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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
primera sessió d'aquest període parlamentari: han acabat les
vacacions. La començarem, com és habitual, amb el torn de
preguntes i continuarem com ja es va fer al final del període de
sessions passat, amb el sistema de dos minuts i mig per a tot el
tractament..., bé, cinc minuts per a tot el tractament de la
pregunta, com marca el Reglament, dos minuts i mig amb les
dues intervencions de cada intervinent, i un avís amb el llum
vermell 30 segons abans d'acabar el temps marcat.

I.1) Pregunta RGE núm. 3424/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a efectes de la norma urbanística.

Començam amb el torn habitual de preguntes, la primera de
les quals està ajornada en temps i forma.

I.2) Pregunta RGE núm. 3426/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llet fresca del dia.

La segona pregunta, 3426, relativa a llet fresca del dia, la
formula l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. No sé qui me l'ha de contestar perquè
no veig el conseller d'Agricultura aquí, i crec que els altres
massa feina tenen amb els seus departaments perquè a sobre
encara dominin la situació de la llet fresca del dia. No sé si és
adient que faci la pregunta per si hi ha una resposta o si... La
faig.

Voldríem saber, aquest grup de diputats i diputades del
Partit Popular, quines accions s'han duit endavant per part del
Govern balear després que aquesta cambra, a petició, a una
proposta del Partit Popular perquè el Govern instàs tots els
establiments que depenen de la comunitat autònoma a fer ús
del consum de la llet fresca del dia, ja que aquest govern està
tan preocupat pels pagesos i ramaders i que era una forma, de
qualque manera, de poder treure una producció de fantàstica
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qualitat, a veure quines accions han fet i a quins llocs, des de
fa vuit mesos, es ven llet fresca del dia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. El Govern... Sr. Conseller de Presidència.

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

Sí, jo abans que demanàs la paraula el Sr. Font volia veure
si es podia posposar perquè arribàs el conseller, perquè no ha
arribat. És que ell tenia previst esser aquí i no ha arribat. Si
podíem passar a contestar altres preguntes i llavors que passàs
en arribar el conseller. Si no pot ser, que la torni a plantejar el
Sr. Font.

EL SR. PRESIDENT:

El Govern pot demanar en qualsevol moment l'ajornament de
la pregunta per a la propera sessió plenària. Demana
l'ajornament?

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

Sí, deman l'ajornament.

EL SR. PRESIDENT:

És reglamentari. Els concedim l'ajornament, el poden
demanar en qualsevol moment...

(Remor de veus)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, jo crec que el Reglament diu que una
vegada que està formulada no es pot retirar, amb la qual cosa,
com que no hi ha resposta del Govern i el que no hi ha en cap
moment és sensibilitat d'aquest govern per molt que vulguin i
només que arribam de vacacions amb el tema dels ramaders i
amb el tema de la llet, vostès varen fer un discurs buit,
totalment i absolutament, aquí durant tres mesos l'any passat,
del mes de setembre al mes de desembre, on varen dir de tot als
pagesos, aquí els vàrem nosaltres comprometre, a vostès,
comprometre a dur endavant una acció de poder vendre llet
fresca del dia en els establiments que depenen de la comunitat
autònoma, i això vostès es varen comprometre. Sí, Sr. Conseller
d'Educació, que veig que em fa escarafalls; idò escolti, Sr.
Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President... No, vostès incompleixen i s'agafen a broma
el Parlament, així de clar, perquè hi ha un mandat d'aquest
parlament i en aquest moment ni hi ha el conseller anterior ni el
conseller actual per contestar els compromisos d'aquesta
cambra, i vostès ens haurien de dir clarament a quins
establiments en aquest moment es ven llet fresca del dia per
poder ajudar els ramaders.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller de Presidència.

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

Sí, ja que no s'ha retirat em veig obligat a contestar-li. Li
contestaré, no es preocupi, Sr. Font, perquè vostè, a més, no sé
a què ve si el conseller d'abans, el conseller d'ara; crec que el
conseller d'abans no és diputat, no era diputat i per tant no
l'anomeni. Primer aclariment: el conseller d'abans no era diputat;
per tant no l'anomeni, ho deixi clar.

En segona, vostès supòs que saben i han d'entendre, si
volen que els contesti clarament sobre el tema, que es pugui
ajornar, però a vostès no els interessa, això, no els interessa ni
la llet fresca ni els interessen els ramadera. El que els interessa
a vostès és la polèmica, és l'únic que els interessa, perquè que
el que podien fer en aquests moments, si els interessen tant els
pagesos, és dir que el Partit Popular llevi l'impost, una part de
l'impost sobre els carburants. Això és el que haurien de fer, que
és la seva responsabilitat i la seva competència. 

Nosaltres amb el tema de la llet, com vostè sap, tampoc no
feim demagògia. La llet, tot el que sigui amb les normes
sanitàries específiques per Europa, hi ha tot un conjunt
d'establiments on es distribueix llet fresca i vostès sap que hi ha
unes indústries que fabriquen aquesta llet fresca, perquè vostè
sap que no es pot vendre llet directament del productor al
consumidor, però és que vostè pareix que dóna a entendre una
cosa diferent, i això es fa en aquest moment perquè és una
política del Govern per atracar el producte al consumidor.

I miri, Sr. Font, com que vostè el que vol és que els pagesos
vagin bé, en aquest moment el principal problema dels pagesos
és el preu del gasoil i posin-se a fer feina per resoldre aquest
tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

(Aplaudiments a un sector de la sala)
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Veig que els senyors i les senyores diputades han vengut
molt esmolats de les vacacions.

I.3) Pregunta RGE núm. 3428/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de les bases de la concessió d'ajudes per
a la realització d'estudis universitaris.

Passarem a la pregunta número 3, 3428, relativa a
modificació de les bases de la concessió d'ajudes per a la
realització d'estudis universitaris, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén Palacios, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, Sr. Conseller de Educación y Cultura, usted firmaba
una orden el pasado año, a finales del pasado año, que
apareció publicada el 11 de noviembre. En la misma, sin otras
consideraciones que no vienen seguramente al caso, usted
firmaba unas bases para la concesión de esas ayudas y se decía
que eran unas ayudas de doble naturaleza: por una parte, las
que hacían referencia a los desplazamientos y, por otra, las que
hacían referencia a la residencia. Para las primeras no se
requería ningún tipo de condición; para las segundas todo lo
contrario, que no es objeto de mi pregunta y, por tanto, lo saco
fuera y me refiero a las primeras.

En estas primeras, a pesar de que no había requisitos como
antes decía, en la base número uno, o al principio de la base
primera, se fija como requisito que los estudios se cursen en
universidades públicas para tener acceso a las ayudas de
desplazamiento. Nosotros, y a mi particularmente me parece que
ese tipo de ayudas con esas características son discriminatorias
y la pregunta es si usted, en próximas convocatorias que
estarán a punto de salir en un mes o en un mes y medio, usted
piensa cambiar ese requisito.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Jaén, una cosa que hauríem de tenir present
sempre en parlar de beques és que la competència en beques és
una competència de l'Estat, en aquests moments, plenament, i
no ha estat transferida fins ara a cap comunitat autònoma i és
una de les qüestions a plantejar els propers mesos. A partir
d'aquí, les beques que pugui establir la comunitat autònoma de
les Illes Balears, són -diríem- compensadores o
complementàries de les beques estatals. 

Aleshores, jo el que voldria dir-li, a vostè, aprofitant
l'ocasió, és que aquest curs 99-2000 s'ha incrementat
considerablement la quantitat de beques concedides per
deplaçament i per residència, que són els dos conceptes, fins
al punt que s'ha passat a 1.637 becats enfront dels 659 del curs
anterior i s'ha passat d'una quantitat de 32.540.000 pessetes el
curs 98-99 a 83.840.000 pessetes el curs 99-2000. Això vol dir
que aquest govern ha fet un gran esforç en incrementar les
beques. Ara bé, els recursos són limitats, i en lloc de fer-ho
extensiu a la totalitat de la població universitària de Balears ho
hem fet prioritzant les universitats públiques, de la mateixa
manera que qualsevol sistema de beques que s'estableix al món
prioritza unes determinades característiques, i les altres, les
beques de mobilitat que convoca l'Estat són unes beques a les
quals poden participar tant els estudiants d'universitats
públiques com d'universitats privades. Són les beques de
mobilitat que corresponen a l'Estat. 

Aleshores la comunitat autònoma en aquest moment dins
la seva escala de prioritats no ha prioritzat el tema de les
universitat privades, sinó que ha cregut que valia més
incrementar el nombre de beques destinades a les universitats
públiques. Això no vol dir que no es replantegi en el futur; en
la mesura que l'Estat pugui transferir les beques o pugui
incrementar-se la partida a beques no tendríem cap
inconvenient ni un a obrir-ho també als estudiants que van a
universitats privades, però mentrestant no entra dins el nostre
horitzó immediat fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. S'ha reservat cinc segons per la
contraresposta. Sr. Jaén Palacios té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, como le decía
a usted las becas son para desplazamiento, y este gobierno
parece entender que los alumnos que van a universidades
privadas, que van por muchos motivos, parece que no se
desplazan. Las personas que van a Zaragoza, a una universidad
privada, o van a Valencia, resulta que esos no se desplazan,
esos deben estar en espíritu y por tanto no usan ni el avión ni
el barco para desplazarse. 

Yo creo que ustedes harían bien reconociendo ese
principio. No estamos hablando de otras becas, las becas de
transporte, por llamarlas así. A esas becas tienen tanto derecho,
a nuestro entender, los que van a las universidades públicas
como los que van a privadas, y ustedes han hecho una opción,
que es eliminar aquellos que van a universidades privadas. Más
de 500 han quedado excluídos, la mayoría de ellos o muchos de
ellos por ir a universidades privadas, y nos parece, a mi me
parece, que eso es injusto, y le ruego a usted que tome nota y
pueda rectificar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller (...)

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

Gràcies, Sr. President. Jo voldria dir al Sr. Jaén que és una
llàstima que no li hagués semblat injust aquest sistema perquè
és el mateix sistema, el que hem seguit nosaltres, que va
implantar el Partit Popular, que governava les Illes Balears en el
moment que va introduir les beques per desplaçament.
Aleshores va ser injust el Govern del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps està esgotat.

I.4) Pregunta RGE núm. 3431/00, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llocs d'interès comunitari.

Pregunta número 4, que serà tractada amb l'ordre que toca,
i la número 10, que és del mateix tema, serà tractada a
continuació de la número 4.

3431, relativa a llocs d'interès comunitari, 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. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la llista que es va dur a
Consell de Govern és de 82 llocs d'interès comunitari, que figura
a un annex i que, per tant, jo el que diria al diputat és que li puc
presentar una fotocòpia de tots els llocs per no fer una lectura
aquí, que potser no tenc temps i tot en el temps que tenc per
consumir a la resposta a la pregunta.

De totes maneres dir que això és la contribució que fa el
Govern de les Illes Balears al compliment dels objectius i
requisits de la Directiva Europea 94/43 de la Comunitat
Econòmica Europea.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. President e. Efectivamente le agradezco mucho
que sea así y, en aras de la brevedad, que me dé usted esa
relación. Yo quiero decirle que se la había pedido hace unas
semanas por escrito, pero como desgraciadamente suele tardar
tanto, en general, el Gobierno en contestar, no sé si por una
cuestión burocrática y de trámite o si por otra razón, pues he
tenido que formularla oral. De todas manera le agradezco que
me la facilite, Sra. Consellera.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que,
evidentment, si vostè l'ha feta per escrit pot estar segur que
també la tendria per escrit. Per tant, nosaltres el que feim és
seguir la tramitació pertinent i fer-la arribar als diputats en el
menor temps possible. Per tant, sigui per escrit o sigui oral,
sempre tendrà resposta d'aquesta consellera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.10) Pregunta RGE núm. 3432/00, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a període d'informació pública en relació als LIC.

Tractarem a continuació, com hem dit abans, la pregunta
número 10, que és la 3432, relativa a període d'informació
pública en relació als llocs d'interès comunitari, que formula
l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sra. Consellera, precisamente el
tema de esta segunda pregunta viene a cuento de que la misma
inquietud que surgió en el Grupo Parlamentario Popular cuando
salieron informaciones en los medios de comunicación en
relación con que el Consejo de Gobierno había aprobado una
lista de lugares de interés comunitario, y lógicamente teníamos
mucho interés -valga la redundancia- en conocerlos, hay una
certa inquietud por parte de propietarios de estas islas en
conocer exactamente el alcance de estos lugares de interés
comunitario, y de esto la verdad es que se ha dado muy poca
información.
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Nuestra pregunta concreta, tal como se formula, es si se
piensa, efectivamente, sacar a información pública o, por lo
menos, convocar o comunicar a los propietarios afectados
cuáles son los lugares de interés comunitario y el alcance de
estos LIC.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és clar que la Conselleria
de Medi Ambient del Govern farà un temps d'informació pública
d'aquests aspectes. En primer lloc li he de dir que hi haurà un
període d'informació pública que tenim previst com a imminent
p el que fa a les zones ZEPA, i per tant per a les zones d'especial
protecció per a les aus, el decret relatiu a les quals està en fase
d'informació jurídica prèvia. Les ZEPA, on la directiva són
espais que cada estat inscriu davant la Unió Europea sense que
les autoritats europees s'hagin de pronunciar prèviament. Fins
fa poc temps -supòs que vostè ho sap- les ZEPA que existien
a les Balears eren només 16, i la Unió Europea va advertir l'Estat
de la seva total insuficiència amb una carta d'emplaçament de
dia 1 de febrer del 2000; per tant, nosaltres hem duit a terme els
estudis tècnics adients i hem ampliat la llista a 40 espais, i abans
de publicar el decret és clar que el sotmetrem a informació
pública.

Respecte als LIC, que és la directiva d'hàbitats, abans també
de protegir-los de manera formal, la Unió Europea els ha
d'acceptar. Tenim prevista una informació pública de la
proposta els resultats de la qual seran comunicats a la Unió
Europea per via del Ministeri de Medio Ambiente del Govern
estatal, i tot i que els espais no poden ser formalment protegits
fins que BrusselAles els accepti, aleshores nosaltres el que farem
serà, com dic, també dur-los a informació pública perquè els
pugui conèixer tothom.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Le agradezco la información en
relación con las ZEPA, pero en cuanto a los LIC no sé si he
entendido muy bien si la inminente puesta en información
pública se refiere a las ZEPA, que parece que sí, y si se refiere
también a los LIC, porque mi pregunta concreta era los lugares
de interés comunitario porque ya esperaba que, efectivamente,
tramitados los expedientes de las zonas de especial protección
de aves, estas salieran a información pública. Pero mi pregunta

concreta por eso se refería exclusivamente a los LIC. Parece que
efectivamente se va a hacer una información pública; lo que no
sé es si la piensan hacer mucho más adelante, cuando la Unión
Europea los haya aceptado, a esos lugares, o si efectivamente
la piensan hacer antes.

