió del
plenari.

Per tant, el que procedeix és passar a la votació de la moció.

Volen votació conjunta o votació punt per punt? Conjunta.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència queda rebutjada la moció.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2030/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a retribucions del personal
docent.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 2030, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a retribucions del personal docent.

Pel grup proposant, el Sr. Manuel Jaén Palacios té la paraula
durant deu minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Presentamos una iniciativa parlamentaria de interés
a la cámara, una iniciativa nueva, para que el Gobierno se
mueva. Bien es verdad que a raíz de las palabras de nuestro
portavoz, yo a veces prefiero que el Gobierno no se mueva,
porque como se equivoca tanto, es preferible que no actúe.
Aplicaremos así un principio de Rousseau, de la educación
negativa, que decía que con el niño no hay que hacer nada, y
por tanto seguramente nos iría mejor si no hicieran nada. Pero,
en fin, el interés de tema lo requiere, y por tanto creo que en el
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asunto cabe una reflexión para ver si es posible que temas que
sirvan para mejorar la educación, se aprueben en este
parlamento.

La Ley 30/84, de medidas urgentes para la reforma de la
función pública establece un sistema de retribución que se
traslada después íntegro a las leyes de función pública de las
comunidades autónomas, en cuanto a lo que afecta de carácter
básico, que son las retribuciones. Éstas son de dos clases,
como bien conocen, para todos los funcionarios, no sólo para
los docentes, que son retribuciones básicas y complementarias.
Las básicas son los sueldos, los trienios y las pagas
extraordinarias, en Navarra con carácter íntegro, porque la paga
extraordinaria no es sueldo y trienio, sino íntegra igual que la
paga normal; y las complementarias son el complemento de
destino, el específico, y también las gratificaciones.

Hay algunas diferencias notorias en comunidades
autónomas, por ejemplo Navarra no tiene complemento de
destino, y el País Vasco no aplica sexenio, bien es verdad que
retribuyen por otros conceptos con cuantías por supuesto muy
superiores, porque es así.

Nosotros presentamos aquí esta iniciativa porque el Partido
Popular cuando recibió la transferencia de competencias
educativas, llegó a un acuerdo con los sindicatos y la medida
que se propició aquí después se ha trasladado prácticamente de
esa forma a otras comunidades, prácticamente igual. Fue un
acuerdo importante, de subida en cinco años, 20.000 pesetas
por una parte, y otras 20.000 para los sexenios a 15.000 pesetas
todos ellos, y esa medida demostró que es una forma de hacer
política interesante.

Pero resulta que el complemento de residencia que afecta a
algunos lugares determinados, como es el caso de Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla, y como es el caso también en
Cataluña del valle de Arán, pues el Estado lo aplica en función
de la (...) de comunidades, considerando pues que eran lugares
de especial dificultad, para compensar déficits de las islas,
etcétera. Nosotros creemos que ese complemento debe
individualizarse, y no pedimos ahora ya que se aplique,
pedimos simplemente que se estudie ese complemento.
¿Porqué?, porque parece, a la vista del estudio de las cosas,
que hay sitios donde la movilidad del profesorado, donde la
rotación del profesorado es de una amplitud más que lo
deseable. El Sr. Crespí, que ha tenido responsabilidades, lo
sabe; y por ejemplo el caso de Formentera es un caso
paradigmático en cuanto a lo que es la rotación del
profesorado.

Hay dos maneras de incentivar esas cosas. Yo diría que
muchas más, pero en fin reducidas a dos; y una de ellas, desde
luego, son los incentivos económicos. ¿Porqué un profesor de
Formentera y un funcionario en general tiene que percibir la
misma cantidad, exactamente igual que un profesor que está en
Palma de Mallorca, o que está en Menorca? La comunidad
autónoma puede y debe estudiar ese caso, para incentivar a
estos profesores, para incentivar la permanencia. Y nosotros ya
le digo que de esto haremos un caballo de batalla, porque esto

no acaba aquí hoy, esto va a continuar durante mucho tiempo,
porque vamos a seguir con el tema adelante.

Por otra parte las retribuciones. Si quitamos Canarias y
Ceuta y Melilla la retribución del profesorado de carácter
íntegra, es decir sin descuentos, la media está en unas 317.000
pesetas, me refiero a catedráticos de secundaria. Yo he hecho
un pequeño estudio de unas cositas y lo he visto así.

¿Qué sucede también? Nosotros no pedimos que aquí, en
nuestra comunidad, tengamos los sueldos que hay en el País
Vasco, donde están muy por encima, por ejemplo el
complemento específico está multiplicado por dos, es 100.000
pesetas en vez de ser 50.000 o 51.000 o 52.000 que es en otros
sitios. No pedimos eso, pero sí pedimos que haya un trato
diferenciado en las islas, porque en Canarias existe, en tanto
que en las islas capitalinas, la isla de Gran Canaria y la isla de
Tenerife, percibe una cuantía que en según qué nivel, porque
claro, de los cinco grados que hay, A, B, C, D y E, no es igual,
per en algunos casos multiplica por cuatro las diferencias a
favor de las islas menores, o de las islas no capitalinas, que es
como se denomina en las referencias a este particular.

Y eso es lo que queremos. Dos cosas pedimos a este
parlamento, o a los grupos parlamentarios que dan apoyo al
Gobierno: Una, que se haga un estudio de retribuciones. Yo no
creo que eso sea muy complicado, es cuestión de disponer de
los medios y de la información, hacer ese estudio. En segundo
lugar pedimos que se estudie también el complemento de
residencia, para que tenga un trato individualizado. Nosotros
pensamos que un error, que lo cometemos todos, lo cometemos
mucho y todos los días, puede ser reparado. Mantenerse en el
error cuando menos es una falta, y cuando la falta se detecta,
si no corrige, pues no sé cómo tenemos que adjetivarlo.

Ha llegado el momento de abordar este asunto. Ha llegado
el momento de, si se quiere después, cuando se disponga de
estos estudios, de situar cuál ha de ser la cuantía
presupuestaria, los presupuestos, y limitar esa cuantía
presupuestaria; y ha llegado el momento de que las cosas
tienen que tener una solución para estos temas. Mantenerse,
como digo, en amplitudes farragosas, en interpretaciones y en
otras cuestiones es no querer abordar el tema, es mantener el
asunto como está, y nos parece que la proposición no de ley,
aún siendo interesante, no compromete al Gobierno
excesivamente, porque no hemos sido unos imprudentes,
poniendo dos propuestas de acuerdo que fuesen demasiado
pedir cosas sin tener la documentación. Por eso remitimos al
Gobierno a que haga esas dos cuestiones, y esperamos, como
es natural, el apoyo de los grupos parlamentarios.

Una referencia última, y con esto acabo: El Consejo de
educación de carácter estatal, organismo autónomo de carácter
administrativo que auxilia, que asesora al Ministerio de
Educación y Cultura. En el último informe que conocemos, que
es el referido al curso 97-98, hace referencia a esta cuestión; y
hay tres niveles retributivos, el último por cierto el del entonces
llamado territorio MEC, el primero que correspondía al País
Vasco y a Navarra, y un intermedio que era Cataluña, Galicia y
Valencia, que eran las comunidades que tenían competencias
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plenas a través de la Lotrava en su momento, y otras
competencias a otras comunidades que se hicieron las
transferencias. Las diferencias en el nivel más bajo, maestros,
oscila entre 30 y 50.000 pesetas, y otras diferencias mucho más
acusadas en otros niveles. El presidente, el Sr. Piñeiro, lo
manifiesta en el informe y lo declara en una revista de hace muy
poco tiempo, diciendo que es preciso homologar esas
retribuciones. Es preciso, para que no haya diferencias
sustanciales cuando son cuerpos nacionales, es decir que
están por todos los sitios, no nacionalistas, cuerpos
nacionales. 

Por tanto, hace falta, como digo, que se aborde esta
cuestión, porque es una cuestión de discriminación. No se
puede tratar de forma igual lo que es desigual. Esperamos que
se recapacite sobre esto y que apoye la propuesta. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén.

Grupos que deseen fijar la posición. Por el Grupo Esquerra
Unida i Ecologista tiene la palabra el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Hi ha molts de tipus
d’iniciatives parlamentàries, i en aquest cas ens trobam amb
una iniciativa, una proposició no de llei una mica
esquizofrènica. El Grup Parlamentari que donava suport a
l’anterior Govern, que és del mateix partit que governava i
governa Espanya, que va aprovar una transferència de
competències en educació no universitària clarament
insuficient, sense dotació per fer front a tots els dèficits amb
què varen rebre la competència, en contra de l’opinió dels
sindicats, en contra de l’opinió de la resta de forces polítiques;
ara aquest grup presenta i defensa propostes que van en clara
contradicció amb aquella posició, i que posen novament de
manifest la insuficiència de la dotació econòmica d’aquella
transferència feta fa un parell d’anys.

El Sr. Jaén Palacios ha dit que ha hecho un pequeño
estudio de unas cositas. Un altre estudi d’unes altres cositas
molt més oficial, podem recordar que en el moment de la
transferència de competències educatives no universitàries la
mitjana estatal de retribucions seria d’uns 4.786.000 pessetes
anuals, i la mitjana a Balears era de 4.050.000 pessetes, una
diferència gran.