Personalmente creo que sería muy conveniente hacerla a
priori y no a posteriori, porque es a priori cuando de alguna
forma puede tener interés para los propietarios intervenir o
decir algo en relación con esa propuesta de declaración que
hace la conselleria.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, Sr. Diputat, li he de dir clarament que el que són les
zones LIC també se sotmetran a informació pública i, a més, li
he de dir una cosa: em sorprèn moltíssim que ara tengui tant
d'interès en veure quina serà la informació pública i tot el que
es podrà dir als propietaris quan per exemple el govern anterior
o els governs anteriors varen inscriure ZEPA sense informació
pública i varen proposar una llista de LIC que va considerada
totalment insatisfactòria per part del Ministeri de Medio
Ambiente del Govern espanyol també sense informació pública.

Per tant, aquest govern ho fa d'una altra manera i du les
coses a informació pública perquè tothom les pugui conèixer i,
evidentment, els propietaris també, i no el que varen fer vostès,
que no va ser en cap moment dur-ho a informació pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) Pregunta RGE núm. 3433/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a oferta turística ilAlegal.

Pregunta número 5, 3433, relativa a oferta turística ilAlegal,
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, en unes
declaracions del conseller de Turisme recollides pels mitjans de
comunicació dia 29 d'agost, s'afirmava que quasi la meitat de
l'oferta turística il Alegal corresponia a la pròpia oferta
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d'allotjament turístic, és a dir, a l'oferta dels empresaris hotelers,
quasi 80.000 places.

La pregunta és molt senzilla, i és saber en quines dades es
basa i es fonamenta el conseller per fer aquestes declaracions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el conseller de Turisme no
ha firmat mai aquestes dades, és a dir, no ha fet mai aquesta
afirmació. Si vostè té el retall de diari que ho diu així, si no li sap
greu me'l podria llegir, perquè jo crec que ni he llegit el diari ni
les he fetes mai.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Turisme, continua vostè en la línia de voler matar
sempre el missatger, sempre, sempre. Dia 29 d'agost, diari
Última Hora, vostè tendrà perfectament les seves declaracions,
on vostè parlava del fet que 80.000 places turístiques ilAlegals
estaven en mans dels empresaris hotelers, i vostè sempre
adopta la mateixa postura, sempre. Quan fa unes declaracions,
unes declaracions jo crec que completament desafortunades
perquè haurien d'haver donat lloc immediatament a l'obertura
d'una sèrie d'expedients, si efectivament vostè té aquestes
dades, tot d'una envia la culpa als mitjans de comunicació, tot
d'una, immediatament.

No el tenc davant, però jo em compromet, Sr. Conseller de
Turisme, a mostrar-li el retall de premsa d'aquell dia 29 d'agost
on vostè deia que 80.000 places hoteleres ilAlegals estaven en
mans dels empresaris hotelers. 

Jo li feia aquesta pregunta, Sr. Conseller, perquè estic
convençut que ho va dir, crec que els mitjans de comunicació
no tenen per què inventar-se res del que vostè diu. Crec que si
vostè realment coneix i té aquestes dades vostè aviat haurà de
donar explicacions a aquest parlament de quina ha estat
l'actitud i les actuacions que ha fet en aquest sentit per aturar
aquesta oferta ilAlegal que vostè creu que està en mans dels
empresaris hotelers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Flaquer, jo li agrairia que llegís el diari, que ho passi..., ho
dugui a aquesta cambra i no digui coses que no he dit.

En primera, jo no don la culpa als mitjans de comunicació,
li don la culpa a vostè de voler llegir allò que no hi ha als diaris.
Vostè, que ha de fer una oposició constructiva, en aquest
moment l'està fent molt constructiva: construeix fins i tot
realitats sobre aquelles coses que no hi són, vostè s'inventa les
coses.

Aquest conseller mai no ha fet aquesta afirmació, ni a la
conselleria hi ha aquesta afirmació. A  més sabria, i consta, i els
diaris ho tendran, que aquesta notícia que va sortir aquest dia
la Conselleria de Turisme la va desmentir l'endemà. Si els
mitjans de comunicació no varen publicar el desmentit és una
altra qüestió, però que es va desmentir..., i li puc fer arribar el
desmentit d'aquesta notícia i, per favor, no construeixi
informacions i notícies falses sobre el que no existeix.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.6) Pregunta RGE núm. 3436/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió de la nota jurídica elaborada pel MAP en relació als
consells insulars al Consell Consultiu.

Passam a la pregunta número 6, 3436, relativa a remissió de
la nota jurídica elaborada pel Ministeri d'Administracions
Públiques en relació als consells insulars al Consell Consultiu,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Presidència, crec que la pregunta és molt
concreta. Ha remès vostè l'informe jurídic que va rebre el seu
director general dia 30 de maig..., per ser més exactes, dia 31 de
maig, en relació a la llei que s'estava tramitant de consells
insulars per demanar la seva opinió?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, també per ser concret no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet té la
paraula.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies. Jo esperava aquesta resposta i he de
manifestar que em dol. Em dol perquè s'està cometent una
autèntica irresponsabilitat per part d'aquest govern entorn a un
projecte de llei tan cabdal com és la Llei de consells insulars. 

A les conclusions d'aquest informe a vostè li diuen que
hauria d'aprofitar el tràmit parlamentari per corregir aquells
aspectes que són clarament inconstitucionals. Jo puc admetre
que vostè opini el contrari, però per opinar el contrari hi ha
d'haver un fonament jurídic que li opini el contrari, i allò concret
i allò coherent seria que les seves manifestacions estiguessin
substentades per un contrainforme que fes veure que no és cert
el que li diu el Ministeri d'Administracions Públiques.

Miri, Sr. Conseller, jo no tenc cap vocació de profeta, però
ja li vaig dir que no hi hauria cap competència transferida als
consells insulars efectiva abans de dia 1 de gener. El temps ens
donarà la raó. Del 2001, clar. La Llei de consells insulars, com
que s'està tramitant sota el principi de no voler acceptar ni una
sola de les recomanacions que vénen en aquest informe jurídic,
vostès, vostè concretament i el seu govern, serà responsable
que una volta aquesta llei surti a la llum sigui declarada
inconstitucional i, per tant, no es pugui aplicar, amb la qual
cosa haurà fet perdre el temps i la llavor a aquest parlament, tot
per una caparrudesa.

I, per acabar, no és cert que aquest informe es refereixi al
primer projecte de llei; aquest informe es refereix al projecte de
llei que s'està tramitant en aquest moment en el Parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, la veritat és que a
vegades és difícil construir el discurs des de l'oposició, i vostè
és un exemple del fet que ha de complir un paper però li costa.

Primer li he de dir que com es podia admetre l'informe en el
Consell Consultiu quan el Consell Consultiu va emetre el seu
informe sobre la Llei de consells insulars dia 31 de maig?,
perdoni, vull dir dia 7 de gener del 2000, dia 7 de gener del 2000.
La nota jurídica, que no és nota jurídica sinó informe, que fa el
Ministeri d'Administracions Públiques va ser de dia 31 de maig.
Per tant, l'informe del Consell Consultiu ja havia estat fet, ja
havia estat rebut pel Govern i ja havien estat fetes les
modificacions.

Segon tema. A mi sí que em preocupa la seva
responsabilitat. Em preocupa la seva responsabilitat perquè
vostè no fa molt que va dir que els informes jurídics que feien
els Serveis Jurídics de la comunitat autònoma no li mereixien

cap tipus de respecte perquè estaven a les ordres del Govern.
Però, alt aquí! Quan fa els informes el Ministeri de
Administraciones Públicas, a vostè li mereixen tot el respecte;
som nosaltres, que no feim els informes... Això, vostè ho va dir
a la premsa el mes de març de l'any 2000, i les paraules són les
següents: "'El Govern es arte y parte. No puede hacer notas
jurídicas cuando se está tramitando la ley', dijo Huguet, tras
afirmar que los Servicios Jurídicos del Govern de la
comunidad autónoma son asalariados del Ejecutivo y están
a su servicio". Això vostè,  "asalariados del Ejecutivo". Els de
Madrid no ho són. Els de Madrid no, els de Madrid com que
són del meu partit ho fan tot bé, i aquests són els que diuen si
això és constitucional o no és constitucional.

Miri, Sr. Huguet, jo el que crec és que vostè hauria de
preocupar-se del que diu i després hauria, amb els anys que du
aquí... Jo respect els Serveis Jurídics de les administracions
públiques. Els respect i es contesten i no hi haurà cap problema
perquè, a més, d'aquest tema, n'he parlat amb el ministre
Posadas i no hi haurà problemes, no es preocupi. Poden anar al
constitucional, si hi volen anar, i no tendrem cap problema,
però el que sí vull és que aquest respecte que té vostè pels
Serveis Jurídics de les administracions públiques les tengui
pels Serveis Jurídics d'aquesta comunitat autònoma perquè crec
que vostè respecta i defensa l'Estatut d'Autonomia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) Pregunta RGE núm. 3437/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions del Consell Balear de Consum.

La pregunta número 7 està decaiguda per absència de la
persona que formula la pregunta.

I.8) Pregunta RGE núm. 3427/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la rotonda a la carretera C-713.

La pregunta número 8 està ajornada en temps i forma per
part del Govern.

I.9) Pregunta RGE núm. 3429/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de professors interins.

I la pregunta número 9, 3429, relativa a professors interins,
que formula l'Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup
Parlamentari Popular i té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Una de las características
comprobadas que hacen que el mercado de trabajo sea mucho
más flexible es la movilidad geográfica y funcional, y de esto
los americanos saben muchísimo, porque no es raro que
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alguien nazca en Minessota, que después vive en Nueva
Orleans y que se jubile en California o en Florida.

Esta característica tan importante de la movilidad geográfica
y funcional en el caso de los interinos, que su propio nombre
lo indica, pues no es tan buena, porque la excesiva rotación del
profesorado en los centros hace que los equipos de trabajo, los
departamentos, etc., etc., no tengan una permanencia en el
tiempo y eso va en detrimento de la enseñanza. Usted a
declarado a la prensa, y todos lo sabemos, que esta comunidad
es una donde los interinos docentes tienen prácticamente el
primer número en el rànquing de las comunidades autónomas.
Yo le pido a usted qué va a hacer, no en una año, porque esto
en un año prácticamente no se puede resolver, pero las
próximas actuaciones que usted haga, ¿qué va a hacer para que
este porcentaje dejemos de ser de los primeros y pasemos a ser
los últimos?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaén, jo li diré no el que farem,
sinó el que ja hem estat fent al llarg del curs 99-2000. No és cosa
de futur, és cosa de present i de passat. Hem emprès tota una
sèrie de mesures tendents a reduir el nombre d'interins i,
sobretot, tendents a reduir els inconvenients que representa
l'existència d'un nombre excessiu d'interins en el sistema
educatiu de Balears, que en el cas d'Eivissa i Formentera
sobrepassa el 50% i en el conjunt de les Illes és el 25%,
aproximadament.

La primera cosa que hem fet és convocar les oposicions
amb un nombre més gran de places de tota la història de les
Illes Balears, exactament 360. Després hem convocat places de
primària per illes, Menorca, Eivissa i Formentera; això ens
permet garantir que aquest professorat que ha tret la plaça a
Formentera o a Eivissa s'hi quedarà durant tres anys, o a
Menorca, i això és estabilitzar claustres i centres, i després
vàrem introduir una altra mesura per al professorat de Menorca,
Eivissa i Formentera, que era la possibilitat que els interins del
bloc 1 poguessin quedar en el mateix centre on estaven amb
l'objectiu de consolidar plantilles, claustres, i evitar al màxim
que fos possible aquesta mobilitat que efectivament no és bona
per al sistema educatiu.

Què farem a partir d'ara? Jo diria que continuarem amb la
mateixa línia: tornarem a convocar per a l'any 2001 un nombre
important de places per oposició, continuarem fent oposicions
per illes i continuarem oferint, especialment a Eivissa i
Formentera, la possibilitat que els interins quedin estabilitzats
en els seus centres sempre que la seva plaça, lògicament, no
sigui ocupada per una persona que tregui les oposicions. Creim
que amb aquestes mesures en dos, tres, quatre anys, ja es

començaran a conèixer els efectes, evidentment en sentit
positiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

M uchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, hay un dicho
que dice que el pasado no interesa, que el presente es aburrido
y que el futuro es de lo que realmente habría que hablar. Por
tanto, de futuro hay que hablar, hay que hablar de estabilidad,
del papel que hizo que el Partido Popular, en su momento,
importante, de una estabilidad para los profesores del bloque
1; yo creo que eso hay que continuarlo y sobre todo hay que
incrementar. Usted lo hecho en esta convocatoria pasada pero
en las próximas hay que incrementar las plazas para que ese
porcentaje a que usted hacía referencia de más de un 25%,
porque nuestros números son otros, pues disminuya
muchísimo. 

Yo creo que eso es bueno, no solamente para la enseñanza,
sino para los centros, los padres, los alumnos y para el propio
sistema educativo, y usted debe hacer un esfuerzo en las
próximas convocatorias.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És evident que l’anunci del futur, jo
crec que ve molt legitimat si pel passat ja confirmes que aquesta
línia que pretens dur en el futur és la que has dut en el passat,
a posta jo li he volgut anunciar. D’altra banda, no oblidem que
a nivell global de tot l’Estat hi ha un increment considerable de
professorat els anys noranta, no sé si han vist per la premsa
que Catalunya ha perdut 29.000 alumnes, Galícia 17.000,
Andalusia 6.000, per al curs 2000-2001, però tots han augmentat
en nombre de professors, en tot l’Estat els anys noranta han
augmentat en 80.000 els professors, lògicament això genera
bosses d’interins i, d’altra banda, aquestes mesures, jo li
voldria dir que són noves respecte de totes les mesures que
havia adoptat el Partit Popular anys anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 3434/00, de l 'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a declaracions del conseller de Turisme en relació als
hotelers. 

Passam a la pregunta, com recordaran la núm. 10 ha estat
tractada després de la núm. 4, així, passam a la pregunta 11, la
3434, relativa a declaracions del conseller de Turisme en relació
amb els hotelers, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
un altre pic és una pregunta en base a unes declaracions del
conseller de Turisme, esperem que aquí no es torni usar la
tàctica de tirar la pedra i amagar la mà, com s’ha fet abans, per
cert, com que s’agafa abans un mentider que un coix, si vostè
fa un desmentit és perquè qualque cosa ha sortit publicada,
imagín. Però bé, en qualsevol cas, el que li deman aquest pic és
què volia dir vostè exactament quan deia que tots aquells
hotelers que pagassin un cànon per impugnar l’ecotaxa es
posaven en contra del Govern, perquè tots sabem que dins un
estat democràtic i de dret, discrepar és una cosa perfectament
normal i perfectament lògica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sr. Flaquer, volia dir exactament el que vaig
dir, ara, el que no sé és el que vostè ha llegit.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
que, efectivament, com li deia, és una “perogrullada” que es
digui que una persona pot estar en contra d’una altra en un
estat de dret, perquè crec que el dret a discrepar és un dret
fonamental de tots els ciutadans que viuen a un estat
democràtic, jo sí que vaig entendre perfectament, i molta altra
gent més va entendre perfectament quin era el seu missatge, un
missatge, Sr. Alomar, amenaçant i xantatgista, vostè va utilitzar
un to amenaçador i xantatgista, i permeti’m que li digui, Sr.
Alomar, que vostè, vostè precisament que presumeix d’una
llarga trajectòria política i democràtica, encara que si m’ho
permet també, certament pendular, d’un costat a l’altre, no
hauria de caure en aquest to amenaçador i amb aquest to
xantatgista davant els empresaris hotelers. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sé exactament el que vaig dir, i el to del conseller va ser
absolutament distint a com vostè ha dit. El to del conseller va
ser que qualsevol persona, lliurement, podia fer qualsevol
campanya i qualsevol acció, si volia, ara, quan es recull
recursos amb un escrit que diu, entre d’altres coses, “estimados
para la campaña que va a emprender la Federación Hotelera
en contra de la implantación de la ecotasa”, que l’ecotaxa,
entenc que és un projecte del Govern, aprovat pel Govern i
enviat a aquest parlament, és a dir, és lògic que s’entengui, una
persona que fa una campanya en contra d’una decisió del
Govern, està en contra del Govern, això és totalment lògic. De
totes maneres, a mi el que m’agradaria saber és vostè quan
llegeix, que jo estic molt content que em segueixi durant aquest
estiu, n’estic orgullós, el que li demanaria és a veure què fa, a
més, quan llegeix, què fa vostè, perquè les interpretacions que
fa de les coses em fa sospitar que, a més de llegir, fa altres
coses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.12) Pregunta RGE núm 3438/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència a la Fepae.

La pregunta 12 ha estat decaiguda per absència de la
diputada que formulava la pregunta. En conseqüència, queda
tancat el bloc de preguntes. Passam a les proposicions no de
llei.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2559/00, del Grup
Parlamentari  Socialista, relativa a projectes presentats al
Govern de l'Estat espanyol  per esser subvencionats amb fons
de cohesió: tractament de residus urbans i depuració i
aprofitament d'aigües residuals.

La primera és la proposició no de llei 2559, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes presentats pel
Govern de l’Estat espanyol per ser subvencionats als fons de
cohesió, tractament de residus urbans i depuració i
aprofitaments d’aigües residuals. La diputada Sra. Mercè Amer,
en nom del Grup Socialista, té la paraula per presentar la
proposició.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta
proposició no de llei amb l’objectiu que l’acord en aquest
parlament sigui unànime, acord per transmetre a Madrid, per
transmetre a BrusselAles, al Ministeri d’Hisenda i a la Comissió
de la Unió Europea, la necessitat d’una major sensibilitat per la
greu situació de sequera que patim aquí, a les Illes Balears, com
també la important producció de residus que generam.
Demanam, amb aquesta proposició no de llei que s’accepti
finançar amb fons de cohesió una part important dels projectes
que en el mes de novembre passat va presentar el Govern de les
Illes Balears per ser cofinançats, projectes de tractament i
reutilització d’aigua depurada, així com tractament de residus.
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El catedràtic de la Universitat de les Illes Balears Sr. Manera
exposava el passat 30 de març en aquest parlament, a la
Comissió no permanent d’estudi de balanç fiscal de les Illes
Balears amb l’Estat espanyol, entre d’altres qüestions, parlava
del fort creixement de la nostra economia, augments molt
significatius en el producte interior brut, en l’afluència de
turistes, en la població, en la producció de residus, en el
consum elèctric, en el consum d’aigua, indicadors que poden
semblar en principi envejables per qualsevol altra comunitat,
això, si no tenim en compte la important sobreexplotació dels
mateixos ecosistemes que es genera per la pèrdua d’estocs de
capital natural, problemes d’aigua o problemes de generació de
residus en són un exemple.

No són les illes de la crispació, tot recordant un titular
periodístic de fa pocs dies, els vells problemes tancats i
polsosos, tancats als calaixos, es treuen per donar solucions,
quants d’anys parlant del Pla de transports, que mai no va
arribar, recorden el debat de l’autonomia, la promesa del Sr.
Matas, el setembre del 97?, en poques setmanes se’ls
presentarà el Pla de transports, sense dubtes els actuals
problemes del colAlapse de trànsit, aquests 900 cotxes per cada
1.000 habitants, estarien minvats. I del Pla energètic, són 16
anys on recordam aquí, en aquest mateix parlament, totes les
propostes amb el testimoni directe, com deia, d’aquest
parlament, Pla hidrològic, per posar més exemples, encara
pendent a Madrid de l’aprovació definitiu, o el Pla de residus
que encara esperam que aquest govern, en poc temps, el pugui
treure.

Avui, però hem de parlar d’aquests temes d’aigua i de
residus i per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
aquesta proposició no de llei que, repetesc, és per obtenir un
major finançament amb fons de cohesió per a aquests projectes
presentats pel Govern de les Illes Balears, en aquesta primera
fase 2000-2001. Un primer bloc de 18.000 milions de pessetes
per a sanejament i depuració d’aigües, tot un conjunt de
projectes per a totes les illes que inclouen reutilització d’aigua
dep urada, remodelació de depuradores, terciari per a reguiu de
tot tipus de conreus i remodelació de les plantes de composts
de fangs. Una segona proposta per a aquest cofinançament era
per valor de 2.100 milions de pessetes per a aquest període, que
anava dirigit a un vell projecte d’aprofitament dels excedents
d’aigua depurada a Palma, amb finalitats agràries i
mediambientals a la zona de Campos i ses Salines, que incloïa,
fins i tot, la recàrrega d’aqüífers. Un tercer bloc, són els
projectes inclosos en el Pla director de residus urbans de
Mallorca, la revisió, són 13.400 milions de pessetes per a aquest
període que prioritza, específicament la mateixa reglamentació
europea i que contempla, a més, les més estrictes directrius que
marca la Unió Europea, en el sentit, i vostès ho coneixeran, de
reduir, reutilitzar i reciclar, en l’eliminació segura dels residus.
Finalment, hi havia 262 milions de pessetes, un projecte
d’ampliació de la planta de compost d’es Milà, aquest projecte
bàsicament és el tancament en túnel, la fermentació del
compost, perquè es pugui reduir el temps, la superfície, així com
per evitar les olors. 

De tots aquests projectes que hem fet esment, sense cap
tipus d’explicació dels criteris, s’ha rebut, per part del Ministeri

d’Hisenda, des de Madrid, que es redueix la petició a
BrusselAles a tan sols quatre projectes de 2.043 milions de
pessetes. Aquests quatre projectes són: l’estació de
transferència de Calvià, la planta de selecció d’envasos, el
depòsit de seguretat per a les cendres i la planta de tractament
de residus sanitaris i animals. Una part, per tant, molt reduïda
de tots aquests projectes, una part molt reduïda d’aquests
13.000 milions que es demanaven per a les plantes de
tractament i la construcció del que suposa la revisió del Pla de
residus urbans de Mallorca.

D’aquí, aquesta proposta d’acord que esperam unànime de
tot aquest parlament, per als projectes presentats i reivindicar,
evidentment amb força, allò que creim just per a les Illes
Balears. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. Grups que
vulguin intervenir per fixar posicions? Sr. Buades, en nom del
Grup Mixt, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, no estaríem parlant d’aquest tema
si la nostra comunitat autònoma tengués un nivell de
finançament just, perquè parlam d’unes quantes desenes de
mils de milions que, en qualsevol comunitat autònoma
mínimament ben finançada, no faria falta discutir amb Madrid,
però el problema de base que tenim aquí i ho haurem de fer a
través de diferents grups i diputats de diferent signe, en
aquesta legislatura, una altra vegada, haurem de demanar sous
que, en condicions normals, mai no hauríem de demanar,
perquè estarien suficientment respectats a nivell de l’Estat
espanyol quant a finançament. L’altre dia ens visitava la Mesa
del Parlament basc i ens constaven els pressuposts que poden
manejar institucions com la nostra i quedàvem esmaperduts de
veure quin és el contrast.

Dit això, és a dir, venint d’aquesta situació estructural de
manca de finançament d’allò que és just per a les Illes Balears
i manca d’autonomia per poder invertir en allò que consideram
necessari, com a comunitat, hem de dir que nosaltres,
efectivament, creim que és molt encertada la proposta que
presenta el Grup Socialista, de no fer partidisme del fons de
cohesió i intentar que allò que ve de BrusselAles i acaba essent
repartit des de Madrid, des de l’Estat central, acabi respectant
allò que és una necessitat diversa en el conjunt de l’Estat
espanyol. És a dir, que si parlam per exemple de finançar el
simple adequament de la revisió de plans de residus a la
normativa europea no és un objectiu partidista i és com a
normal que en qualsevol estat democràtic s’entengui que el
Govern central, una cosa que no va més enllà de la simple
adequació, hagi de ser finançada. Jo vull recordar aquí que, per
exemple, en el cas dels residus tenim el rècord espanyol en
producció de residus per habitant, que voreja els dos quilos per
habitant i dia, cosa que no té precedents enlloc d’Espanya i
probablement tampoc en la Unió Europea. En el cas de l’aigua,
també és el mateix, parlam de reaprofitaments, parlam de deixar
de fer dessaladores i deixar de fer una política basada en una
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multiplicació constant de l’oferta, traslladant els costos de
l’aigua als costos de la factura elèctrica, és a dir, deixant de
donar excuses perquè Gesa i companyies similars vagin
ampliant indefinidament la seva producció elèctrica i, per tant,
les emissions del CO2. 

En aquest sentit, Els Verds creim, com deia, molt positiva la
proposta del Grup Socialista, i creim que, a més, incorpora un
fet que en farem ús tota aquesta legislatura, el que queda de
legislatura, que és això que diu que com a factor corrector hi ha
d’haver la població de fet. Creim que hem de començar a parlar
d’això, perquè últ imament hem parlat de transferències i la
població de fet no la veim a altres coses, no?, però nosaltres
aniríem més enllà, no només hem de parlar de la població de fet
quan parlam dels serveis, perquè aquests dos quilos de residus
per habitant i dia que pagam, que generam aquí, molts no els
produïm nosaltres, no Els Verds, sinó la població resident, ni
tan sols la de fet, sinó que hem d’anar cap al concepte de
població suportada, parlam de 150.000 milions de finançament
per 800.000 habitants, cosa que és ridícula, i d’11 milions de
turistes, els dèficits estructurals de reaprofitament d’aigües, els
dèficits estructurals de la simple adequació a la legalitat
europea no tenen per què pagar-ho els ciutadans d’aquí, en
solitari, i no tenim per què acceptar que l’únic criteri sigui la
població de cens, que és el que ens ha passat fins ara en
transferències dins les mateixes illes, ara que ja s’amplia
població de fet i hem de començar a parlar de població
suportada equivalent, perquè si no, feim el negoci de “na peix
frit”, que diuen, no?

En aquest sentit, votarem la proposta socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Miquel Ramon, en nom del Grup
Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el suport del nostre grup
a aquesta proposició i que esperam, com ha dit la portaveu que
l’ha presentada, que pogués sortir per unanimitat, perquè
realment això donaria més força davant les autoritats de Madrid
i de BrusselAles perquè aquesta comunitat que té un creixement
econòmic molt important, també té tota una sèrie de problemes
ambientals, problemes de residus, problemes d’aigua, tota una
sèrie de qüestions que, donada l’aportació que feim,
econòmica, amb els imposts d’aquestes illes, és d’esperar que
també, per part de BrusselAles, hi hagi una compensació per a
aquestes necessitats que ja he dit, genera el nostre model de
desenvolupament. Nosaltres estam contents que sembla que
darrerament, amb el Govern central hi pot haver un millor
ambient i una possibilitat de negociació entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat, perquè realment hi va haver
un temps en què semblava que des de Madrid el que feien era
oposició al que es demanava des de les Illes Balears, aprofitant
que sembla que hi ha aquest millor clima i aprofitant la justícia
de les peticions, pensam que el Parlament hauria d’aprovar amb

una àmplia majoria, a ser possible per unanimitat, aquesta
proposició, la qual cosa ens donaria més força a l’hora de
negociar amb Madrid i en BrusselAles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Fa poc més d’una setmana, la Mesa
del Parlament basc, que va venir de visita en aquest parlament,
i el seu president ens explicaven les avantatges del concert
econòmic, és a dir que la comunitat autònoma tengui la caixeta
i que sigui Madrid que vengui a demanar els serveis que paga
a les Illes Balears, en aquest cas al País Basc, perquè a les Illes
Balears no tenim concert econòmic. Avui, amb aquesta
proposició no de llei, també ens trobam en una situació similar,
projectes de les Illes Balears que han de ser o que haurien de
ser finançats per la Unió Europea i que, per arribar a BrusselAles,
com que han de passar per Madrid, alguns d’aquests projectes
cauen pel camí. I així veim com les Illes Balears necessiten
inversions, ja s’ha apuntat, de 13.000 milions de pessetes, i que
tan just el Govern de l’Estat en presenta per valor de 2.000
milions per poder posar en marxa el que ha estat la revisió del
Pla de residus sòlids urbans.

Ja s’ha dit també que la degradació que pateixen les Illes
Balears a causa de suportar una important quantitat de nous
habitants durant la temporada estiuenca, fa necessari que
aquest pla director de residus sòlids, es tiri endavant, i és
evident que, amb la manca de recursos que pateix la nostra
comunitat autònoma, si no ens ajuden des de la Unió Europea
o des del Govern de l’Estat, difícilment ho podrem tirar
endavant.