I què es demana en aquesta proposició? En primer lloc, que
s’elabori un estudi comparatiu de les retribucions del personal
docent no universitari per comunitats autònomes, i en segon
lloc per estudiar la millora retributiva de la indemnització per
residència, individualitzant els casos, etcètera; amb especial
atenció a determinades zones escolars i amb especial atenció al
tema de la doble i triple insularitat.

Per començar hem de dir al Sr. Jaén Palacios que ja està mal
plantejada l’exposició de motius, quan es refereix a l’anterior
Govern i a l’acord que en teoria, i avui ho ha recordat a la seva
exposició verbal davant el Ple del Parlament, aquest acord amb
els representants sindicals pel que fa a l’increment retributiu
lineal fins a l’any 2002. I no ens remetrem, Sr. Jaén Palacios, a
retalls de premsa, que a vegades potser no siguin molt exactes
en les seves consideracions, sinó a la pròpia exposició de
motius del Decret 88/98, pel qual s’aprovaven aquestes
mesures retributives a què vostè ha fet referència, de caràcter
transitori; i a la pròpia declaració de motius, firmada pel
conseller anterior d’Educació, podem llegir “no obstant açò” -fa
referència a la manca de l’estatut marc de la funció pública
docent que redactava en aquells moments el Govern espanyol-
“a instància de la part social, es continuà negociant i treballant
sobre el règim retributiu del personal de referència -docent no
universitari-. Les propostes presentades successivament per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports no foren acceptades
pels representants sindicals. Finalment en l’última reunió dels
sindicats amb la Conselleria, duita a terme dia 1 d’octubre del
98, a la qual varen ser convocats representants de Comissions
Obreres, UGT, ANPE i STEI, es presentà una nova proposta per
part de l’Administració autonòmica, que finalment fou rebutjada
per la part social”. Bé, un nivell d’acord excelAlent, perquè el
nivell d’acord va ser el decret que va sortir l’endemà. Un nivell
d’acord excelAlent; absència total.

Per tant, Sr. Jaén Palacios, un poc d’autocrítica, que estic
segur que seguint la disciplina i els ensenyaments de Rousseau
podrà tenir un poc d’autocrítica a l’hora d’explicar quins són
els nivells d’acord de l’anterior Govern, perquè sembla que no
és tant.

Quant al punt primer, això de fer l’estudi comparatiu, pot
semblar que ens trobam a zero, que no hi ha res fet. No és
aquesta la realitat, existeix en relació a la nostra comunitat i en
general estudis elaborats pels propis sindicats del sector,
estudis de la comunitat autònoma de Galícia, Generalitat de
Catalunya, del ColAlegi de Doctors i Llicenciats, de la
Conferència Sectorial, amb esborranys, amb propostes de
retribucions al personal docent, etcètera. Per cert, que és de ver
que aquesta Conferència Sectorial demanava la
homogeneïtzació, i també demanava la deceleració dels
processos d’increment retributiu, que també ho demanaven en
aquesta conferència sectorial, pel que he pogut llegir.

Si en la proposició no de llei es vol fer veure que l’anterior
Govern va acordar polítiques amb els sindicats, ja queda clar
que no va ser així. Si en la proposició es vol fer veure que
l’actual Govern no fa res, també ha de quedar clar que no queda
així. Dia 11 d’abril es va constituir la Mesa tècnica de
retribucions amb els sindicats, i per les notícies que hem rebut
ja s’ha reunit en tres ocasions, i la Mesa té per finalitat estudiar
el cost de l’equiparació retributiva del personal docent amb la
resta del personal de la comunitat autònoma. L’Administració
autonòmica ja ha reconegut la insuficiència de l’actual sistema,
el sistema PP, i està treballant amb la part social per poder fer
complir dins aquesta legislatura el compromís de programa de
govern d’equiparació. Entesos? Entesos, no?
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Aquesta situació l’hem de situar també en un marc molt més
ample, en el qual hi participa directament el Partit Popular, que
vostè representa aquí, com a partit que ostenta el Govern de
l’Estat espanyol, en sessió d’aquesta Conferència Sectorial
d’Educació de 24 de febrer del 2000, el Ministeri d’Educació i
Cultura va recomanar a les comunitats autònomes que estan per
damunt de la mitjana de retribucions que desacceleressin els
processos d’increment retributiu, el propi Ministeri.

I quant al segon punt, el tema d’instar el Govern a fer un
estudi per a la millora del concepte d’indemnització per
residència, ja hi ha un estudi fet i publicat en el Butlletí Oficial
de l’Estat dia 4 de gener de l’any 2000, a partir del qual s’ha de
fer feina i s’ha de treballar.

Nosaltres donarem suport al Govern, per tant no donarem
suport a aquesta proposició no de llei esquizofrènica, com ja ho
hem fet en aquest parlament anteriorment, fa poques setmanes,
per negociar amb el Govern espanyol la revisió de les dotacions
de la competència en educació no universitària, en les quals
s’haurà de contemplar també la millora d’aquestes, en tema
retributiu i en tema d’indemnitzacions per residència, per fer
possible allò que el propi Govern espanyol pugui dir en les
conferències sectorials, i per fer possible que allò que no va fer
el PP en el seu moment, de dotar les competències educatives
dels recursos econòmics suficients, sigui possible ara. Esperam
també el suport del Partit Popular a l’hora de negociar amb el
Govern espanyol aquesta millora de les competències
educatives. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Hem llegit, estudiat, analitzat la proposició no de llei
que presenta a aquest ple el Grup Parlamentari Popular, amb
dos punts que a primer cop d’ull, a cop sec, a primera vista,
aparentment, ens han semblat molt bons, ens han semblat molt
positius, ens han semblat que cercaven efectivament el que diu
el primer i el segon punt. Cerquen promoure un estudi perquè
es millorin les retribucions del personal docent no universitari,
i cerquen que es promogui un estudi perquè es millorin també
les retribucions d’indemnització per residència.

En poques paraules, està demanant el Grup Parlamentari
Popular que la Conselleria d’Educació i Cultura es posi a
estudiar, i es posi a estudiar unes millores retributives en
general i unes millores més concretes i més específiques pel que
fa referència a indemnització per residència. A nosaltres ens
sembla molt bé, en principi, que es recomani a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears que es posi
a estudiar. El que li hem de dir, creim, i ens agradaria, perquè el
portaveu del Grup Parlamentari Popular ha demostrat no només
avui, sinó cada vegada que puja aquí a aquesta tribuna, que
domina i coneix el tema. 

Per tant, si domina i coneix el tema en matèria d’educació,
creim que no li hauria de costar gaire poder entendre que
aquesta proposició no de llei tal com se’ns presenta, és una
proposició no de llei que hauria de convenir amb mi, amb tot el
respecte que mereix aquesta cambra parlamentària, que està
presentada fora de temps, que està presentada fora de lloc, i
que està presentada fora de tota lògica, i per això ja avançam
que no donarem suport a aquesta proposta.

Per què dic que està presentada fora de temps? Qualsevol
temps és bo, se’m pot dir. Naturalment que sí. Vostès la
presenten ara, surt aquí, nosaltres la debatem aquí dia 22 de
maig de l’any 2000. La duen aquí ara, i no li han duita abans. Bé,
cadascú té el seu moment per triar quan ha de fer una cosa o
quan ha de fer l’altra. Vostès ens la duen quan encara no fa un
any que aquest govern està actuant. Vostès varen tenir 16
oportunitats de fer el mateix, i no ho varen fer. Vostès, a més a
més, la duen ara, quan ja ha passat el temps en què s’han
negociat unes transferències en matèria educativa. Després la
duen, no abans. Molt bé, aquestes transferències varen ser
fetes d’una determinada manera que tots nosaltres sabem, amb
la qual, i aquí ja s’ha dit moltes vegades, i efectivament si
vostès insisteixen i diuen, com ha dit el representant del Grup
Parlamentari Popular, que fan comptes seguir i insistir per
aquest camí, nosaltres haurem de seguir i insistir pel mateix
camí. No ens faci menjar pa d’un rebost que deixaren buit.

Vostès varen acceptar un tipus de transferència de
competències que vostès mateixos han anat reconeixent que
tenien una mancança de més de 10.000 milions de pessetes. No
ens demanin el que s’hagués pogut fer amb aquests 10.000
milions de pessetes que vostès varen rebutjar; demani’ns el
que es pot amb allò que vostès varen assumir i varen acceptar.
Per tant, jo diria que està fora de temps, perquè no és ara, des
de la nostra perspectiva, des del nostre grup parlamentari, quan
s’ha de fer una proposta d’estudiar comparativament quines
són les retribucions del personal docent no universitari per
comunitats autònomes. No ara, llavors, abans. Està fora de lloc,
està fora de lloc perquè vostès la duen aquí, al Parlament de les
Illes Balears; naturalment que hi poden dir tot quant puguin, tot
quant vulguin, en el Parlament de les Illes Balears, però ens han
de permetre que els diguem que creim que està fora de lloc fer
aquesta presentació tal com ens la fan aquí, ja no avui i ara,
aquí, en el Parlament de les Illes Balears, perquè com vostès
saben molt bé, totes les diputades i els diputats que som aquí
presents, les retribucions del personal docent no universitari
naturalment es paguen des de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears, però hi ha qualque
instància superior definitiva.

Aleshores a nosaltres ens agradaria molt que en lloc..., és a
dir, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa intensitat amb què
vostès volen presentar al Parlament de les Illes Balears que es
faci un estudi comparatiu de retribucions del personal docent
no universitari i d’una millora retributiva per indemnització per
residència, amb la mateixa intensitat vostès, que no governen
aquí, a les Illes Balears, però que sí governen en el Govern de
l’Estat, la seva formació política faci exactament el mateix, allà,
no aquí, a les Illes Balears, allà. Quan dic allà vull dir a Madrid,



1332 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 /  23 de maig del 2000

 

vull dir al Parlament espanyol, vull dir en el centre i en el cor de
l’Estat.

I en tercer lloc deia que crèiem des del nostre grup
parlamentari que és una proposició no de llei fora de tota
lògica, fora de tota lògica. Com és que ens la presenten així?
Com és que, després d’haver vist els dos aspectes anteriors als
quals he fet referència, vostès estan presentant una proposició
no de llei que, com ha dit ja el diputat que m’ha precedit,
comencen ja malament?, fins i tot a l’exposició de motius; i, clar,
a vegades el representant del Grup Parlamentari Popular passa
per damunt una expressió, una frase, com si no s’hagués dit,
però, clar, quan la llegeixes detingudament dius “no, però és
que això no és ver”, és que és fals, és que després de l’acord
amb els representants sindicals..., no és ver que hi hagi hagut
un acord amb els representants sindicals, i el portaveu que
m’ha precedit ho ha fet evident i ha explicat perquè creim
nosaltres que no és cert això. Figura així dins el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’estudis comparatius per comunitats autònomes, ja se
n’han fet molts, senyores diputades i senyors diputats; n’han
fet els sindicats del sector de l’ensenyament, n’ha fet la
comunitat autònoma de Galícia, la Generalitat de Catalunya,
n’ha fet el ColAlegi, a nivell estatal, de Doctors i Llicenciats,
n’ha fet la mateixa Conferència sectorial d’educació, i nosaltres
no creim que sigui cap desbarat que la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears utilitzi aquests estudis
i, a més a més de fer això, tengui en compte tot allò que des
d’aquesta mateixa comunitat autònoma pugui anar fent.

Voldria acabar recordant en aquesta cambra la importància
que per a nosaltres té, i el punt en el qual nosaltres incidirem
sempre que se’ns tregui qualque punt o qualque tema, qualque
moció o qualque proposició relativa a educació, la influència, la
incidència que ha tengut sobre aquesta comunitat autònoma
una mala transferència de competències en matèria d’educació.
Ho ha dit també el portaveu que m’ha precedit: si la negociació
de transferències hagués estat igual a la mitjana de l’Estat, les
Illes Balears disposarien actualment de 735.802 pessetes anual
per a professor i professora, és a dir, una mitjana de 60.000
pessetes mensuals més, si s’hagués fet amb la mitjana estatal
que hi havia. El govern d’aquestes illes no va acceptar això, va
renunciar a això. 

Nosaltres creim que l’estudi de la millora retributiva pensam
que per residència està fet. De tota manera sí que creim, per
concloure, que hi ha estudis comparatius, val la pena que
s’aprofitin, la Conselleria d’Educació i Cultura els està
aprofitant, s’estan fent. Segon, estudi de millores a la
indemnització per a residència; nosaltres creim que a Eivissa, a
Formentera, a Menorca, i a algunes zones de Mallorca també,
a algunes zones de Mallorca d’especial dificultat, naturalment
que aquesta indemnització per a residència pot resultar fins i tot
ridícula, fins i tot ridícula. Tot i això, nosaltres creim que s’estan
posant els mitjans per corregir aquesta deficiència, però
nosaltres consideram que la via millor no és que del Govern de
les Illes Balears es treguin uns doblers per atendre aquesta
indemnització, sinó que sigui precisament en els pressuposts
generals de l’Estat allà on el Govern de l’Estat tengui en compte

aquesta realitat i llavors estigui disposat a fer aquest a
transferència a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Rebutjam per tant la proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular, feta ara, feta aquí, feta d’aquest a manera.
Entenem que l’han de fer més endavant, que l’han de fer també
a Madrid i que l’han de presentar al debat general dels
pressuposts generals, perquè allà sí que tenen també la
possibilitat no ja de fer que això arribi, sinó que arribi de veres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Tirso Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, no
repetiré, o intentaré no repetir el discurs dels portaveus que
m’han precedit, molt manco del portaveu del Grup Popular, que
és el que presenta la proposició no de llei, i no coincidesc amb
ell -per açò no em repetiré- perquè hi ha diferències de concepte
i d’intenció clarament diferenciades. 

La referència a la dinàmica amb què ha començat el discurs
és prou divertida, però les coses, quan es fan amb presses i
poca meditació solen produir les propostes que sembla des de
fora que són molt assenyades, però només que gratem un poc
veurem quins són els problemes i conflictes que poden produir
si es voten a favor les dues propostes de què consta la
proposició no de llei.

La primera és fàcil. Jo no he fet cap petit recull, senzillament
he anat a mirar què és el que hi havia editat i ja s’hi ha fet
referència aquí, des de la comunitat autònoma de Galícia
passant per informes dels sindicats o de la Conferència
sectorial on participen totes les comunitats autònomes a
Madrid, per cert; tot això està publicat, a La Escuela Española,
que també és una publicació coneguda dins la professió, estan
p erfectament editades quines són les retribucions que hi ha a
cada una de les comunitats autònomes. Almanco, si no hi ha
arribat, tengui en compte que són les dades més fresques que
hi ha, de l’any passat, estan a la seva disposició perquè... 

Bé, si vostè ho té aleshores faria avinent que l’única
diferència que hi ha dins el sistema de retribucions és el
complement específic. El complement específic és el que
produeix la diferència i, efectivament, en aquelles comunitats on
tenen un sistema de finançació diferent a les altres, que en
realitat són Navarra, perquè va tenir a més una llei de funció
pública anterior a la Llei de l’any 1984, el País Basc perquè té un
sistema propi de finançament que tots coneixement, tots
envejam i sabem que és gairebé impossible arribar-hi, i també
les Illes Canàries, que són una singularitat quant a finançació
de la comunitat autònoma. La diferència que hi ha entre les
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altres comunitats no és tanta fins i tot en el complement
específic; potser hi hauria una diferència clara amb València, per
exemple, que sortirien unes 12 o 13.000 pessetes cada mes.

El no acord amb els sindicats el 98 va produir un decret, no
un acord, va produir un decret pel qual s’establia la mateixa
retribució per quinquennis, sexennis, perdó, formació,
quinquennis són a Navarra, i un augment de sou de 20.000
pessetes en cinc anys dividides en un 20% cada any, increment
que no va ser acceptat pels sindicats, almanco pels sindicats
majoritaris d’aquesta comunitat autònoma. 

Però pel que fa a retribucions, aquí tenim un ítem més. Quin
és el problema que té el Govern actual i que també tenia el
passat? És la comparació amb els funcionaris d’aquesta
comunitat autònoma amb el sistema de retribució, si comparam
un professor, sigui mestre d’escola sigui catedràtic, amb un de
la mateixa titulació que es dedica a l’administració pública en
aquesta comunitat autònoma; les diferències a favor de
l’administració pública són claríssimes, i açò produeix la primera
lluita dels sindicats enfront del sistema retributiu actualment, i
haurem de pensar que quan hi hagi una nova finançació de les
comunitats autònomes, cosa que s’ha de produir l’any que ve,
serà quan de veritat ens podrem atracar a discutir seriosament
la utilització dels diners per la retribució d’una feina tan
important, jo diria gairebé la més important, almanco vist des
d’aquesta banda dels escons, que és la dedicació, la funció, la
feina, que fan els cossos, el grup d’ensenyants qualsevol que
sigui la categoria.

Ara bé, hi ha una part que és més interessant de la proposta
i que és en aquella que em vull entretenir just un poc més a
discutir, que és comprovar, primer de tot, la mobilitat del
professorat. Hi ha escoles, hi ha instituts, hi ha centres
educatius on la permanència que té de titulats és mínima, tan
mínima que es pot produir un circuit, fins i tot, si poden de cada
any. Però així com en el passat, i quan parl del passat record
quan vaig començar a fer feina, era possible, amb una retribució
econòmica dins la mateixa comunitat autònoma, premiar
aquelles escoles que es deien de difícil provisió, que
normalment eren escoles que estaven situades al camp, les
famoses escoles rurals, i una situació diferent tenim ara quan la
mobilitat física del professorat i de tota la ciutadania és màxima
perquè la casa que no en té un, té dos mitjans de locomoció per
poder-se desplaçar des d’allà on viu fins allà on fa feina. 

L’experiència històrica d’aquells llocs que han pagat més
per ser de difícil provisió, que eren, quant a residència, que és
a allò a què es refereix la segona part de la seva moció, de la
seva proposta, que eren Canàries, Ceuta, Melilla, actualment la
Vall d’Aran, abans no, i les Balears, que anaven d’un 10% a un
50 i a un cent per cent, no van produir cap carrera dins el cos
educatiu per anar allà on es guanyava més. No hi havia carreres
per anar a Canàries perquè allà guanyarem més; la selecció dels
llocs de feina no correspon necessàriament a un premi
econòmic. Hi ha persones, hi ha professionals que s’estimen
més quedar prop del seu lloc on té la seva residència que no
guanyar un poc més i anar-se’n, òbviament, a Formentera; per
un menorquí, ho dic, o per un mallorquí.