Per tot açò, donarem suport a la proposició que presenta el
Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Huguet Sintes, en nom del Grup Popular, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Ahir migdia, quan dinàvem el grup de consellers del
Partit Popular del Consell Insular de Menorca, el capvespre del
primer dilluns de cada mes tenim ple, i després de la feina del
matí, per preparar el ple, solem anar a dinar junts, una de les
conselleres recordaven una anècdota succeïda d’un senyor del
camp -ja fa anys- que va anar a un despatx de l’Administració
pública, i entre la documentació que li van demanar, li van dir,
“i també ens ha de dur una foto”, i ell diu, “no en tenc, jo, de
foto”; diu, “bé, nosaltres hem de menester una foto”, diu, “i val
qualsevol casta de foto?”, li diuen “sí, vostè dugui una foto” ,
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perquè van pensar que tampoc no devia tenir una foto massa
antiga; bé, el sendemà, aquell senyor amb la faixina, aquell
mocador per embolicar la roba i les coses, es va entregar en
aquell despatx, amb la foto del casament, una foto així. I dic
aquesta anècdota que em va contar la companya consellera, em
va recordar que tenia aquesta proposició no de llei. La
impressió que tenc, és que després d’haver passat per Madrid
els projectes, els han dit “duguin una foto”, i vostès els volen
dur la foto del casament del Parlament. No val qualsevol foto,
no val qualsevol foto.

Hi ha un reglament o una directiva, com vulguin, que parla,
perquè és una qüestió reglada, dels fons europeus, dels fons de
cohesió, dels fons estructurals, i les normes que els regulen. I
jo, quan veig que vostès, tant en el text escrit de la proposició
com en les explicacions que després han fet els distints
portaveus, el que pretenen és que els projectes en el fons de
cohesió que presenta aquest govern a l’estat membre
representant davant la comissió europea per al cofinançament
d’aquestes propostes, els mesclen, dic , amb problemes de
població de fet, amb problemes d’insularitat, amb problemes de
sequera, amb problemes de balanç fiscal, amb problemes de
generació de residus, i no sé quants de problemes més,
segurament hi ha alguna cosa que no quadra o que no encaixa.

Si els fons europeus es distribueixen, no ja per a aquestes
illes, sinó per tots els estats membres, d’acord amb un
reglament, l’únic que sembla que ens ha de preocupar és que
aquests projectes a hora de ser presentats acompleixin allò que
diuen les normes que regulen aquests fons, i que a hora de ser
avaluats, no per l’estat membre, no per l’estat membre, per la
comissió, puguin ser considerats estimats i ,  per tant,
finançables. És a dir, no creim de cap manera que la qüestió de
present ar un certificat que el ple del Parlament ha acordat el que
vostès demanen, que l’Estat espanyol recuperi la totalitat dels
projectes presentats per les Illes Balears per ser finançats en
fons de cohesió europea, bé, quan ha intervengut la portaveu
del Grup Socialista, estimada companya Sra. Amer, parlava de
18.000 milions de pessetes de depuració, ho hem comprovat
aquesta setmana, abans de fer aquesta intervenció, projectes
agricultura per a reutilització per als quals hi ha 700 milions de
pessetes disponibles per a aquesta comunitat, hi ha quasi res.
Fa falta dur la foto del casament?, el que fa falta són projectes,
el que fa falta és complir el reglament del fons.

Ens sap greu, perquè no és una qüestió política, i vull que
quedi ben clar que aquí, tant el meu grup, el seu portaveu, com
el president regional del partit, han manifestat la seva
disposició a acompanyar els membres del Govern o
representants del Govern als despatxos de Madrid que facin
falta per defensar els projectes que presentem. Que quedi aquí
constància que ho ha manifestat el portaveu en aquesta sessió,
el portaveu per a aquest tema, que en quedi aquí constància,
ara, demanar certificats del Parlament?, o és que el fons de
cohesió, que és una cosa reglada, d’executius i entre executius,
hi han de mesclar el legislatiu? No es basta el Govern, amb tots
els partits que són?, és incapaç?, és incompetent? No creim que
el legislatiu sigui per a aquestes coses.

Senyora portaveu del Grup Socialista, crec que, ho he pujat
aquí, però ni ho mencionaré, si no és que em contradigui i en la
rèplica faci falta, són els projectes que ens va entregar el
vicepresident, a la compareixença en comissió, del que s’havia
presentat en el fons de cohesió. Per no estendre’m no hi
entraré, però ho duc, ho he reestudiat i estic disposat que en
parlem, crec, Sra. Mercè, que el que fa falta és seriositat,
insistesc, en el compliment de la normativa, rigor en els
projectes, jo no sé si fa falta que els ho digui, però ho faré,
perquè són dues línies, “els fons estructurals estan pensats i
poden prestar ajudes de cofinançament a projectes que
s’inscriguin en las prioridades de la política de medio
ambiente comunitaria”, els llegiré més: “En relación con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 13 -del Reglament-, la
comisión llevará a cabo una apreciación de los proyectos con
el fin de establecer una precisión de los resultados ...”, é s  a
dir, qui acaba dient sí o no als projectes per al fons de cohesió,
no és l’estat membre, és la comissió, altres coses les fa en
cooperació amb l’estat membre, però açò és la comissió.

Creguin-me, presentin amb rigor els projectes, que l’estat
membre els ha de presentar, i serà la comissió la que
seleccionarà aquells que consideri que s’ajusten al reglament
per aplicació d’aquest fons a projectes dins el programa de
medi ambient, dins el cinquè programa europeu.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes, en nom del Grup
Popular. La Sra. Amer, del Grup Socialista, demana la paraula
per contradiccions, la té.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair el suport dels grups que
comparteixen, com havia de ser, aquesta sensibilitat per
solucionar, juntament amb el Govern, aquests greus problemes
que afecten les Illes, vells problemes que afecten les Illes,
evidentment, allò que demanam, com deia el Sr. Buades,
portaveu, és un finançament just per sa aquests projectes que,
igual que moltes ciutadanes i ciutadans d’aquestes illes,
consideren que és important obtenir aquest finançament.

Des del Grup Parlamentari Socialista, no podem entendre per
què no s’han inclòs la resta de projectes, i sobretot, sobretot,
Sr. Huguet, quan apareix un cinquè projecte, un cinquè projecte
elegit pel seu finançament en fons de cohesió, la recollida
neumàtica de fons al centre de Palma, per 2.620 milions de
pessetes, més que el pressupost conjunt d’aquests altres
quatre projectes, i que, a més, no figura al Pla director de
residus urbans de Mallorca. 2.620 milions de pessetes per donar
servei a uns aproximadament 20.000 habitants del centre de
Palma, enfront als 2.043 milions per als 690.000 habitants de
Mallorca, Palma inclosa. Però hem parlat aquí de la població de
fet, i vull rectificar aquesta xifra, en realitat és d’1.158.615 la
població mitjana anual de Mallorca, si tenim en compte els
turistes.
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No es tracta d’una foto, Sr. Huguet, es tracta que allò que
creuen les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears que és
just, aquest finançament en fons de cohesió, i que així hauria
d’haver estat la proposta de Madrid del Ministeri d’Hisenda a
BrusselAles, que evidentment és la comissió, finalment, qui ho
decideix, no és la foto, és l’acord unànime que demanava
d’aquest parlament per allò que creim just.

I vostè m’ha parlat del Reglament, jo també n’hi parl, perquè
aquesta directiva dels programes, la Comunicació del 1999, la
267/02, especifica ben clarament que allò -jo li ho traduesc-, que
allò fonamental de les directives sobre residus és que els plans
que s’elaborin afectin tot el territori i, per tant, els projectes
estiguin dins el pla director, com eren els projectes que
demanam. Per tant, aquí hi ha d’haver voluntat. Però, a més,
n’hi citaré una altra, referida a la quantitat de doblers, perquè
vegi que la quantitat assignada és molt petita, a Espanya,
segons el Reglament 1.264 del 1999, li corresponen entre un 61
i un 63%, això, si miram els fons assignats per a aquesta primera
fase 2000-2001, són 2.615 milions d’euros per al 2000 i 2.615
milions d’euros per als 2001. Això, si ho traduïm en pessetes i
parlam d’una distribució aproximada d’un 60% per a Espanya,
vol dir que aquests 2.043 milions de pessetes, Sr. Huguet, tan
sols Balears se’n queda un 0,4%, molt poc i, per tant, d’aquí
que sigui bo que des d’aquest parlament reforcem el Govern
amb aquesta petició del que és just per a les ciutadanes i els
ciutadans.

I voldria acabar també amb aquest suport del Govern, que
també ho varen expressar ja el mateix 17 de novembre a la
Comissió d’Ordenació del Territori, la consellera de Medi
Ambient, on esperava que després de les darreres reunions, el
projecte estava molt ben presentat, i expressava el desig que
aquests projectes presentats dins el Pla de residus de Mallorca
fossin finançats. Suport que també va tenir la mateixa comissió
d’Economia, de dia 30 de març del 2000, pel Sr. Vicepresident,
Sampol, on expressava el seu orgull per aquests projectes que
s’havien presentat i amb l’objectiu de poder obtenir aquest
finançament. Nosaltres ho continuam reivindicant des d’aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. 

Esgotat el debat amb el torn de contradiccions... -no hi ha
torn, ja s’ha esgotat- procediríem a la votació i demanaria a les
senyores i als senyors diputats que votin a favor que es posin
drets, per favor. Moltes gràcies.

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

No hi ha cap abstenció.

Vots a favor, 28; vots en contra, 24. Per tant queda
aprovada la proposició no de llei relativa a projectes presentats
al Govern de l’Estat espanyol per esser subvencionats amb
fons de cohesió.

II.2) Proposició no de lle i RGE núm. 2576/00, del Grup
Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a celebrac ió
de l'any 2001 com a Any Europeu de les Llengües.

Passam a la següent proposició no de llei, 2576, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la
celebració de l’any 2001 com a Any Europeu de les Llengües.
En nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Cecili Buele per defensar la proposició.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, membres del Govern, amb aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista volem també aprofitar aquesta oportunitat, i pens
que no deu ser gens estrany a cap dels diputats i de les
diputades aquí presents si els dic que en qüestió d’idiomes i en
qüestió de llengües estam entrant en una era totalment nova,
totalment distinta a la que hem viscut fins ara, i si em permeten
la confidència els diré que no fa ni 24 hores que va arribar a
aquest diputat -i m’imagín que pot haver arribat també a altres
diputats- el fet que avui en dia un ja pot, a través del seu
ordinador, traduir automàticament del castellà al català a través
de la xarxa sense cap problema. Per exemple, es tracta d’un
sistema de traducció automàtica del castellà al català amb les
seves variants dialectals, una traducció indirecta per
transferència morfològica avançada que permet als usuaris
traduir del castellà al català qualsevol text  fins a 2.048 caràcters.

Dic això com a dada, si m’ho permeten com a anècdota, per
introduir la presentació d’aquesta proposició no de llei i fer
veure la importància que pot tenir per a la nostra comunitat
autònoma el fet que l’any 2001 hagi estat declarat l’Any
Europeu de les Llengües, i que pot ser una bona oportunitat
per fer que la nostra llengua, la llengua pròpia de les Illes
Balears, la llengua catalana, pugui rebre un suport molt més
ampli que el que li puguem donar els seus usuaris.

Tots els grups parlamentaris saben que el passat dia 9 de
maig arribava a aquest parlament de les Illes Balears un escrit
del Congrés des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe
relatiu a la declaració de l’any 2001 com a Any Europeu de les
Llengües. De fet, el comitè de ministres del Consell d’Europa ha
declarat oficialment l’any 2001 com l’Any Europeu de les
Llengües, amb celebracions que s’han de fer en els 41 països
membres i a d’altres que s’hi han afegit, com poden ser
Armènia, Azerbaijan, Balarús, Bòsnia-Herzegovina, Mónaco o
la Santa Seu. La Unió Europea també preveu l’any 2001 Any
Europeu de les Llengües vives i se’n preveu una ferma
celebració amb el Consell d’Europa. 

La Unesco també s’ha afegit a aquest projecte, i nosaltres
voldríem remarcar amb aquesta proposició no de llei
precisament quins són aquests objectius d’aquesta celebració
de l’any 20001 com a Any Europeu de les Llengües. Es proposa
que es valori amb profunditat la riquesa que comporta la
diversitat lingüística d’Europa. El nostre continent, aquest vell
continent d’Europa, si d’una cosa pot presumir és del fet de ser
pluricultural, és del fet de ser plurilingüe, és del fet de tenir un
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enriquiment, una riquesa lingüística per ventura cap altra
continent no ha pogut guardar durant tant de temps, tot i que
per a nosaltres els europeus les llengües dels altres continents
ens resultin del tot desconegudes o molt desconegudes.

Promoure també intenta el plurilingüisme a nivell individual.
Es considera que una ciutadana o un ciutadà que és capaç
d’utilitzar més d’una llengua amb facilitat, amb correcció, amb
estil, es considera que aquesta ciutadana i aquest ciutadà està
diguem que promovent una Europa més culta. Per això és una
bona oportunitat per fer veure a tota aquella gent -i l’Estat
espanyol no està exempt d’això- que únicament utilitza una sola
llengua ordinàriament, perquè això representa un empobriment
lingüístic d’Europa.

Encoratjar també a aprendre altres llengües i, s’insisteix, al
llarg de tota la vida, no només durant el període escolar, no
només quan es va a escola, quan es fa el batxillerat o quan es
va a la universitat, sinó durant tota l’etapa de la vida, estudiar
altres llengües incloses aquelles que són les menys esteses. No
oblidem, i convé tenir-ho en compte, per exemple, aquest detall
de que en el Parlament Europeu hi ha onze llengües oficials i
dues semioficials, tretze llengües s’estan usant dins el
Parlament Europeu entre oficials i semioficials. D’aquestes
tretze llengües n’hi ha més de la meitat, set concretament, que
són llengües pròpies d’uns estats on els parlants són, en
número, bastant inferiors als catalanoparlants. L’holandès, el
suec, el danès, el finlandès, el grec, el luxemburguès, el gaèlic,
llengües oficials o semioficials del Parlament Europeu són
p arlades per un nombre inferior de gent als que constituïm el
conjunt de catalanoparlants. 

Hi ha més gent que parla català a Europa que no gent que
parla holandès, suec, danès, finlandès, grec, luxemburguès o
gaèlic. Això vol dir que les comunitats autònomes on la llengua
catalana és pròpia o oficial encara no hem fet l’esforç suficient
com perquè aquesta llengua nostra sigui escampada,
promoguda, defensada i valorada a Europa, i és per això que
des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
entenem que l’any 2001 pot ser un bon any per donar una
empenta, per celebrar aquesta diversitat lingüística que es dóna
a Europa, per promoure una sèrie de manifestacions europees
de caràcter estatal, de caràcter regional, de caràcter nacional, de
caràcter local.

Diu en les seves recomanacions el Congrés dels Poders
Locals i Regionals d’Europa que és una bona oportunitat
perquè qualsevol càrrec públic municipal, local o regional,
durant l’any 2001 podrà tenir la possibilitat de participar
activament en aquest any i de fer-hi aportacions que es
considerin oportunes. El Consell d’Europa reconeix que
aquestes administracions locals poden jugar un paper molt
rellevant en la celebració d’aquest any 2001 com a Any
Europeu de les Llengües: s’hi poden aprofitar les estructures
locals i regionals, les ja existents, com poden ser les xarxes
educatives, el teixit associatiu, els instituts culturals,
l’agermanament de municipis d’altres països amb una altra
llengua pròpia, les empreses públiques, etc. 