Jo crec que la permanència no correspon ni és una raó que
romangui en el temps. Aquella escola que avui està
demonitzada perquè els alumnes tenen un comportament
clarament millorable, perfectament millorable, que és el que
produeix aquesta malaltia, encara que no s’ho creguin, de
l’estrès i de les depressions dins el cos d’ensenyants,
enfrontar-se amb alumnes poc educats o amb educacions on es
manifesta la violència, produeixen canvis. Però aquest canvi, si
el premiassin amb una millora econòmica?, es produiria una
permanència en el lloc de feina?, o hauríem de modificar la llei
i fer-li firmar un compromís de permanència en aquell lloc de
feina per cinc anys? Seria una garantia la modificació
econòmica i premiar els que va a escoles de difícil provisió, com
podrien ser aquelles a què es referia el Sr. Buele, portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista, per anar a la muntanya, a Escorca o
no sé on?, vull dir aquests llocs un poc enfora de la capital; la
capital sempre estira els llocs de feina. Hi hauria una garantia de
permanència o seguirien essent els interins i els propietaris
provisionals els que cobririen aquells llocs?

M’han de permetre que jo dubti de l’eficàcia d’una
retribució, a no ser que fos una retribució fastuosa, els resultats
que tindria aquest procediment. Primer, la dificultat de
determinar quins són els llocs de difícil provisió; segon, la
garantia de permanència en el lloc de feina; i tercer, i no és poc
important, que no hi ha ni un estudi econòmic fet perquè no se
sap quanta gent hi ha, i s’haurà d’esperar una renegociació dels
sistemes de finançació de la comunitat autònoma per fer
aquesta millora que afecta tanta gent.

Sempre hem de tenir en compte, quan es fa una proposta, i
aquesta no és una proposta que es faci enrere, que hi ha una
part d’idealisme, però s’ha dit que aquestes teories, quan no
tenen possibilitats de tenir una acció positiva darrere,
assassinen qualsevol idealisme que aquí es pugui plantejar. Jo
crec que està carregada de bones intencions la seva, però no
creim que sigui una solució definitiva per cobrir els mals que
vostè ha explicat aquí de poca permanència dels professors
dins certs pobles o escoles o instituts en aquesta comunitat. Jo
crec que valdria la pena que hi tornàs a pensar, que fos tan lent
com el Govern, però que anàs tan segur com el Govern en el
que fa.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons en nom del Grup Socialista. Sr. Jaén
Palacios, vol intervenir per contradiccions?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo comenzaré por decir que
la coral polifónica sigue interpretando la misma partitura, la
partitura que el Gobierno le escribe y, por tanto, yo le ruego
que salga uno solo en nombre de todos porque para decirnos
lo mismo la verdad no merece la pena; con todos los respetos
lo digo.
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Aquí hay un antecedente de los presupuestos con una
enmienda presentada por el grupo nuestro con esta finalidad,
que fue rechazada, y ustedes continúan en ese error y en esa
posición política, legítima pero que nosotros no podemos
compartir. 

Tan malo era (...) del Gobierno con algunos sindicatos en la
homologación que ha sido copiado en todas las comunidades
autónomas, en los mismos años, en alguna en un año menos
porque han empezado tal vez después. Esta comunidad fue la
primera que tuvo las competencias educativas, y estudios
serios de financiación, ni el Gobierno presentó aquí ninguno.
Panfletos, hojitas. Eso no es ningún estudio. 

Siguen insistiendo en la dotación de las transferencias que
algún día tendrá que haber un debate con seriedad sobre este
tema. Inferior a la media del Estado; no sirve, no se pueden
comparar las cosas, hay que tener la estadística en cuenta y
otras muchas cosas, la desviación típica, por ejemplo. En esta
comunidad la presencia de la privada y de la concertada, en
este caso, que es lo que afecta a la financiación, es mucho más
elevada que la que pueda haber en otras comunidades, y eso
hay que tenerlo en cuenta como valor ponderal, porque un
puesto en la concertada no vale igual que en la enseñanza
pública, no vale igual, no se remunera igual, no se transfiere la
misma cantidad por eso.

Hay muchos estudios, me dicen ustedes. Yo no he
encontrado ninguno actualizado, porque todos están obligados
a actualizarse a un boletín, que es lo último que ha aparecido,
que es el 20 de abril del 2000, por tanto a fecha de abril del 2000
yo no he encontrado ninguno. El Gobierno va a comparecer,
vamos a pedir que comparezca, porque dicen que usted, Sr.
Conseller, tiene los estudios. A mi no me merece ninguna
oficialidad, como es natural, ni ninguna credibilidad oficial un
estudio de un sindicato, muy respetable, ni tampoco los que yo
hago en una hoja Excel cogiendo unas cosas de aquí y otras
cosas de allá. Eso a mi no me sirve, (...) para mi información. Por
eso si yo les digo a ustedes que les puedo hacer hojas de estas
de Excel de cada sitio y presentárselas, esto tiene poca seriedad
a la hora de la oficialidad. Es el Gobierno que tiene que tener
esos estudios hechos. Vamos a pedir que comparezca y que
nos presente el estudio que tiene hecho o que nos haga un
refrito de todo eso a ver... Lo que pedimos es simplemente eso.

No cuestionamos la retribución de los profesores, no la
cuestionamos, Sr. Pons, en absoluto, en absoluto. Según mis
datos catedráticos de secundaria, homologación 2003,
Baleares... Hombre, está muy por debajo del País Vasco y de
Navarra, ya lo he dicho yo antes, está muy por debajo por
razones que todos conocemos, del concierto, del cupo y del
convenio económico; eso, todos lo sabemos; pero por ejemplo
en Ceuta y Melilla, complemento específico son 41.000 pesetas,
mucho más bajo que el que hay en Baleares, que luego se
substancia por la residencia; en Canarias es al revés, es decir,
yo eso no lo discuto, no cuestionamos estas retribuciones. Que
se haga un estudio, ya veremos a ver qué pasa, cómo estamos,
no lo cuestionamos. Sí cuestionamos el complemento de
residencia, cuestionamos eso porque nos parece que tiene que
haber un tratamiento individualizado. ¿Para que la gente

permanezca?, ojalá sirva para eso, pero si no al menos para las
penalidades que padecen algunos profesores en Formentera y
otros funcionarios por el sitio, pues que tengan una
compensación. Bien, tal vez la palabra penalidad, porque veo
que me la repiten, es un poco exagerada, puede ser pero, en fin,
las dificultades que en otros sitios no se tienen y se tienen en
Formentera, que es un caso que yo cito, pues podrían tenerse
en cuenta a estos efectos.

Yo, por tanto, en fin, no me sorprende su actitud, ya la
conocíamos por los presupuestos. Decía el Sr. Alorda... Voy a
esperar para votar porque ganamos la votación, Sr. Presidente,
voy a darle un poco de...

EL SR. PRESIDENT:

No he llamado para votar, Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Creo, como digo, que el Sr.
Alorda, que no está presente ahora, citaba en su anterior
intervención una frase atribuida a (...), a un sofista, que decía
que el hombre es la medida de todas las cosas. La frase era un
poco más larga, “de las que son en cuanto que son y de las que
no son en cuanto que no son”, y la verdad es que aquí la
medida son los votos. En un parlamento la única medida son
los votos, no hay otra medida. 

Por tanto aceptaremos, como es normal, que esta propuesta
no salga adelante pero ya les anunciamos que vamos a estudiar
estas cuestiones que nos parecen de interés, vamos a continuar
con ellas, y nos gustaría que esta iniciativa se sumasen los
otros grupos parlamentarios porque hay motivos para sumarse,
y que la cuantía no es una cantidad que no puedan asumir los
presupuestos de esta comunidad, no es una cantidad que los
presupuestos de la comunidad, de educación en concreto, no
puedan asumir, y en concreto, con esto finalizo, yo creo que el
conseller deberá comparecer porque así lo han dicho, que lo
tienen todo, para que nos explique el primer punto porque si ya
lo tiene pues que nos lo expliquen, y en cuanto al segundo,
volveremos a insistir, repito, porque creemos que es una
cuestión de justicia, que se estudie y que el Partido Popular ha
hecho, en el año de gobierno, no en los otros 12 porque no se
cuentan, no había competencias de educación, pues ha hecho
lo que pudo, yo creo que en el sistema de retribución, de
homologación de profesores de concertada, bastante aceptable.
Tal es así, como digo, que este modelo, por ser el primero para
bien y para mal, ha sido un modelo de retribución que se ha
trasladado a todas las comunidades a excepción, creo recordar
ahora, de Asturias, que es lo último que están tratando los
sindicatos, el tema retributivo.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 32 /  23 de maig del 2000 1335

 

Procedeix ara la votació. Per tant, demanaria a les senyores
i als senyors diputats que es mostren a favor de l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei que es posin drets, per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que es mostren en contra, es
posin drets, per favor. Moltes gràcies.

Vots a favor, 28; vots en contra, 29. En conseqüència queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
4962/99, de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Passam al següent i darrer punt de l’ordre del dia, que és el
debat del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals del Projecte de llei 4962, de modificació de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Es mantenen esmenes a distints articles, concretament la
622 a l’article 2, 623 a l’article 3, 624 a l’article 7, 625 a l’article 8,
619 a l’article 10 i 620 a la disposició transitòria, que se m’ha fet
arribar que es volen tractar conjuntament per part de la ponent
del Grup Pop ular. En conseqüència donaríem 15 minuts a la Sra.
Mabel Cabrer, en nom del Grup Popular, per defensar aquestes
esmenes.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
reforma de l’Estatut d’Autonomia aprovada per la Llei Orgànica
3/99 va introduir importants modificacions pel que fa al
principal òrgan consultiu de la comunitat autònoma que és el
Consell Consultiu. Va suposar, per una banda, la seva
consagració estatutària com a institució autonòmica i, per altra
banda, va modificar la composició dels seus membres en el
sentit que tres dels seus set membres serien d’elecció
parlamentària. Es feia necessari, per tant, modificar la Llei 5/93,
del Consell Consultiu, i en aquest sentit el Govern de les Illes
Balears va aprovar un projecte de llei que és objecte del present
debat parlamentari, precisament per adaptar aquesta institució
al nou estatut d’autonomia.

Però el Govern no tan sols ha fet aquesta adaptació, sinó
que aprofitant la modificació de la Llei del Consell Consultiu ha
introduït altres modificacions, algunes de les quals han estat
objecte d’esmena per part del Grup Parlamentari Popular. En
total vàrem presentar nou esmenes, de les quals una va ser
aprovada en comissió i les altres vuit varen ser rebutjades. Em
pertoca, per tant, la defensa d’aquestes vuit esmenes.

La primera de les esmenes que vull defensar va referida a
l’article 2 del Projecte de llei, que introdueix com a novetat la
possibilitat que els dictàmens del Consell Consultiu contenguin
valoracions d’oportunitat o de conveniència quan així ho
solAliciti expressament l’autoritat que formula la consulta. Per

tant, aquest nou article el que fa és permetre que el Consell
Consultiu no tan sols faci un control de legalitat, sinó que els
seus dictàmens poden contenir, si així ho demana l’autoritat
que formula la consulta, valoracions d’oportunitat i
conveniència. 

Des del nostre grup no estam d’acord amb aquesta
modificació, bàsicament per dues raons. En primer lloc creim
que permetre que el Consell Consultiu no faci tan sols un
control estrictament jurídic és obrir una porta perquè aquest
òrgan faci valoracions de caire polític, que trobam inapropiat a
una comunitat autònoma con la nostra. En efecte, la nostra
comunitat autònoma creim que està dotada de les suficients
estructures polítiques, des dels ajuntaments passant pels
consell insulars i acabant en el Govern i en el propi parlament,
com perquè incrementem l’àmbit de debat polític permetent
aquesta feina al Consell Consultiu. Crec que tot el que sigui
control de legalitat benvolgut sia, és necessari que els
governants gaudeixin, en les seves decisions, de les màximes
garanties jurídiques, però tret d’això tot el que sigui donar
potestat política a un òrgan no polític pot suposar entrebancs
i condicionaments als governants, que a una comunitat
autònoma com la nostra, petita i amb suficients estructures
polítiques, no té sentit i no farà més que generar confusió.

En segon lloc, la segona raó d’aquesta esmena és que
aquesta possibilitat que el Consell Consultiu faci valoracions
de caire polític té encara menys sentit des del moment en què
la nova llei amplia les institucions que poden demanar dictamen
a aquest òrgan. La nova llei preveu que el Parlament pugui
demanar informes, després veurem de quina forma perquè ha
estat també objecte d’esmena per part del nostre grup, i preveu
també que el Síndic de Greuges pugui també fer consultes, així
com s’amplien els supòsits en què els consells insulars poden
també fer-ho. Per tant, amb aquesta possibilitat que dóna la llei
que els dictàmens contenguin judicis de tipus polític, ens
podem trobar amb la paradoxa que el Parlament o el Govern
demanin informes sobre una proposició de llei de l’oposició i
demani que el Consell Consultiu faci una valoració
d’oportunitat, o que el Síndic de Greuges o un consell insular
ho demani d’un projecte de llei del Govern. Amb això estam
traslladant un debat polític a un òrgan no polític com és el
Consell Consultiu.

Creim que això no és correcte. És cert que la llei d’estat, la
Llei del Consell d’Estat conté aquesta previsió, però hi ha dues
diferències importants. Una és que només pot demanar informe
al Consell d’Estat el Govern de l’Estat o el govern d’una
comunitat autònoma, però no el Congrés ni el Senat i, per tant,
no es poden produir les paradoxes que abans he comentat. I
l’altra diferència és una altra diferència de tipus dimensional,
com és aquesta comunitat autònoma respecte a l’àmbit
nacional, i si miram a nivell comparatiu entre comunitats
autònomes ens trobam que la nostra esmena es veu encara més
reforçada: Aragó, Catalunya, Canàries i La Rioja, per exemple,
limiten el control del seu Consell Consultiu a un control
estrictament jurídic. Les úniques que preveuen el control
d’oportunitat són Andalusia i Galícia, però coherentment amb
això no preveuen que el Parlament o el Síndic de Greuges
puguin demanar dictàmens.
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Per tant, i que quedi clar, control de legalitat i jurídic tot el
que sigui necessari; control d’oportunitat i polític, no.

La segona de les esmenes presentades pel nostre grup va
referida a la composició del Consell Consultiu, prevista a
l’article 3 del Projecte de llei. La nova redacció només preveu
que dels set juristes que en formen part un pugui ser funcionari
de la comunitat autònoma. Abans d’aquesta reforma, dels set
juristes n’hi havia un que obligatòriament havia de ser
funcionari i es preveia que n’hi pogués haver un altre. Ara, en
canvi, el text  que es proposa preveu, i ni tan sols amb caràcter
obligatori, que n’hi hagi només un. 

La nostra esmena, encara que creu correcte que no sigui
obligatori que hi hagi un funcionari sinó que hi sigui tan sols
una opció, sí que creim, en canvi, que aquesta limitació és
excessiva, i almanco hi hauria d’haver la previsió que hi pogués
haver un funcionari més de qualsevol administració pública
únicament pel que fa als juristes d’elecció parlamentària. No
crec que això atempti contra el principi d’independència
d’aquest òrgan, i màxim quan fins ara era fins i tot obligatori
que hi hagués un funcionari. Creim, al contrari, que del que es
tracta és de no encotillar massa la llei, sobretot tenint en compte
que el Consell Consultiu és un òrgan de consulta de
l’Administració de les Illes Balears, i precisament s’han de
valorar els coneixements que pot aportar un funcionari amb una
trajectòria professional de prestigi. És per això que creim que
almanco s’hauria de preveure aquest possibilitat. 

La tercera esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular
va referida a l’article 7, que és el que preveu els supòsits on és
preceptiu demanar informe al Consell Consultiu. Com és
conegut, la llei regulava i regula els supòsits on és preceptiu
demanar informe, i aquells altres on és simplement facultatiu fer-
ho. Idò bé, aquest projecte de llei introdueix dues importants
novetats on és obligatori demanar informe, quan abans només
era facultatiu. Aquests dos supòsits són, per una banda
recursos d’inconstitucionalitat que vulgui plantejar el Parlament
de les Illes Balears o el Govern contra lleis i normes amb rang de
llei de l’Estat, i per altra banda els conflictes positius de
competències que el Govern de les Illes Balears pugui plantejar
davant el Tribunal Constitucional. Creim que és un error greu
fer obligatori demanar dictamen en aquests dos supòsits. Com
estava regulat abans era molt més lògic, és a dir, es podia
demanar informe si es volia, i si no es volia, no; la porta sempre
estava oberta.

Ara, amb aquesta nova regulació que es proposa, el Consell
Consultiu pot condicionar amb el seu informe la legitimació
constitucional del Govern o el Parlament d’aquestes illes per
plantejar recursos o conflictes d’inconstitucionalitat, i això
encara és més greu quan parlam del Parlament. Suposem en
efecte que el Parlament d’aquestes illes vol interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra una llei de l’Estat. Ens trobam que
el màxim òrgan de representació dels ciutadans d’aquestes illes
no és lliure d’interposar aquest recurs si prèviament no solAlicita
dictamen al Consell Consultiu. Això ja de per si és incorrecte,
perquè el Parlament és la màxima institució representativa, i no
ha de tenir cap condicionament. Però encara és més greu si
l’informe del Consell Consultiu resulta que diu que no veu

correcte jurídicament plantejar aquest recurs. És evident que
aquesta possibilitat condiciona, i molt, el recurs que es vulgui
interposar.

I encara més, el Parlament, que normalment disposaria d’un
termini de tres mesos per interposar recurs, es troba que per
imperatiu d’aquest projecte de llei, com que és obligatori
demanar un informe previ, ha de comunicar la Mesa del
Parlament en el termini de deu dies des que es publica la llei
estatal la intenció d’interposar el recurs. O sia, els diputats que
volen interposar un recurs d’inconstitucionalitat només tenen
deu dies des que es publica la llei est atal per analitzar aquesta
llei i decidir si volen interposar un recurs. Què passa si ho
decideixen més tard? Pareixeria que ja no es podria interposar.
Hem de tenir en compte que el termini normal és de tres mesos,
i que creim incorrecte que aquests tres mesos es converteixin
en deu dies. Jo crec que és inadmissible jurídicament que es (...)
el Parlament tant en la seva legitimació per interposar un recurs
com en el termini.

I el mateix passa per al Govern. El Govern, que normalment
disposaria de tres mesos per a recurs d’inconstitucionalitat, o
dos mesos per als conflictes de competències, també veuria que
si ell, el Govern, en el darrer moment vol interposar un conflicte
de competència no ho podria fer, perquè no hauria demanat
informe previ al Consell Consultiu.