En aquest sentit fa alguns suggeriments que, tot i que no
pretenen ser ni exclusius ni exhaustius, són sense cap casta de
dubte ben orientatius. Es remarca, per exemple, fer campanyes
de valoració positiva del plurilingüisme europeu, l’organització
de concursos, la promoció de viatges, la promoció de llengües
minoritàries, accions tendents a estimular l’aprenentatge de
llengües estrangeres, la promoció de llengües emprades per les
poblacions immigrades i tot un seguit de propostes que són les
que fan que el Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
proposi a la consideració d’aquesta cambra una proposició no
de llei que té tres punts en els quals es diu, en el primer, que el
Parlament de les Illes Balears s’adhereix plenament a la
celebració d’aquest any 2001 com a Any Europeu de les
Llengües, li dóna el màxim suport, pren l’acord d’organitzar
actes institucionals i promoure l’edició i difusió de la Carta
europea de les llengües regionals o minoritàries al’àmbit de les
Illes Balears. Com a segon punt el Parlament de les Illes Balears
encoratja els ajuntaments i els consells insulars de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a preparar i realitzar la participació
activa en la celebració de l’any 2001 com a Any Europeu de les
Llengües; i el tercer punt, on el Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears a promoure iniciatives tendents a intensificar la difusió
i la coneixença de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
arreu d’Europa durant l’any 2001.

Nosaltres esperam des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista que aquesta proposició no de llei que hem
presentat amb el desig de fer, entre d’altres, que la nostra
llengua pròpia, la llengua catalana, l’única llengua pròpia de les
Illes Balears, pugui tenir un major suport durant l’any 2001.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. ¿Grupos que deseen fijar la posición? Por
el Grupo Parlamentario d’Esquerra Unida y Ecologista tiene la
palabra el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President. Bon dia a totes les diputades i als diputats.
Fixarem posició del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista davant
aquesta proposició no de llei que ha explicat, defensat, el
portaveu del Grup Nacionalista, el Sr. Cecili Buele, que ben
retrobat sigui en aquest parlament després de les vacances
estivals.

De declaracions, cartes, celebracions de caràcter lingüístic,
n’hi ha a bastament, n’hi ha hagut a bastament al llarg de la
història: Des de la Declaració dels Drets Humans, que a l’article
segon deia que tothom té tots els drets i totes les llibertats
sense distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió
pública o altra, origen nacional o social, posició econòmica,
naixement o qualsevol altra condició, passant pel pacte
internacional de drets civils i polítics del 66, que en el seu
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article 27 tracta de les llengües, o del pacte internacional de
drets econòmics, socials i culturals, també del 66, que en el seu
preàmbul afirma que l’ésser humà no pot ser lliure si no es creen
les condicions que li permeten gaudir tant dels seus drets civils
i polítics com dels seus drets econòmics, socials i culturals,
com la Resolució 47 de 1992 de l’Assemblea General de l’ONU
relativa als drets de les persones pertanyents a minories
nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, com el conveni
europeu per a la prot ecció dels Drets Humans i les llibertats
fonamentals promulgat l’any 1950, com la Carta Europea sobre
les llengües regionals o minoritàries aprovada pel Consell de
Ministres de la Unió Europea l’any 1992, com la declaració de
la cimera del Consell d’Europa el 93 sobre les minories
nacionals, com la declaració de Recife al Brasil el 1987, com la
convenció de l’Organització Internacional del Treball de 1989
relativa als pobles indígenes, com la declaració de
l’Organització Internacional del Treball de 1989 relativa als
pobles indígenes dels països independents, com la Declaració
Universal dels Drets colAlectius dels pobles el maig del 90, com
l’informe de la Comissió de Drets Humans del Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides el 94 o, més
recentment, la Declaració Universal dels Drets lingüístics que
va ser el 96, em sembla, i que aquest parlament va acordar per
unanimitat adherir-s’hi l’any 97. Pens que encara hi devem estar
adherits, si no ens hem desadherit, perquè, clar, quan t’aferres
a una cosa no sabem mai si ens desaferram o no ens desaferram
o si mai vam estar aferrats, amb aquella adhesió.

Ara tenim que hi ha la celebració -ben arribada sigui- l’any
2001 de l’Any Europeu de les Llengües vives i, per tant, és una
altra oportunitat per aprofitar aquestes declaracions o
celebracions i fer-les possibles perquè siguin no només una
declaració sinó una cosa pràctica. I la situació de les llengües
el Sr. Cecili, perquè ha de ser així, ha posat aquí davant, damunt
la taula, en el Parlament, la situació o problemes que té la
llengua catalana en aquest marc històric en què vivim són
molts, la situació de les llengües minoritàries sobretot. 

Vivim una forta i tradicional tendència unificadora de la
majoria d’estats, la pretensió de reduir la diversitat i afavorir
actituds adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic.
D’aquí a una estoneta veurem una proposició no de llei del
Partit Popular que va molt dirigida en aquest sentit. També
vivim un procés imparable de mundialització de l’economia i de
les relacions socials establertes en relació al mercat i, com a
conseqüència, una mundialització del mercat de la informació,
de la comunicació i de la cultura que trasbalsa àmbits de relació,
formes d’interacció que garanteixen la cohesió interna de cada
comunitat lingüística i la comunicació externa. Vostè ha parlat
en la seva exposició d’aquesta facilitat tecnològica per a les
traduccions immediates lingüístiques, però molta por em fa que
estam vivint una nova divisió social, que és una divisió social
d’aquelles persones amb capacitat per accedir a aquesta
tecnologia i d’aquelles persones incapacitades, ja sigui per
educació, formació, ja sigui econòmicament, per accedir a
aquesta tecnologia que no hem de menysvalorar.

També una altra qüestió és el model economicista de
creixement propugnat pels grups econòmics internacionals i
grups polítics, lògicament, que pretén identificar la

desregulació amb el progrés, l’individualisme competitiu amb la
llibertat i que aquesta cosa genera greus i creixents desigualtats
econòmiques, socials, però també culturals i lingüístiques.
Aquests tres eixos bàsics sobre els quals es desenvolupa el
moment històric actual s’han de percebre -nosaltres ho feim-
com un risc que amenaça la supervivència de moltes comunitats
lingüístiques i, sobretot, aquelles que per la manca
d’autogovern, per mor d’una demografia limitada o bé
parcialment o totalment dispersa, o per causa d’una precarietat
econòmica, per disposar d’una llengua pròpia no codificada
estan en una situació extrema, d’extrema feblesa, respecte a les
grans llengües de comunicació mundialitzada. Si fins i tot el Sr.
Aznar creu que el castellà està en aquesta situació d’extrema
feblesa davant les grans llengües de comunicació
mundialitzada, què hem de pensar nosaltres del català?

Llavors, el treball per la supervivència d’aquestes llengües
minoritàries amb les quals nosaltres ens sentim, a part de les
declaracions ha de ser assegurar una organització de la
diversitat lingüística que permeti la participació efectiva de les
comunitats lingüístiques en el model actual de creixement, fer
compatible l’espai comunicacional mundial amb la participació
equitativa de tots els pobles, de totes les comunitats
lingüístiques i de totes les persones en el procés de
desenvolupament i fomentar un desenvolupament sostenible
basat en la participació de tothom i en el respecte per
l’equilibri..., posem-li ecològic, ja que som el Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista, per l’equilibri ecològic de les societats i per
unes relacions equitatives entre totes les llengües i cultures.
Hem de partir de l’existència de comunitats lingüístiques i no
d’estats i situar-nos en el marc de reforçament de les
institucions internacionals capaces de garantir un
desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la comunitat.

Com ja he dit al principi aquest parlament va aprovar per
unanimitat, crec que era l’any 97, adherir-se a la Declaració
Internacional o Universal..., crec que era universal, de Drets
lingüístics, i es va instar el Govern a prendre iniciatives
tendents a la defensa dels drets lingüístics dels habitants
d’aquestes illes. Què es va fer? Vostès ja ho saben, o bé no ho
saben; mai no es va passar un balanç de les iniciatives preses
per complir amb aquell compromís que es va acceptar en aquest
parlament. No es tracta tant d’aprovar declaracions, que es
poden aprovar, ni d’adherir-se a celebracions, que ens hi
podem adherir, nosaltres, lògicament, donarem tot el suport i
ens felicitarem per aquesta iniciativa; es tracta de crear i
consolidar polítiques lingüístiques clares i dotades
suficientment per avançar en un panorama molt difícil. 

Des de fa un any, crec -i ho dic sincerament- que no només
ha canviat la sensibilitat de les administracions, la majoria
d’administracions locals o autonòmiques, en relació a la llengua
catalana, i no només la sensibilitat, sinó també la pràctica
política. Les iniciatives de la Direcció General de Política
Lingüística, o el fet -i ho dic perquè ho conec, no sé a altres
illes com està- però per primera vegada en 20 anys un pla
plurianual de normalització lingüística a Menorca amb el consell
insular i els vuit ajuntaments, tots els ajuntaments, són fets
constatables. La setmana passada ens reuníem a Alaior
regidors dels vuit ajuntaments i el mateix consell per fer una
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avaluació del compliment del Pla de les accions del 2000, de les
que falten per acabar, de veure el que ha anat bé i malament i
per programar accions de cara al 2001; també es va parlar
d’aquesta celebració de l’Any Europeu de les Llengües per
veure com incardinam les accions amb la celebració d’aquesta
any. Per tant, jo crec molt en aquestes polítiques pràctiques i en
aquest sentit hem de fer una valoració positiva del
compromisos ja i de les pràctiques que es duen, i s’ha
d’esperar, i així ho feim, que l’adhesió a l’Any Europeu de les
Llengües sigui, en el desenvolupament de les polítiques de
govern, ja sigui a una administració o a una altra en les que
tenim responsabilitat -ja sabem que el compromís que es pugui
adoptar en el Govern espanyol pel que es veu darrerament no
serà tant fort, pel que es veu darrerament, eh?, no sé si hi haurà
un canvi d’actitud, esper que sí- que sigui una renovació
d’aquest compromís i que sigui una càrrega d’energia per a una
major dotació i una major acció pública en favor de l’ús i de la
vigoria de la nostra llengua.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, és
obvi que el vot serà favorable, del Grup Socialista, però val la
pena que davant una celebració sense fer un poc..., sense tirar
un poc una visual al que ha estat la Carta europea sobre
llengües regionals i minoritàries que encapçala aquest text, un
no s’adona de la història que ha passat per damunt la forma de
parlar dels diferents pobles que conviuen a Europa i que tenen
una particularitat diferent en aquells països que han sofert
processos colonials que moltes vegades han fet desaparèixer
les cultures dels pobles ocupats, com podria ser el succeït en
els Estats Units amb les tribus d’indis que poblaven aquell
territori, o la situació del quétxua i l’aimara, per parlar de països
de l’hemisferi sud americà. Però la situació a Europa és diferent
i ha tingut una manera de viure, Europa, de modificar fronteres,
de consolidar estats i de reconèixer drets que ha estat diferent
d’altres parts del món i avui som conscients o em de ser
plenament conscients d’açò. 

Aquesta carta europea de llengües regionals que va tenir
l’any 87, amb una resolució sobre llengües, precisament, de la
Comunitat Europea que es deia en aquells moments, va tenir
una traducció en una carta europea de llengües regionals. A
aquest text final, que va ser aprovat per l’Assemblea
parlamentària del Consell d’Europa el 4 d’octubre de 1988, s’hi
va arribar després d’una redacció de diferents texts
provisionals on hi va haver dos espanyols que hi varen
participar, en Lluís Maria de Puig i en Modest Prats, i faig
aquestes referències perquè és just, precisament quan parlam
del català, que el reconeixement de la llengua catalana fos un
èxit en mans dels ponents que hi anaven en representació
d’Espanya, a pesar que la votació, a pesar de tots els vots a
favor i cap en contra; hi va haver vuit abstencions, no va tenir
cap vot en contra perquè els que eren contraris van sortir del
plenari de l’Assemblea per no votar.

Per tant, avui vivim, onze o dotze anys després, o tretze, una
situació pràcticament diferent. Hi ha hagut canvis
importantíssims dins països europeus que es troben igual que
Espanya. A Espanya vam tenim -crec jo- la grandesa, la visió,
el coneixement de fer aquest reconeixement de llengües
diferents i de cultures diferents dins l’Estat espanyol quan la
redacció de la Constitució. Els noruecs ho van haver de canviar
per donar validesa a una situació que tenien de fet en el poble
sami, el que coneixem nosaltres amb el nom de lapons, o els
italians també van haver de canviar, van haver de fer una
modificació, una interpretació de la constitució pel fríuli o la
situació de Trieste. Per tant hi ha hagut diversos..., o el
reconeixement de l’alemany suís com a element d’ensenyament
dins les universitats. Per tant, la sensibilitat enfront d’aquest
problema ha estat una constant al llarg d’aquests any.

Sabem, tot i amb açò, que la Carta no és una convenció de
drets humans i va tenir dificultats certes. Una, per aprofundir
dins la Carta de Drets Humans; en principi la Declaració de
Drets Humans del 48 no reconeix el dret de les llengües perquè
hi havia certes prevencions ben certes. S’hi va acudir, tràmit...,
no diré un subterfugi però sí el dret que té la persona de dret de
llibertat d’expressió i així hi ha sentències fins i tot al Canadà
que van servir com a reconeixement del dret que tenia la
persona d’utilitzar la llengua del seu territori, fins i tot aquelles
llengües que no tenen territori, si feim una traducció, a territori,
com a territori polític.

El dibuix de les fronteres europees en el període
d’entreguerres, quan surt de la Primera Guerra Mundial una
sèrie, per destrucció o per desaparició de l’imperi
austrohongarés i de les modificacions a Rússia, òbviament, va
sortir una sèrie d’estats i hi va haver una sensibilitat molt forta
dins Europa envers estats nous que van sortir: Estònia,
Letònia, Lituània, Albània, etc., no em facin parlar més, i va
produir també una situació que la societat internacional va
voler fixar a través de tractats a Versalles i no ho va aconseguir,
no ho va aconseguir perquè les fronteres no corresponien,
certament, amb les fronteres idiomàtiques. Una frontera política
és una cosa artificial, promogut per situacions de confrontació
de força la majoria de les vegades, i la força de la cultura només
és la utilització, la pervivència i vitalitat que pugui tenir aques ta
cultura per a la seva persistència. Les fronteres del català a
França, a Aragó i la valenciana, o a pobles fins i tot..., bé, i a  les
Illes, òbviament, o la pervivència, minipervivència, a l’Alguer,
la situació del basc encara que sigui molt més minoritari en el
sud de França, són exemples clars, per no parlar del flamenc en
el cas de Bèlgica.