Per evitar aquestes situacions insòlites en un tema tan
important com és acudir al Tribunal Constitucional en defensa
de la nostra autonomia, el que pretén la nostra esmena és
precisament que evidentment es pugui demanar informe al
Consell Consultiu, però únicament si es vol. Per tant, aquests
supòsits han d’estar compresos dins l’article 8, que és el que
regula els dictàmens facultatius.

I la quarta, cinquena i sisena esmena del Grup Parlamentari
Popular, en coherència amb aquesta tercera esmena, ha de
defensar (...) la regulació, que és en definitiva l’única correcta
que hi pot haver. Per cert, els he de dir que en aquesta qüestió
de recursos d’inconstitucionalitat la Llei té un error, perquè en
ser preceptiu solAlicitar el dictamen el projecte de llei diu a
l’article 8.4 que els diputats que tenguin la iniciativa ho hauran
de comunicar a la Mesa. Segons el Reglament del Parlament la
iniciativa la tenen dos grups parlamentaris o una cinquena part
dels diputats, i en canvi en l’article 10 del projecte de llei, quan
parla de la legitimitat del Parlament per solAlicitar el dictamen en
aquests supòsits de recursos, diu que la iniciativa ha de ser de
dos grups parlamentaris o una quarta part de diputats.

Per tant demanaria que almanco es rectifiquin aquests errors
que van contra el Reglament del Parlament, perquè no té cap
sentit que els diputats, que estan legitimats per plantejar al
plenari un recurs d’inconstitucionalitat, no estiguin legitimats
per demanar un informe que, a més, és preceptiu.

Passam a l’esmena número 7. Aquesta esmena va referida
a l’article 10 del project e de llei, que és el que regula qui està
legitimat per demanar informe al Consell Consultiu. Com ja he
anunciat al principi, una de les principals novetats introduïdes
pel projecte de llei és la legitimitat atorgada per determinats
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supòsits al Parlament de les Illes Balears. Aquests supòsits on
el Parlament pot demanar dictàmens són dos: un per recursos
d’inconstitucionalitat, que ja hem vist; i l’altre pels projectes i
proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament
de les Illes Balears, on es preveu que es pugui sol Alicitar
dictamen amb caràcter facultatiu. No obstant aquestes dues
novetats on el Parlament pot demanar informe, ens trobam que
els diputats legitimats per poder-ho plantejar varien en un
supòsit i l’altre. Així, pel cas de recursos d’inconstitucionalitat
basta que dos grups parlamentaris o una quarta part dels
diputats, ja hem vist que erròniament, ho proposin perquè la
Mesa demani el dictamen. I en canvi en el supòsits dels
projectes de llei o proposicions de llei, que és el supòsit més
important, s’exigeix en canvi majoria absoluta dels diputats.

En definitiva s’estableix un veto perquè l’oposició, que és
realment la més interessada que hi hagi un control de legalitat,
pugui anar al Consell Consultiu. Aquesta dualitat de legitimitat
parlamentària, és a dir que per un cas siguin suficients 15
diputats o dos grups parlamentaris, i que per l’altre cas
s’exigeixi majoria absoluta, suposa falsejar la legitimitat del
Parlament per demanar dictàmens. En definitiva aquesta novetat
del projecte de llei, consistent en donar legitimitat al Parlament
per solAlicitar dictàmens, és una ficció, i a més és una burla del
sistema democràtic.

Si vostès volen que el Parlament pugui anar al Consell
Consultiu, si vostès ho volen de veres, ho facin amb lleialtat
institucional. Si no, millor no ho facin. Deixin-ho com estava,
perquè vostès no tenen cap obligació legal d’obrir al Parlament
la possibilitat de fer consultes, però si ho fan, facin-ho bé, i no
aquesta farsa d’autèntic menyspreu parlamentari. Aragó, La
Rioja, Andalusia o Galícia, per exemple, no preveuen la
possibilitat que el Parlament pugui demanar dictàmens al
Consell Consultiu. Perfecte. En canvi, les comunitats
autònomes que sí ho preveuen, com és Catalunya o Canàries,
preveuen que ho facin dos grups parlamentaris o una dècima
part dels diputats. Ja dic que o es fa bé o no es fa, però el que
no és admissible és aquesta farsa, perquè aquesta farsa es veu
agreujada pel fet que ja no és tan sols que els grups de
l’oposició no puguin demanar informe sobre els projectes de
llei del Govern, sinó que el Govern o els grups que donen
suport al Govern sí poden en canvi demanar informe sobre les
proposicions de llei que presenti l’oposició. És simplement
increïble. Abans, amb l’antiga regulació només podia demanar
informe al Consell Consultiu el Govern, però mai el Govern no
podia demanar informe d’una proposició de llei de l’oposició.
Ara el que es fa és que es dóna legitimitat al Govern o a la
majoria absoluta del Parlament per demanar dictamen de les
proposicions de llei de l’oposició; i en canvi l’oposició no està
facultada per plantejar res.

Ja dic que aquesta situació no es dóna a cap comunitat
autònoma, i si l’argument que vostès em donaran és que així no
permetran cap abús de l’oposició, que és l’argument que em
varen donar en comissió, no tan sols és que l’argument sigui
molt simple i molt absurd, sinó que els prec que almanco retirin
l’opció que el Parlament pugui demanar dictàmens al Consell
Consultiu. Una cosa és aplicar el rodillo i una altra és que
vostès arribin a voler fiscalitzar la feina de l’oposició.

Per això els deman que acceptin la nostra esmena, en el
sentit que dos grups parlamentaris o una quarta part dels
diputats puguin solAlicitar el dictamen sobre els projectes de llei
i proposicions de llei, i no la majoria absoluta com està previst
ara.

I per acabar, la darrera esmena va referida a la disposició
transitòria, en el sentit que es dóna un termini al Parlament d’un
mes per nomenar els tres juristes d’elecció parlamentària.
Nosaltres vàrem presentar una esmena solAlicitant que aquest
termini s’ampliàs a dos mesos, nosaltres trobàvem que un mes
des que s’aprova la llei perquè el Parlament ja decideixi quines
són les persones en un termini curt, però ara ens trobam, o crec
que tampoc aquest termini de dos mesos serà un termini vàlid
perquè començam les vacacions parlamentàries, i crec que
arribarem a un acord, a una transacció sobre aquesta darrera
esmena.

Per tant, respecte de les altres esmenes, sobretot pel fet que
el Consell Consultiu pugui fer valoracions d’oportunitat per
una banda, pel fet que als recursos d’inconstitucionalitat sigui
preceptiu demanar dictamen, i pel fet que quan es dóna
legitimitat al Parlament només ho sigui la majoria absoluta, crec
que hi ha moltes incoherències a dins aquest text legal. Crec
que s’ha limitat a fer un refrito de les lleis de les comunitats
autònomes sense tenir en compte que quan es posa una cosa
d’una comunitat autònoma és incoherent amb una altra cosa, i
en aquest sentit demanaria que s’aprovassin les nostres
esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir? Sra. Hernanz, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Hoy
estamos debatiendo ocho de las nueve enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de
modificación de la Ley 5/1993, de Consejo Consultivo de las
Islas Baleares. Entraré únicamente al análisis de estas ocho
enmiendas, y obviaré el análisis de aquella que ya fue aprobada
en comisión. Para ello, para explicar la postura del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a las citadas enmiendas es
necesario en primer lugar explicar aquello que vemos positivo
del texto planteado por el Gobierno, y que fundamentalmente
responde a un triple objetivo. En primer lugar, y tal y como ha
planteado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, opera
la adaptación necesaria a la nueva redacción del Estatuto de
Autonomía, estableciendo que tres de sus siete miembros serán
elegidos por el Parlament con el voto favorable de las tres
quintas partes de los diputados. Por otra parte introduce
mejoras en su funcionamiento mediante algunos cambios de
orientación técnica. Entre otros aspectos se establece un
régimen de incompatibilidades para los miembros del Consejo
Consultivo, así como la limitación de su mandato.
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Pero por último, y más importante, refuerza la institución,
abriendo nuevas vías de consulta a los consejos insulares, al
Parlamento, o al Síndico de Greuges, y la dota de una mayor
independencia. Ahora serán los propios miembros del Consejo
Consultivo los que elijan en votación secreta al presidente y al
secretario del mismo.

En resumen, creemos que el Gobierno ha realizado una
interpretación de la reforma estatutaria jurídicamente correcta
y políticamente comprometida con la idea de refuerzo y de
vertebración institucional de nuestra comunidad autónoma, que
cuenta, por otra parte, con el visto bueno del propio Consejo
Consultivo en su dictamen 92/1999, cuyas observaciones han
sido asumidas en el proyecto que el Gobierno ha enviado a esta
cámara y que hoy estamos debatiendo.

Pues bien, frente al texto remitido por el Gobierno, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas,
nueve concretamente, que básicamente ponen de manifiesto en
primer lugar la falta de un modelo alternativo, de lo que
deducimos que en lo fundamental están ustedes de acuerdo
con las reformas propuestas; pero también, en segundo lugar,
la falta de voluntad política del Partido Popular en permitir un
mayor refuerzo del Consejo Consultivo en su función de
máximo órgano de asesoramiento jurídico de las distintas
instituciones de las Islas Baleares, así como del refuerzo en su
independencia que evidentemente suponen algunos de los
artículos enmendados por el grupo de la oposición. Esta
afirmación no es gratuita y se desprende del análisis de las
enmiendas presentadas.

En primer lugar la enmienda con número de registro de
entrada 622, que propone suprimir el artículo segundo del
proyecto de ley, en caso de ser aceptada evitaría que este
órgano consultivo tuviera una más amplia capacidad de análisis
y de propuesta en aquellos casos en que la institución que
formule la consulta considere relevantes las opiniones de
oportunidad, y no únicamente de legalidad que pueda expresar
el Consejo Consultivo en su función de alto órgano de
asesoramiento.

La enmienda 623 al artículo tercero, que pretende posibilitar
la entrada de más de un funcionario como miembro del Consejo
Consultivo, evidentemente no colabora en absoluto en reforzar
la independencia del órgano consultivo respecto de las
administraciones consultantes. Además, debemos recordar aquí
que en su momento la doctrina jurídica especializada ya criticó
el hecho de que entre los siete miembros del Consejo
Consultivo pudiera haber hasta dos funcionarios.

Las enmiendas numeradas bajo los apartados 624, 625 y 627,
todas ellas al artículo séptimo, pretenden eliminar el carácter
preceptivo de la consulta en dos casos, leyes y normas con
rango de ley del Estado previamente a la interposición del
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
por parte del Gobierno o del Parlamento; y conflictos positivos
de competencias que el Gobierno de las Islas Baleares pueda
plantear ante el Tribunal Constitucional con carácter previo al
requerimiento pertinente. Las enmiendas enumeradas
pretenden, como ya he dicho, eliminar lo preceptivo de la

consulta en los casos citados y trasladarlos al artículo octavo,
allá donde se enumeran los supuestos de consulta facultativa.
Sin embargo desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos
positivamente esta modificación, ya que entendemos que el
carácter preceptivo de la consulta en aquellos casos en que la
comunidad autónoma se plantea acudir al Tribunal
Constitucional, permitirá contar con los mejores argumentos  y
de mayor autoridad para la defensa de la autonomía, así como,
si procede, con las observaciones que hagan necesaria la
impugnación, evitando así la debilidad de recursos o conflictos
mal planteados. Entendemos que la intervención del Consejo
Consultivo queda así planteada en términos de prudencia y
razonabilidad, y en ningún caso creemos que pueda hablarse
de coartar la soberanía o la libertad del Parlament, puesto que,
no olvidemos, hablamos de dictámenes que no tienen carácter
vinculante.

La enmienda 627 se rechazará en coherencia con las tres
anteriores. Y por último, y por lo que respecta a las enmiendas
presentadas por el Partido Popular y que no serán aceptadas,
la 619, en relación con el artículo 10.1.b) pretende reducir el
número de diputados facultados para solicitar dictamen del
Consell en relación a la tramitación de proyectos y
proposiciones de ley sometidas a debate y aprobación por el
Parlamento. Frente a esta propuesta del Grupo Popular, parece
mucho más razonable la propuesta del Gobierno, que exige una
mayoría parlamentaria cualificada, que no permitirá que el
Consejo Consultivo esté obligado a entrar en una constante
brega política, ya que es obvio que si basta que un número
reducido de diputados puedan solicitar el dictamen, el riesgo de
una práctica obstruccionista es mucho más factible.
Entendemos que en ese caso la solicitud de dictamen por parte
del Parlament ha de ser la expresión de un consenso para
explorar la viabilidad jurídica de los proyectos y proposiciones
de ley.

Por último, y tal y como ya ha mencionado la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, efectivamente la enmienda
registrada con número 620, a la disposición transitoria primera,
en la que el texto de la actual ley dice exactamente “en el
término de un mes, contado desde la entrada en vigor de esta
ley, el Parlamento y el Gobierno comunicarán al presidente de
las Islas Baleares la relación de las personas que formarán parte
del Consejo”. Efectivamente, y tal y como ha puesto ya de
manifiesto la portavoz del grupo de la oposición, dado el
momento parlamentario en que nos encontramos en la
actualidad, esto no sería posible y nos obligaría a tener que
celebrar un pleno extraordinario en el mes de agosto, y para
evitar esa situación propongo al Grupo Popular una propuesta
transaccional a esta enmienda núm. 620 que diría lo siguiente:
“En el término máximo de un mes desde el inicio del período de
sesiones inmediatamente siguiente a aquél en el cual se
apruebe esta ley, el Parlamento y el Gobierno comunicarán al
presidente de las Illes Balears la relación de las personas que
han de formar parte del Consejo Consultivo”. No sé si es
necesario un receso para estudiar esta redacción o puede
quedar así incorporada.

De acuerdo, pues nada más, gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Parlamentari
Socialista. En torn de rèplica, la Sra. Cabrer té la paraula per cinc
minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que pensava o almenys m’ho havia preparat per fer
una mica de debat jurídic sobre aquesta modificació de la Llei
del Consell Consultiu. Ja en comissió em vaig trobar que les
meves esmenes eren rebutjades sense cap argument sòlid, la
veritat, però jo pensava que en el Ple faríem qualque debat
jurídic, i em trob, de nou, amb una absència d’arguments, on
moltes de les qüestions que jo he plantejat no han estat
contestades per part del Grup Parlamentari Socialista, i repetesc
que hi ha moltes de les nostres esmenes que, si són rebutjades,
donaran lloc o poden donar lloc a situacions absurdes. Em
centraré en les més importants.

Possibilitat que els dictàmens mantenguin valoracions
d’oportunitat o conveniència, repetesc que crec que és un greu
error, crec que els polítics som els que hem de prendre les
decisions polítiques, en som els responsables, i que un òrgan
no polític, sinó jurídic, faci valoracions no és, al nostre judici,
convenient. Però és que la nostra regulació és la més absurda
comparada amb la regulació nacional i d’altres comunitats
autònomes, jo crec que vostès s’han limitat a fer un projecte de
llei agafant de cada llei de les altres comunitats autònomes el
que més els agradava, i sense adonar-se que aquest refrito
condueix a situacions incoherents. Mirin, que els dictàmens del
Consell Consultiu puguin contenir valoracions d’oportunitat és
una opció, d’acord, a nosaltres no ens grada però és una opció,
però si vostès s’inclinen per aquesta opció, el que no podem
fer després és donar-li legitimitat per demanar informa al
Parlament o al Síndic de Greuges, una cosa és contradictòria
amb l’altra. Amb aquest refrito, ja dic, ens trobam que el
Govern pot demanar un dictamen sobre una proposició de llei
de l’oposició, i, a més, que digui el Consell Consultiu si és o no
convenient o faci una valoració sobre aquesta proposició de
llei. La veritat és que crec que això és realment absurd. O que el
Parlament o el Síndic de Greuges ho facin sobre un projecte de
llei del Govern.

Ja dic que les comunitats autònomes que preveuen els
dictàmens de valoracions, no preveuen que el Parlament pugui
solAlicitar dictàmens o que el Govern pugui solAlicitar-ne sobre
una proposició de llei de l’oposició. En canvi, les comunitats
autònomes que no preveuen dictàmens amb valoració, sí que
preveuen, en canvi, la legitimitat del Parlament. Per tant, no és
coherent una cosa amb l’altra.

Segon, necessitat de dictamen previ sobretot pel tema de
recursos d’inconstitucionalitat que vulgui interposar el
Parlament contra una llei estatal, crec de nou que és un error,
crec que és un error que sigui obligatori demanar informa previ,
hauria de ser simplement facultatiu, com era abans. En posarem
un exemple: l’Estat aprova una llei i el Parlament dubta entre
interposar un recurs o no, per això demana informe al Consell

Consultiu, d’acord, és facultatiu, té la posta oberta i demana
l’informe; però imaginem que el Parlament no té cap dubte ni un
a interposar aquest recurs d’inconstitucionalitat, per què ha de
ser obligat el Parlament a demanar un dictamen al Consell
Consultiu?, però encara és pitjor el tema en la qüestió del
termini de deu dies, quan el termini normal d’anar al Tribunal
Constitucional és de tres mesos; vostès creuen que en deu dies
hi ha temps, igual hi ha lleis que no, però n’hi ha moltes que sí,
hi ha temps d’estudiar una llei i prendre la decisió d’interposar
recurs d’inconstitucionalitat? Què passa si el Parlament pren la
decisió d’interposar recurs d’inconstitucionalitat al final del
termini de tres mesos?, en teoria, que ja no podria. Jo crec que
és privar el Parlament d’una competència, i a més tractant-se del
Parlament, que és la màxima institució d’aquestes illes.

I, el que ja no es pot admetre és que, per una banda, el
projecte de llei digui que els diputats que tenen la iniciativa per
interposar recurs són els que han de comunicar a la Mesa que
demani l’informe, o sigui que dos grups parlamentaris o una
cinquena part dels diputats, per una banda, i per l’altra el
p rojecte de llei digui que la iniciativa és de dos grups
parlamentaris o d’una quarta part dels diputats. O sigui, aquest
projecte és contradictori amb el Reglament del Parlament, ens
trobam que els diputats que tenim iniciativa per anar al plenari
per voler interposar un recurs d’inconstitucionalitat, no poden,
en canvi, demanar l’informe al Consell Consultiu que, a més, és
un informe obligatori. La veritat és que és una contradicció que
s’hauria d’arreglar, perquè, si no, aprovarem una norma
contrària al Reglament del Parlament.