Quines eren els tres grans trets que la Carta tenia davant i
que havia de resoldre? Hi havia, primer de tot, un
aprofundiment dins el camp dels Drets Humans; segon, la
superació de la percepció de certs estats que si aprovaven
aquesta carta anaven en detriment de la llengua o el que es diu
idioma propi per antonomàsia, l’utilitzat dins l’administració, i
amb una gran varietat de situacions diferents que anaven en
contra de l’acceptació de la Carta, o fins i tot una classificació
de les llengües en situacions socials i polítiques absolutament
diferent.
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Hi ha, quan es parla de no discriminació, un text que no em
puc resistir a llegir-los, amb una traducció. Per tant deman
excuses si faig algun error, però la Carta, quan parla del que és
no discriminació diu clarament: “Per l’expressió discriminació es
fa referència a tota distinció, exclusió, restricció o preferència
que atenyi la pràctica d’una llengua o la pertinença a una
minoria lingüística que tengui per finalitat o efecte desalentar,
comprometre o impedir el manteniment o el desenvolupament
d’una llengua minoritària o que atempti a la igualtat dels drets
dels parlants d’aquestes llengües en relació als parlants de les
llengües més esteses en els camps de la vida privada o
pública”. Per tant la Carta és clara i hi va haver estats i hi va
haver països que van estar bastants de temps a acceptar els
termes en què estava redactada la Carta..., la Carta europea
sobre llengües regionals o minoritàries.

Ha hagut de passar bastant de temps perquè s’accepti, però
avui tenim una altra amenaça que són les llengües franques. Hi
ha llengües franques que de cada vegada envaeixen i ocupen
més espai per mor de la mundialització de l’economia, que vol
dir que els duros estan cada vegada en menys mans de parlen
un idioma determinat, a més. Per tant, no està de més que hi
hagi periòdicament una manera de revitalització o per revifar les
voluntats dels que van firmar, els que estam d’acord amb
aquesta carta de les llengües europees, les llengües regionals
o minoritàries, i el 2001, encara que no sigui un any màgic per
ser principi de segle, sí que pot servir perfectament per
reafirmar-nos en la conservació, protecció, d’una llengua que,
per a uns serà poc, però per a nosaltres forma part del tresor
colAlectiu que no es pot vendre, que l’hem (...) tots, per açò, ben
arribada sigui la proposició no de llei, perquè em sembla que val
la pena votar-la a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Sr. Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la veritat
és que després d’haver sentit aquestes intervencions que han
aportat tant documentació i tant de coneixement, jo poques
coses noves puc aportar, tan sols sí, per recordar una petita
anècdota que va passar a Eivissa, allà on se celebrava una
cerimònia religiosa prou important, era en temps de la república,
i el cap ellà que predicava, com sempre feia, va començar per
saludar el senyor bisbe, que presidia aquella missa, i llavors
diu: “i autoritats civils”, va mirar pels bancs i diu: “que no en
veig cap, ni falta que fan”. Aquí també podríem dir que el
Govern nostre, que tant es preocupa per les llengües, un dia
que tractam que la nostra llengua catalana arribi el més lluny
possible, també és una vertadera llàstima que aquest govern
sigui absent, encara que molt dignament representat pel nostre
conseller d’Educació i Cultura. I és que, de vegades, fer
discursos per aquí o per allà, quan hi ha focus, periodistes,
televisions, bambolines i escenes teatrals, és molt polit demanar
i fer discursos de la llengua, d’un nacionalisme que no es pot

demanar ja més, i vostès, tots ja saben que ens estam referint,
i que en aquests discursos els aplaudeix tanta de gent, tanta de
gent que hi està d’acord, tanta de gent no aplaudeix perquè no
hi està d’acord, i, en canvi, aquí, és molt curiós però quan es
tracta un tema de la llengua, no sé què passa que hi ha una
esvalotada que tothom se’n va, i tan sols queden de guàrdia,
gustosa guàrdia, aquells que no tenen més remei que ser entre
nosaltres.

Dit això, jo havia preparat uns folis que pràcticament es veu
que els que han intervengut aquí, tots hem anat a beure a la
mateixa font, perquè realment no es podia anar a fonts diferents
ni molt menys anar a beure a aquelles fonts, que a mi sempre
m’ha cridat molt l’atenció, tots vostès han estat, molts de
vostès han estat a Grècia, i recordaran que, crec que és a
Delfos, que hi ha dues fonts, una font on s’anava a recordar, i
una altra font allà on s’anava a oblidar; la font de l’oblit es deia,
com no podia ser d’altra manera “amnesia”, però aquí, els que
m’han precedit en el discurs, jo crec que han oblidat quelcom
molt important, que no sé si s’ha oblidat a posta o sense voler,
però el Govern d’Espanya fa molt de temps, fa algun temps que
treballa en aquest Any Europeu de les Llengües, i jo, per no
cansar l’auditori, perquè no fugin els pocs que quedam, passaré
per alt aquestes quatre folis, i sí que li demanaré, però, al
senyor proposant si pogués contestar, perquè jo llegiré algunes
activitats que des de Madrid o des de la comunitat autònoma,
i aquí hi ha la pregunta que jo havia apuntat, que no sé quins
projectes dels que ara llegiré han sortit de la comunitat
autònoma o ha sortit de Madrid, perquè els que hem estudiat
aquest tema que avui ens porta a aquesta tribuna, hem vist que
hi ha una comunicació molt directa entre Europa i els estats
membres, que llavors es divideix en regional i local, i aquí, amb
el tema de reflexió, tot això, Sr. Buele, dins l’Any Europeu de les
Llengües, les activitats que estan previstes. Sobre el tema de
reflexió sobre l’ensenyament de llengües i l’aprenentatge de
llengües estrangeres, les Balears hi són presents amb l’activitat
de tractament i relació entre les llengües oficials de la comunitat
i la llengua estrangera, paper a Europa de les llengües
comunitàries. Això, jo modestament li dic, tal vegada l’hauria
pogut presentar al conseller, que em contestàs, o tal vegada ell
podrà contestar aquí, intervenint, si ho estima oportú.

Un altre tema dins aquest any de la llengua, és
interculturalitat i immigració, i en aquesta proposta d’activitat
hi han presentat temes el País Basc, Astúries, València,
Catalunya, etc., i Balears presenta una activitat que es diu
intercanvis amb ciutats agermanades. I llavors hi ha un apartat
que prové d’Europa i posa “dirigido a”, i a Balears no posa a
qui va dirigit, i llavors posa “en colAlaboració amb”, i tampoc a
Balears no consta qui hi colAlabora.

Un altre tema per celebrar aquest Any Europeu de les
Llengües, que avui el Sr. Buele ens proposa amb aquesta
proposició no de llei, és curs per a professors, i Balears hi
presenta la següent activitat a desenvolupar l’any que ve,
l’estiu del 2001, cursos de capacitació lingüística per a
professors i cursos d’immersió lingüística en llengua anglesa;
ja està bé, ja està bé que es faci dins aquest any europeu de les
llengües, que Balears proposi, un llistat que m’ha enviat el
Ministeri, perquè no sabia si la comunitat ho tenia, està molt bé
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que en aquest any nosaltres, crec que és una incongruència,
proposem una participació en el programa d’introducció primera
a l’anglès, jo crec que seria molt millor una introducció del
català als immigrants que vénen aquí i no entenen res, que
aprenguin anglès està molt bé, però crec que una bona
obligació dins l’Any Europeu de les Llengües ha de ser la
llengua catalana, no l’anglès.

Una altra activitat que es proposa és història de les llengües
i cultures, i presenta Galícia, presenta una activitat com la
llengua gallega en colAlaboració amb els països de la Unió
Europea, el País Basc, vascólogos europeos y debilidad de la
comunidad biplurilingüe, La Rioja, etc., Balears presenta
història de les llengües de la Unió Europea i la seva cultura,
colAlaboració amb, i llavors posa interesado en participar, no
ho entenc gaire.

Un altre tema dins aquest any de les llengües és noves
tecnologies, cursos, noves tendències i estratègies; hi participa
Galícia, l’Institut superior del professorat, Castella-Lleó,
Balears, proper curs, activitat, programa de sensibilització cap
a la lectura en català i castellà a primària, posa “ja és en marxa”.
Sensibilització cap a la lectura en llengua anglesa, ja hi tornam
a ser. Jo aquí hi veig, i m’agradaria que hi hagués una
intervenció, si és possible, d’aclariment del conseller, si la
volgués fer, perquè, clar, l’Any Europeu de les Llengües, que
les llengües sobretot minoritàries que, com he dit al principi, no
sé si aquestes activitats les han presentat el Govern de les Illes
Balears o vénen directament del Ministeri, ja és un aclariment
que m’agradaria tenir. Llavors posa “participació en el programa
Maltet”, que supòs que vostès deuen saber què és, però que
jo no he pogut aclarir. Concursos i premis, Castella-Lleó,
concurso literario nacional en otras lenguas , representacions
teatrals i activitats musicals per diferents països, teatres
nacionals i estatals; Balears, participació en el segell europeu,
amb colAlaboració amb totes les comunitats, jo no sé si això fa
referència a aquest a presència que properament hem demanat
el Parlament de les Illes Balears a tenir lloc a Madrid, o si és un
altre tema, ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, li queden dos minuts, però seria convenient que
fixàs postura sobre la proposició no de llei presentada, no
sobre els programes del Govern, perquè ens serà més fàcil a
l’hora de saber si el seu grup dóna suport a aquesta proposició
o planteja algun tipus de modificació que, en el seu cas, el
proposant podria acceptar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Jo m’he limitat a fer una introducció,
de la mateixa manera que han fet els altres, no es preocupi, tenc
controlat molt bé el temps, i per dir sí o no, amb un segon en
tinc prou. Gràcies, Sr. President.

Dir, per tant, que aquesta participació al segell europeu, ja
ens l’aclariran un poquet. I, finalment, promoció del castellà i de

les llengües cooficials, hi ha tot un llistat de comunitats i
Balears, divulgació de la diversitat lingüística nacional, supòs
que deu ser nacional en el sentit de la portaveu del PSM l’altre
dia en el teatre, o no sabem massa bé què vol dir. I llavors,
divulgació de l’aprenentatge de les llengües cooficials en la
resta del territori, tampoc no sabem massa bé què vol dir. I, molt
modestament, Sr. Buele, si vostè em pot contestar aquesta
pregunta que li faig referent a aquest llistat i agrairé i, si no, tal
vegada ho haurem de mirar d’aclarir per altres vies. En
qualsevol cas, i don compliment al desig del Molt Honorable
President, li votarem que sí als tres punts, i encara em queden
uns segons.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí, en nom del Grup Popular. Sr. Buele,
se sent contradit en la seva exposició?

EL SR. BUELE I RAMIS:

No, però pens, interpret que d’acord amb l’article 165.3
podria intervenir per ...

EL SR. PRESIDENT:

Per contradiccions?

EL SR. BUELE I RAMIS:

Per tal de fixar la posició.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè ja ha fixat posició, ha presentat ...

EL SR. BUELE I RAMIS:

He intervengut com a autor de la proposició, ...

EL SR. PRESIDENT:

Clar, i l’autor de la proposició no té dret després a tornar a
intervenir, a no ser que se senti contradit.

EL SR. BUELE I RAMIS:

I tant ...

EL SR. PRESIDENT:

Idò si se sent contradit, pot intervenir durant cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies. Simplement...



1516 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 36 / 19 de setembre del 2000

 

EL SR. PRESIDENT:

Però recordi que li han ofert el vot positiu. Per tant aquesta
proposta sortiria per unanimitat.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, sí, seré molt breu, seré molt breu simplement com a
representant del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista. El nostre intent en presentar aquesta proposició
no de llei és fer que els acords que pren aquest parlament
siguin uns acord que llavors es puguin traduir en accions, es
puguin traduir en actuacions concretes, i per això, de la
presentació que han fet el responsable, el representant
d’Esquerra Unida i Ecologista, i el representant del Partit
Socialista, del Grup Parlamentari Socialista, nosaltres entenem
que és amb aquesta intenció que ho feim.

Respecte d’allò que el representant del Grup Parlamentari
Popular demana, amb tota claredat al principi de la intervenció
aquest diputat ha fet alAlusió al fet que l’any 2001 hi ha diverses
institucions que incideixen en una mateixa celebració o en un
mateix projecte de celebració i ha fet relació al comitè de
ministres del Consell d’Europa, a la mateixa Unió Europea i a la
Unesco, sense cap casta de dubte. Per aclarir una mica tot allò
que feia referència el representant del Grup Parlamentari
Popular, des d’aquest grup nosaltres el que hem de dir és que
l’any 2001 no només hi ha una entitat, no només hi ha un
representant, no només hi ha els responsables de l’estat o els
responsables de la comunitat autònoma, sinó que a nivell de tot
Europa vol ser una moguda general.

El que ens sí ens agradaria, a nosaltres, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i feim comptes
continuar insistint en aquesta proposta, és que, a això d’avui,
encara s’hi afegeixi més, perquè nosaltres entenem que la
responsabilitat del Govern de l’Estat espanyol en relació amb
la celebració de l’any 2001 és, des del punt de vista que afecta
les Illes Balears, tremendament raquítica. Li reclamarem un
pressupost molt més fort, molt més gran del que hi destina ara,
el que passa és que no ho feim avui perquè és la primera passa
amb la qual nosaltres agraïm, efectivament, que tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra donin ple suport a aquesta
proposició no de llei, però insistirem una vegada més perquè
d’ara a l’any 2001 encara queden algunes sessions en les quals
podrem intervenir sobre aquest punt.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele.

En conseqüència, ja que tots els grups han manifestat la
seva voluntat de votar favorablement a aquesta proposició, es
pot entendre aprovada per unanimitat? Queda aprovada per
unanimitat la proposició no de llei 2576, presentada pel Grup
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la celebració de l’any 2001
com a Any Europeu de les Llengües.

II.3) Proposició no de lle i RGE núm. 2700/00, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a gestió de
fons europeus.

Passam a la proposició no de llei 2700, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a gestió de fons
europeus. Té la paraula el Sr. Antoni Alorda per defensar la
proposició no de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, amb la present proposició no de llei que els sotmetem
avui pretenem fer efectiu, senzillament , concretar un principi
fonamental dins l’actuació de la Unió Europea però que
desgraciadament ens sembla que l’Estat espanyol té tendència
a oblidar: el principi de subsidiarietat, un principi que al cap i a
la fi al nostre parer deriva del principi d’eficàcia i que és una
exigència d’un sistema verament democràtic. En concret en
aquest cas demanam que el Parlament reclami del Govern de
l’Estat que designi oficialment el Govern de les Illes Balears
com a autoritat de gestió dels fons estructurals de la Unió.