I tot això és perquè s’ha fet una còpia literal d’altres
comunitats autònomes, sense tenir en compte que a les altres
comunitats autònomes no és preceptiu demanar informe, sinó
simplement facultatiu.

Majoria absoluta del Parlament perquè es puguin demanar
dictàmens sobre projectes i proposicions de llei. Escoltin, això
és un aut èntic rodillo, cap comunitat autònoma, repetesc, cap
comunitat autònoma no fa aquest ridícul, totes les comunitats
autònomes que obren la possibilitat al Parlament d’anar al
Consell Consultiu, deixen que dos grups parlamentaris o una
desena part dels diputats ho faci. Però, no fan aquest
espectacle, i l’espectacle ja és espectacular quan el que volen,
en realitat, és fiscalitzar les proposicions de llei de l’oposició, és
a dir, aquí hem presentat un projecte de llei del Govern i no hi
havia cap membre del Govern assegut al seu banc, i, en canvi,
aprovam una llei perquè el Govern pugui fiscalitzar les
proposicions de llei de l’oposició. Realment, estan molt
preocupats per l’oposició, i l’oposició, a més, una oposició jo
crec que bastant ..., 28 diputats, no pot demanar cap informe
sobre un projecte de llei o una proposició de llei del Govern.

Pel que fa als funcionaris, jo cec que és encotillar massa la
llei, ja ho he dit, crec que, almenys, hi hauria d’haver la
possibilitat, però bé, tampoc no faré una guerra d’aquest tema,
i simplement, per acabar, respecte de la transacció del termini,
perquè sigui dins el període de sessions, ens sembla correcte
i, en aquest sentit, l’acceptam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Torn
de contrarèplica, Sra. Sofía Hernanz, té la paraula en nom del
Grup Socialista.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrer, no le debo haber
sorprendido tanto en mi intervención cuando su réplica la traía
escrita y la ha leído literalmente. En cualquier caso ha hablado
de que le sorprende que no hayamos entablado aquí un debate
jurídico, no era mi intención establecer un debate jurídico, sino
un debate político, que creo que es lo que corresponde a esta
cámara, y esto es lo que traduce esta ley, es una decisión
política que estoy convenida que el Grupo Parlamentario
Popular no comparte en absoluto y es la decisión política de
reforzar y dotar de una mayor independencia al Consejo
Consultivo. Puedo aceptar que, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, no se compartan ninguno de esos dos
objetivos, si no, supongo que lo habrían hecho en el momento
en que podían hacerlo, pero no le puedo aceptar que me diga
cosas como que esta ley es un refrito o es una copia literal de
las leyes de otras comunidades autónomas. Evidentemente, Sra.
Cabrer,  no pretendemos inventar el fuego, las leyes se realizan
comparando con otras leyes que ya funcionan en otros sitios
y, efectivamente, se ha hecho ese estudio de derecho
comparado, y respondiendo a la intención política, que es la
que ya le he expresado, se ha plasmado de la mejor manera
posible.

Únicamente, para terminar, me parece que continuamente en
su argumentación confunde la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, aquello que es preceptivo de lo que es
vinculante, efectivamente preceptivo, como preceptivo el
Parlamento tendrá que dirigirse al Consejo Consultivo para
pedir informe en algunos casos, pero eso no condicionará en
absoluto su decisión última, y mucho menos la decisión de
otras instancias como la del Tribunal Constitucional.

En fin, no ha aportado ningún argumento nuevo a los que
ya nos había planteado en su primera intervención y, por lo
tanto, es imposible que variemos el voto que ya habían
manifestado nosotros también en nuestra primera intervención.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista.
Esgotat el debat, passaríem a la votació conjunta de les
esmenes 622, 623, 624, 625, 626, 627 i 619.

No. Sra. Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sr. Presidente, no sé si ha mencionado la que hemos
transaccionado, la 620. Queda excluida de la votación.

EL SR. PRESIDENT:

No la he mencionado en esta votación global de las
enmiendas. La pienso mensionar acto seguido.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes esmentades, posin-se drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades totes aquestes esmenes.

Quant a l’esmena transaccionada, se suposa que el Partit
Popular retira l’esmena que tenia presentada en aquest punt, i
es pot entendre la transacció acceptada per unanimitat, no és
així? Per tant, queda votada la transacció.

Passam, a continuació, a votar els articles on es mantenen
esmenes i, per tant, votaríem conjuntament els articles 2, 3, 7, 8
i 10 d’aquest projecte. 

Sr. Huguet:

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A l’article 2 íntegrament el
nostre vot és negatiu, el que passa és que a l’article 7 i a
l’article 10, hi ha bastant part d’aquests dos articles on el vot
nostre és favorable, i només és un apartat al qual votaríem que
no, si ho fa conjuntament ens obligarà a votar (...) Per tant, jo li
demanaria que votéssim l’article 2 primer, i després, a l’article 3
li indicaré quin és l’apartat que volem que es voti per separat,
si no li va malament.

EL SR. PRESIDENT:

Ho farem així, perquè és el que toca fer en ares al consens.
Per tant, passaríem a votació l’article 2.

Senyores i senyors diputats que voten a favor del text
plantejat a l’article 2, aixequin-se, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? 

Vots a favor, 31; vots en contra, 28. Queda aprovat l’article
2.

Article 3. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Gràcies, Sr. President, a l'article 3 demanaríem, primer de tot
que es votés l'apartat 4.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Votació de l'article 3 apartat 4 de l'esmentada llei.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra. Gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 28 en contra. Queda
aprovat l'article 3 apartat 4.

La resta de l'article.

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

Molt bé, s'aprova la resta de l'article per unanimitat.

A l'article 7.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, a l’article 7 es poden votar conjuntament l’apartat 2 i
l’apartat 3, que solAlicitàvem que passés a l’article 8.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a votació de l’article 7, apartats 2 i 3.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació de l’article 7, apartats 2 i 3, 30 vots a
favor, 28 en contra. Per tant, queden aprovats els apartats 2 i 3
de l’article 7. 

A la resta de l’article, senyores i senyors diputats que votin
a favor, posin-se drets, per favor. Gràcies.

S’aprova per unanimitat.

Article 8.

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

Aprovat per unanimitat.

L’article 10...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. A l’article 10 demanaríem votació
separada del punt número 1 apartat b).

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votació l’article 10.1.b).

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

De l’article 10.1.b), el resultat de la votació són 30 vots a
favor, 28 en contra; en conseqüència queda aprovat.

La resta de l’article es pot entendre aprovat per unanimitat
o per assentiment?

Moltes gràcies.

Molt bé.

La disposició transitòria que ha estat transaccionada
s’entén aprovada per unanimitat la transacció.

Passam idò a la votació conjunta de la resta dels articles, és
a dir, els articles 1, 4, 5, 6, 9, 11, nou article 12 i disposicions
addicionals primera, segona, disposicions transitòries segona
i tercera, disposició derogatòria, disposició final i exposició de
motiu.

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

L’exposició de motius a part.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò el mateix dic menys l’exposició de motius.

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

S’aproven per unanimitat.

Passam a votació de l’exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’exposició
de motius, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin?

Resultat de la votació: 31 vots a favor; 28 abstencions. En
conseqüència queda aprovada l’exposició de motius.

Es faculten, com feim habitualment, els Serveis Jurídics del
Parlament per fer les correccions i modificacions necessàries
per tal que l’esmentat projecte de llei tengui una redacció
coherent.
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I arribats a aquest punt, la presidència proclama... Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom de la darrera indicació
que vostè fa, que és allò habitual, que els Serveis Jurídics mirin
si hi ha contradiccions en el text  que s’ha aprovat i s’encarrega
als Serveis Jurídics, jo crec que seria necessari, almenys per
garantir la legalitat d’aquesta cambra que els Serveis Jurídics
mirassin de bon de veres si allò que s’ha aprovat entorn a la
limitació d’aquesta majoria per demanar informe al Consell
Consultiu, contravé o no contravé la normativa del Reglament
de la cambra, que no s’ha d’esmentar aquí, no es fa necessari
esmentar que també té rang de llei, i com que hi ha una majoria
o minoria qualificada de dos grups parlamentaris i d’una tercera
part de la cambra, a veure si el que s’ha aprovat aquí és
contradictori amb açò per una qüestió menor a la interposició
del propi recurs d’inconstitucionalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Tot i saber vostè que evidentment no
seré contrari, també sap vostè que no és el lloc per demanar-ho,
sinó que hi ha els camins oportuns a través de la Mesa perquè
es facin els possibles contrasts necessaris. Com coneix
perfectament el Ple és sobirà i posteriorment hi pot haver
aquelles qüestions que se suscitin a través dels òrgans del
Parlament.

En conseqüència, com he dit o com he començat a dir
abans, arribats a aquest punt proclam que queda aprovada la
Llei de modificació 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu
de les Illes Balears.

La Presidència ha de posar en coneixement d’aquesta
cambra que, en compliment de l’article 178 del Reglament, a
proposta de la presidència la Mesa del Parlament, d’acord amb
la Junta de Portaveus, ha designat per defensar la Proposició de
llei de segells plurals i altres efectes postals emesos i posats en
circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de l’Estat
davant del Congrés dels Diputats els diputats següents: Hble.
Sr. Joan Marí i Tur, Hble. Sr. Tirso Pons i Pons i Hble. Sra.
Maria Antònia Munar i Riutort.

Moltes gràcies a tots i s’aixeca la sessió.
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