La justificació jurídica immediata, la trobam en el Reglament
general dels fons estructurals, aprovat l’any 99, que preveu en
el seu article 9 apartat n) que actuï com autoritat de gestió tota
autoritat o tot organisme públic o privat, nacional, regional o
local designat per l’estat membre. És a dir que l’autoritat pot ser
sense cap mena de problema tant l’estat, en el cas d’organismes
públics, com la comunitat autònoma, com els ens locals. De fet
la Unió, respectuosa com ha estat amb aquest principi de
subsidiarietat, no ha atribuït a la seva pròpia burocràcia
l’execució dels fons, sinó que l’encomana a l’estat membre i,
dins aquest, tampoc no apunta quin ha de ser l’organisme
intern de l’estat que l’hagi d’executar, sinó que pensa que això
ha de ser una decisió interna. Ara bé, està ben clar que en
lògica conseqüència i en cascada amb el principi de
subsidiarietat, l’estat hauria d’atribuir l’autoritat de gestió a qui
té la competència d’execució, i tant per eficàcia com per
respecte a les autonomies polítiques, els titulars sembla lògic
que siguin els governs autonòmics. De fet una lectura d’aquest
reglament pareixia que així ho apuntava quan a l’article 8.3 del
mateix reglament de fons estructurals diu explícitament: “En
aplicació del principi de subsidiarietat, l’execució de les
intervencions incumbirà els estats membres en el nivell
territorial que resulti adequat”.

Cal reconèixer que amb aquesta línia i a hores d’ara el 70%
dels fons estructurals destinats a les Illes Balears ja són
gestionats pel Govern balear. En realitat aquest reconeixement
oficial, en part, suposaria una formalització d’una cosa que ja es
fa de facto. Ara bé, el 30% restant encara el gestiona
directament el Govern de l’Estat, i del 70% que gestiona el
Govern de les Illes Balears encara n’hem de retre comptes a
Madrid i aquest posteriorment ho fa a BrusselAles; és a dir, que
en lloc de tenir via directa amb BrusselAles amb la interlocució
directa amb l’autoritat que decideix, hi hem d’anar per una
voltera, per Madrid, donant comptes a un tercer intermediari
que ens fa de tutor. El mateix reglament de fons estructurals
preveia aquesta situació en el mateix article 9 i apuntava que en
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el cas que l’estat membre designi una autoritat de gestió
diferent d’ell mateix, per tant ho preveia i quasi quasi jo diria
que dins l’esperit aquesta era la intenció del Reglament, aquest
estat fixarà totes les modalitats de les seves relacions amb
aquesta autoritat de gestió i de relacions d’aquesta amb la
Comissió. 

És evident, al nostre entendre, que la normativa europea no
només permet la designació del Govern de les Illes Balears com
autoritat de gestió sinó que inclou que aquest pugui retre
comptes a BrusselAles directament en comptes de fer-ho via
Madrid. Potser és hora de recordar a l’Estat que tot i ser els
darrers en apuntar-nos al carro de les autonomies, estam a punt
d’aconseguir la majoria d’edat i ens sentim prou adults per fer-
nos responsables únics de la nostra gestió. 

Per paga som del parer que les duplicitats administratives
no fan més que enredar la gestió pública. No crec que davant
el Parlament de les Illes Balears m’hagi d’estendre per motius
pels quals consideram important qualsevol avanç en l’aplicació
i execució del principi de subsidiarietat com una eina bàsica per
aconseguir un millor servei als ciutadans que, al cap a la fi, és
d’allò que es tracta. Qui millor coneix les necessitats del nostre
país som nosaltres mateixos i en exercici d’autogovern és a
aquest parlament i al Govern de les Illes Balears a qui pertoca
l’aplicació i distribució d’aquests fons estructurals que tenim
assignats, a fi que entre tots en traguem el màxim profit i
complir de manera òptima els objectius pels quals els va crear
i ens els ha assignat la Unió.

Amb aquesta proposta, no sé si desgraciadament, ni tan
sols som innovadors perquè, com sempre, gelosos com són de
la seva autonomia els lander alemanys ens van al davant i ja
són des del primer moment, gairebé influint dins la redacció del
Reglament, ja són l’autoritat de gestió, com també ho són les
regions italianes. De fet la tendència arreu d’Europa és que
aquests programes d’inversió i desenvolupament regional es
facin des del poder regional, però l’Estat espanyol, que
nosaltres pensam que en aquest punt és un poc caparrut, mira
de recuperar competències per via de la titularitat de
competències internacionals. El títol competencial que li dóna
la Constitució de relacions internacionals li permet tornar a tenir
o fiscalitzar unes competències que via estatuts, que via
repartiment competencial, havia tractat i havia donat a les
comunitats autònomes. Creim que és un error i creim que fins i
tot és un problema de filosofia tractar les demanacions, les
recomanacions, els dictàmens, els acord de la Unió Europea
com a tractament estranger, com a relacions internacionals. Al
cap i a la fi ens haurem d’avesar, i ens hi hem d’avesar ja, al fet
que siguin normativa interna de primer ordre i gairebé tractar-les
de normativa nacional a nivell de nació europea.

Tampoc dins l’Estat seríem els primers a fer aquesta
reivindicació. Altres comunitats ja se’ns han avançat, com
també ho ha fet afortunadament el Govern de les Illes Balears
que, a través de Vicepresidència, la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria, ja ha demanat aquesta declaració d’autoritat
de gestió i pagament. Creim que de totes maneres és important
aquesta ratificació parlamentària, aquest suport, i apuntalar
aquesta reivindicació avui en aquest hemicicle.

Al nostre parer el fet de disposar d’interlocució directa amb
la Comissió europea podria contribuir també a una major
influència sobre les seves decisions, per exemple incidir en el
fet que s’inclogui el criteri d’insularitat com un element
rellevant que ens permeti entrar dins el mapa de regions
d’Objectiu 1, incrementant així els recursos que vendrien o que
han de ser gestionats a les Illes Balears, sense qüestionar,
tanmateix, que la interlocució directa per prendre aquesta mena
de decisions recaurà dins el Govern de l’Estat, dins la
negociació global dels fons estructurals.

En general pensam que un diàleg directe amb BrusselAles
permetria una millor coordinació entre totes les administracions
implicades i evitaria, com hem dit, haver de fer voltera per anar
a Madrid per arribar a un lloc que ens ve més dret que és
BrusselAles. Pensem que cada instància, fins i tot pensam que
la més eficaç, contribueix a ralentir els projectes per no parlar
del fet que tot intermediari sempre té una certa tendència a
distreure alguns dels recursos. Per tant, per a una bona gestió
del conjunt dels fons estructurals que s’integren en el futur
Docup, el document únic de programació regional, creim que és
del tot convenient la gestió per part de la comunitat autònoma
i que avui es pronunciï per unanimitat en aquest sentit aquest
parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva presentació de la
proposició no de llei. Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades,
en nom del Grup Mixt té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Com en una proposició no de llei
anterior veim que estam parlant avui -coincidirem encara amb el
darrer cas- d’un tema que afecta la gestió de la diversitat,
entesa en aquest cas com a diversitat econòmica però també
diversitat nacional i diversitat cultural. 

Jo crec que hauríem d’emmarcar aquesta proposta del PSM-
Entesa Nacionalista, que ja avanç que Els Verds hi estam molt
d’acord, en aquest marc, és a dir, el darrer decenni hem vist tres
desenvolupaments d’aquesta gestió de la diversitat a nivell
europeu importants; per un costat, algunes regions motor
d’Europa, com Côte d’Azur, Provence, Alps, Baaden-
Wurtemberg, la Llombardia i Catalunya, impulsen un motor
econòmic europeu al marge del que serien les polítiques
centrals dels seus estats; per altre costat, estats com França o
el Regne Unit assagen processos de devolució o de
regionalització profunda i per tant deixen de ser (...) a tot el que
era un desenvolupament cada vegada més gran cap a una
regionalització del nostre continent, i per altra costat hi ha
temes emergents com la insularitat en el conjunt de la
Mediterrània nord, de la qual nosaltres formam part, que no
troben el seu encaix dins tot el que és la política europea. Això
afecta, per exemple, a territoris insulars com el nostre en
matèries -ho hem discutit abans- d’aigua, de residus, de
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transports, de turisme, on no som ben vistos, o no se’ns entén,
o no se’ns coneix a Madrid, a París, a Roma, a Atenes.

(...) Fischer, ministre alemany d’Afers Estrangers i també
ministre Verd, últimament ha generat un paper propositiu sobre
quin és el futur de la Unió Europea que nosaltres compartim
plenament. Europa necessita un govern i un parlament reals, és
a dir, necessita una constitució i aquesta constitució ha
d’incloure no l’eliminació dels actuals estats centralitzats, però
sí un paper molt més potent a les regions perquè Europa és
diversa, i més Europa significa més diversitat. Aquest
plantejament fet pel ministre alemany d’Afers Estrangers i
company nostre a la Unió Europea, nosaltres, com dic, el
compartim, i faria que d’una vegada aquest continent emergís
no només com una zona aranzelària, com una mera (...) del
temps de Bismark, que elimina fronteres aranzelàries, sinó que
seria alguna cosa més, seria un projecte polític, un projecte
econòmic, un projecte cultural potent i capaç d’equilibrar altres
poders en el conjunt del planeta. Fruit d’aquesta debilitat
d’Europa és que les directives, per exemple, -ho citava el
portaveu del PSM- no es compleixen pràcticament mai i menys
a estats com el nostre.

Però hi ha un segon bloc d’arguments que donen suport a
aquesta..., que fan interessant aquesta proposta, que és el pur
pragmatisme. Ningú no sap què passarà l’any 2006, és a dir, el
que puguem aplegar ara de fons de cohesió o de fons
estructurals millor agafar-ho ara que després, perquè igual no
ens quedarà ni un canet, perquè l’ampliació a l’est o a
determinades zones del nord d’Europa faran que no arribi res,
ja no dic a les Illes Balears i Pitiüses, sinó al conjunt dels països
del sud de l’actual Unió Europea.

Per altre costat tenim un problema estructural, ho deia una
altra proposició no de llei, de finançament. Tenim una
autonomia mal finançada i raquítica, sempre ho hem dit tots els
partits d’un extrem o l’altre de l’arc parlamentari, però no
s’avança decididament cap aquí i tenim reptes importants amb
la renegociació de la Llei estatal de finançament de les
comunitats autònomes, tot el tema dels concerts econòmics,
etc.

Resumint: no podem badar perquè si badam ens podem
quedar aquests sis anys que pràcticament no traguem res i això
estarà en mans d’un poder que, independentment del partit que
hi ha en aquests moments a Madrid, perquè abans passava més
o menys el mateix, és massa discrecional, és a dir, utilitza allò
que ve d’Europa com a intermediari davant les comunitats
autònomes díscoles, ara el PP, abans altres partits, i ens
desconeix, és a dir, hi ha un desconeixement profund d’aquelles
regions insulars, petites, que el seu pes polític i demogràfic és
prou petit i aleshores no val la pena fixar-hi des de la
perspectiva de París, de Madrid o de Lisboa, que són les
Açores, que és Còrsega o que són les Illes Balears. 

En aquest sentit Els Verds sempre donarem suport a aquest
tipus d’iniciatives i felicitam el PSM-Entesa Nacionalista per
això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt, grup d’Els
Verds d’Eivissa. Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Crec que els portaveus que han
intervengut abans que jo han fet una explicació d’aquesta
proposició i han entrat en uns determinats aspectes jo crec que
prou significatius i que, per tant, no hi entraré. 

Jo crec que el rerafons d’aquesta proposició és molt més
important que el que se’n podria derivar si això al final arribàs
a bon terme i s’aplicàs. Al final estam parlant de la gestió d’uns
fons per aconseguir determinades coses, però quan la Unió
Europea aprova una disposició d’aquest tipus no només pensa
en un princip i de subsidiarietat, cosa que ja és prou important
perquè evidentment permet una millor gestió dels recursos
públics i una millor adequació d’aquests recursos a les
necessitats de cada regió, sinó que crec que darrere això hi ha
una idea més profunda i històricament -segurament- més
important pel devenir de la Comunitat Europea. Hem estat
creant una estructura supranacional entesa com les nacions
que sortiren de la Segona Guerra Mundial i que varen
conformar uns estats amb una determinada quota de sobirania.
Aquesta sobirania, part d’ella, es dóna a determinats estats cap
a aquesta estructura supracomunitària que és la Comunitat
Europea i altres països, no tots ells, creen estructures més
reduïdes acostant-se a les regions i a les nacionalitats com és
l’Estat espanyol o com altres països que tenen una estructura
federal.

Jo crec que conscientment amb això la Comunitat Europea
vol caminar amb aquestes dues vies que, tanmateix, són les que
en aquest moment -no vull que en un altre moment no se’n
puguin produir d’altres- que en aquest moment s’estan donant
dins la majoria de països europeus. No de bades un país tan
centralista com França en aquest moment s’està plantejant
concedir unes dosis importants d’autogovern a una de les
seves illes, Anglaterra ha promogut la creació de parlaments a
Escòcia i al País de GalAles... És a dir, es tracta d’establir
diferents nivells de poder, diferents nivells de sobirania per
respondre a les aspiracions dels ciutadans, no només des del
punt de vista material sinó també des del punt de vista cultural
i polític.

Per tant jo crec que l’Estat espanyol faria bé en caminar en
aquesta direcció. Nosaltres, deia el portaveu del Partit
Nacionalista de Mallorca, PSM, nosaltres hem creat un estat
descentralitzat administrativament i políticament també, hem
cedit des de l’Estat central quotes de poder a les comunitats
autònomes i semblaria lògic, com també deia molt bé ell, que
aquesta normativa que ja és d’aquesta estructura que tots, que
tots, perquè ens hi hem adherit lliurement, hem fet possible,
també fos possible dins l’Estat espanyol, és a dir, hi ha d’haver
mecanismes d’interlocució directes entre aquestes regions i
aquesta estructura supraestatal que és la Comunitat Europea i,
per tant, -i veurem una altra proposició, també del Partit
Socialista de Mallorca, un poc més endavant referida al Senat-
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camina cap al reconeixement d’aquesta pluralitat que és
Espanya.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta proposició. No tenim una gran fe en el fet que per part
de l’Administració espanyola, del Govern d’Espanya, sigui
admesa i duita a terme, però en qualsevol cas creim que això ha
de ser com aquella gota d’aigua que de manera imperceptible va
creant una estalactita i una estalagmita sense que ningú no
sigui capaç de dir el moment en què ha començat i com va
creixent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista. Sr.
Huguet Sintes, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, pareix que han coincidit a l’ordre del dia d’avui les
reivindicacions -no sé si és plorar davant Madrid- en temes de
qüestions europees, però jo trob que almenys aquesta
proposició no de llei pateix d’una falta jo diria que de meditació
en la seva formulació i en la seva proposta, perquè tant a
l’exposició de motius, que diu que la Unió Europea té com a
objectiu central, segons el seu tractat, la cohesió econòmica i
social i que per aconseguir-ho disposa de dos instruments, els
estructurals i els de cohesió, i després sembla, sembla, que
aquest objectiu central només si els fons estan gestionats per
les autoritats regionals podria arribar a ser aconseguit.

La proposició en concret el que demana és que el Parlament
insti el Govern a designar el Govern de les Illes Balears com a
autoritat de gestió dels fons estructurals de la Unió Europea, i
jo trob que el Sr. Vicepresident deu saber -si no ho saben els
altres del Grup del Partit Socialista de Menorca i de Mallorca,
del PSM- que les autoritats de gestió no ho són dels fons
estructurals; són autoritats de gestió dels fons d’Objectiu 1,
d’Objectiu 2, d’Objectiu 3, dels objectius, no dels fons
estructurals. Jo crec que quan han redactat açò només s’havien
llegit l’article que ha repetit aquí, a la sala de plens. Si hagués
començat pel capítol segon, el primer millor, però com a mínim
pel segon, se n’hagués adonat, Sr. Alorda, que els criteris per
a aplicació d’aquests objectius, per a aplicació d’aquests fons
-perdó- de cohesió d’acord amb els objectius està molt reglat.
Hi té a veure la població, hi ha uns percentatges limitatius i a
més hi ha uns criteris de població, de gravetat de problemes
estructurals, de necessitats de garantir cada estat la contribució
d’una part econòmica, etc. És a dir, no ens hem centrat en una
visió global, sinó que hem anat, ens hem mirat a nosaltres, les
Illes Balears, com el llombrígol del món europeu i hem dit:
“Carai, si els alemanys ho fan, per què no ho hem de fer
nosaltres?”. Bé, tal vegada el dia que arribem a ser federats com
ells també nosaltres. 

I no li dic que jo estigui en desacord amb el fet que el
govern de les Illes Balears pugui ser autoritat de gestió dels
fons que s’apliquen als objectius, en aquest cas l’Objectiu 2,
que és d’aquell que ens beneficiam aquí, a les Illes Balears, però
vull ser també sincer: L’estructura que vostès, els membres del
pacte, han donat a aquest govern, crea una dissociació i una
descoordinació que cap altra comunitat autònoma té entre el
que és la gestió de fons europeus i l’administració típica,
tradicional i sempre més experta del que és la intervenció de
fons i de la despesa pública, la d’Hisenda i Pressuposts, i açò
no ens agrada. Ens agradaria saber si aquí en el fons el que hi
ha és una brega de poder entre el PSM a Economia..., que vol
recollir qualque cosa al PSOE, que té Hisenda i Pressuposts. En
el fons la personalitat insular i no sé quantes coses més
segurament jugaran a favor d’aquell que maniobra d’aquestes
polítiques subterrànies, veim qualque cosa d’açò, i ho dic per
la poca seriositat i per la poca formalitat de la proposta.

Vostè sap, Sr. Alorda, i ho saben els que han tocat una mica
els comitès de seguiment de fons europeus, que tant a
l’avaluació prèvia, com a la mitjana, com a la posterior d’aquest
tipus d’actuacions, els representants en el comitè de seguiment,
conjuntament amb l’autoritat de gestió, l’estat membre que és
aquí, dóna sempre una autonomia immensa, una autonomia
immensa per a les actuacions, per a les propostes, per a
l’elaboració d’indicadors, per a informes anuals (...) aquí, és a
dir, autonomia, i no parl d’aquest govern del govern del PP, parl
també del govern anterior a aquest, el govern del Partit
Socialista, i vull recordar que amb aquell govern de l’Estat, el
socialista, aquí vam tenir Objectiu 2, a Mallorca, que, per tant,
abans de crear açò que així com està d’explicat de malament
podria provocar qualque cosa més que deslleialtat entre
institucions, les coses s’han de fer d’una altra manera. Jo no
crec ni que siguin acords de Parlament a favor o en contra al
Govern central; crec que el camí per a aquestes qüestions és un
altre i hi ha la possibilitat de fer-ho.

Nosaltres ens abstendrem, ens abstendrem per dues raons,
o tres, tal vegada. La principal, perquè veim aquesta proposició
absolutament immadura: anar a donar el toc a Madrid sense que
hi hagi (...) més, a Madrid no donaran un tractament a la
comunitat autònoma de les Illes Balears diferent a les regions
espanyoles; per tant, aquestes són qüestions que s’han de
madurar a nivell d’intersectorial. Açò és el que toca. Per tant,
aquesta immaduresa i aquest fer retxes a la mar que ens sembla
aquesta proposició fa que com a mínim només ens abstenguem.

Però després també, i ens agradaria que ens ho aclarís, hi
veim aquesta brega de poder del PSM que vol més recursos i
més capacitat pressupostària a Economia enfront de
Pressuposts; que no ens agrada, aquesta estructura, li ho
repetesc, creim que és una mala estructura, ineficaç i ineficient
per a la comunitat autònoma de les Illes Balears i, per tant,
quedi aclarit. Aquests fons, no la part d’Indústria i de Comerç,
etc., els fons han de tenir el control, i no em vull estendre i llegir
la part de control financer del capítol 2 del Reglament que ha
citat el Sr. Alorda, però en qualsevol cas sí que li diré que allà
trobarà que és impossible que l’autoritat de gestió sigui la que
faci el control, el control sempre està en mans de l’estat
membre, en aquest cas. 
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En definitiva, l’autoritat de gestió, i aquesta és una altra raó
per a la nostra abstenció, l’únic que fa -és a l’article 34 del
Reglament que ha citat- l’únic que fa és establir dispositius de
recollida de dades financeres i estadístiques fiables, adopció
con arreglo al apartado 3 y... 13 del 18 de mesures d’execució
complementària del programa, establiment... És a dir, açò de
pensar-se que l’autoritat de gestió és el que talla i cus, i fa i
desfà, açò és una equivocació. El que fa l’autoritat de gestió,
allò que li compet fer, la competència que té és el que està
recollit al títol 4 capítol primer de les intervencions de fons i, per
tant, amb aquesta tercera raó, insistesc, la manca de seriositat
de la proposta, aquesta espècie de batussa política subterrània
entre el PSM d’Economia i el PSOE al qual volen restar o
disminuir capacitat pressupòstaria i financera i, en tercer lloc,
que autoritat de gestió, en definitiva, no significa tenir el
comandament i les regnes de la tortada d’aquests fons, fa que
nosaltres ens limitem a quedar d’observadors en aquesta
qüestió i a esperar temps millors, amb més consens i amb més
formació de la proposta per donar-li suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes en nom del Grup Popular.
Sr. Alorda, té un torn de contradiccions de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per reconèixer... Bé, en
primer lloc donar l’agraïment a tots els grups que donen suport
a la proposta, fins i tot a l’abstenció del Partit Popular que
d’alguna manera li dóna suport, i reconèixer, en primer lloc, que
efectivament la proposta és modesta. 

El representant del Partit Popular ha insistit en el fet del poc
que significa ser autoritat de gestió. Allò curiós és que aquest
poc quasi sembla que el troben excessiu per no donar-li un
suport decidit perquè ho facem des de les Illes Balears. Aquest
poc, aquesta poca cosa ha significat que el 30% dels fons en
aquests moments, 4.000 milions de pessetes de l’Eix 3, més de
4.000 milions, se’ls ha reservat l’autoritat de gestió per
gestionar-los directament ella. Això, que és, bé, un tema menor,
4.000 milions de pessetes de 15.000, s’ho ha reservat perquè ha
tengut aquest títol competencial que si nosaltres, que en aquest
moment podem, a nivell de l’Estat podria nomenar que fos la
comunitat autònoma de les Illes Balears que ho gestionàs, no
hagués est at possible aquesta decisió, i ens diu el Sr. Huguet
que això, el dia que siguem com els alemanys ho podrem fer.
Nosaltres deim que avui en aquest tema som iguals que els
alemanys, perquè l’article 9 s’aplica exactament a les comunitats
autònomes de l’Estat espanyol que en els lander  alemanys; el
que passa és que allà hi ha vocació de dur-ho ells i aquí no, i
qui no la té és el Partit Popular, el Partit Popular, no el d’aquí,
perquè aquí la sucursal no té potser capacitat de decisió sobre
aquest tema, però qui la té ja ha decidit que no. Vostès jo crec
que, com a mínim, posant-se devora el Govern de les Illes

Balears en aquest tema, ens ajudarien a fer canviar aquest
parer; l’abstenció ajuda, però no basta.

Per altra banda jo no he parlat de tot el tema dels fons
estructurals i de tot el Reglament perquè no calia; ara, no digui
que només ens hem fixat en això; hi ha hagut molts de debats
en aquest parlament al respecte, n’hi haurà més, jo crec que és
molt important, i no només parlam d’això però també, també
parlam d’això perquè ho consideram prou important. Non solum
setetiam , que parlarien a Bolonya. Per tant no em confongui
una part amb el tot.

Per tant, per últim, contradir-li respecte de quin hagi de ser
l’abast d’aquesta autoritat de gestió. Quan l’article 8, o l’article
9, perdó, que jo he citat diu què significarà també a nivell de
control, permet que l’estat membre designi l’autoritat de gestió
diferent d’ell mateix i diu que aquest estat, l’estat, a través de
normativa interna, serà el que fixarà les modalitats de les seves
relacions. Es refereix al fet que com que l’estat és el que acaba
donant la cara per aplicació de la normativa europea, dirà quins
comptes se li han de retre o no, o fins a quin punt pot ser
interlocutor directe amb la comissió. Això és el que pretén
l’article 9, i si haguéssim tengut un poc més de temps, si cal,
perquè per un tema menor de 4.000 milions de pessetes tampoc
no ens hem de..., no per això hem de discutir, per un tema menor
potser no caldria, sabríem i podria potser precisar avui com és
que els lander alemanys tenen directament via i discussió amb
les autoritats europees sense haver de menester Berlin, jo crec
que molt, molt, molt per sobre i molt diferent del tractament i
dels condicionaments que dóna en aquest moment l’Estat a les
comunitats autònomes de les Illes Balears.

Evidentment això també és una passa perquè sigui una
veritable descentralització política que tengui l’Estat, i ho
demanam per a les Illes Balears perquè creim que és allò
raonable fer en aquest parlament, però evidentment amb una
vocació general que no discutim ni planyem a les altres
comunitats autònomes que evidentment creim que també
haurien de tenir aquesta autoritat de gestió. Nosaltres la
demanam per a nosaltres però jo crec que s’infereix fàcilment
que és un model el que hi ha darrere, com han apuntat la resta
dels portaveus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

Procedirem a la votació. Demanaria a les senyores i als
senyors diputats que votin a favor de la proposició no de llei
que es posin drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Gràcies.

Vots a favor, 26; vots en contra, cap; abstencions, 26. En
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 2700,
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presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a gestió de fons europeus.

II.4) Proposició no de llei RGE núm. 3233/00, del Grup
Parlamentari Popular,  relativa a reforçament de
l'ensenyament de les humanitats.

Passam a la següent proposició no de llei, 3233, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforçament de
l’ensenyament de les humanitats. El Sr. González Ortea té la
paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. En atención a que se está en
negociaciones y conversaciones con otros grupos políticos
igualmente interesados en el tema de las humanidades, se retira
este texto hoy aquí, en la confianza de que se podrá presentar
otro con mayor grado de consenso en el futuro.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. A petició de qui la
proposa, queda retirada la proposició esmentada.

II.5) Proposició no de llei RGE núm. 2904/00, del Grup
Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a reforma del
Senat.

I passam a la següent i darrera del plenari del dia d’avui, que
és la proposició no de llei 2904, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la reforma del
Senat. El Sr. Antoni Alorda té la paraula per defensar la
proposició.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, arribam prest a aquesta iniciativa que parteix d’una
pregunta senzilla que jo crec que probablement tots vostès
s’han plantejat en algun moment: per què serveix el Senat? De
fet hi ha tractadistes en doctrina que s’ho han plantejat encara
més cruament i han començat demanant: serveix de res el
Senat?

Certament hi ha respostes per a tots els gusts, però moltes
d’elles són duríssimes. Per posar un sol exemple, alguns de
vostès recordaran el tractament que va donar el diari El Mundo
a la construcció de la piscina al Senat. Donava aquell diari
l’enhorabona al Senat perquè deia que com a mínim la piscina
seria útil, ja que el Senat no ho era, i recomanava tancar el Senat
i fer-hi un poliesportiu. Sense arribar..., nosaltres no
plantejaríem solucions tan contundents, però sí que hi ha una
gran coincidència en la necessitat de modificar l’status quo, un
consens que pensam que s’estén a totes les forces polítiques
ja que, segons recordam, la creació d’una ponència de reforma

constitucional, per reformar la Constitució amb la finalitat de
canviar la fesomia del Senat es va aprovar per unanimitat ara ja
fa sis anys, el 28 de setembre de l’any 1994, el mateix any que
es va crear la Comissió general de comunitats autònomes. Des
llavors ençà han estat innombrables tots els pronunciaments
que hi ha hagut de suport a la iniciativa, però aquesta no arriba
a arribar.

La legislatura que s’inaugurà l’any 96 tornà a constituir la
ponència però també va acabar sense resultats i ara, en aquest
mandat, majoria absoluta del Partit Popular, aquest partit
rectifica i ens nega una modificació que suposi una reforma
constitucional. Per a aquest viatge no importaven aquestes
beaces, perquè no es pot aconseguir, no es pot aconseguir que
el Senat sigui quelcom diferent d’una cambra de segona lectura,
inferior, tanmateix, al Congrés, sense modificar la Constitució.
Aquest és un camí, la reforma del Reglament, explorat ben a
bastament i que resulta insuficient.

Per al nostre grup és important que aquest parlament
manifesti activament la seva vocació d’influència a l’hora de
dissenyar les institucions de l’Estat. A vostès, no se’ls escapa
que des del nostre grup la revisió de la Constitució hauria de
ser un poc més àmplia des de la premissa que aquell que és
subjecte del dret a l’autodeterminació és el poble de les Illes
Balears, però de cap manera voldríem desaprofitar l’avinentesa
d’avançar cap a un model federal que suposi un major
reconeixement de quotes de sobirania al que avui deim
comunitats autònomes i que nosaltres preferiríem anomenar
estats. De fet, el simple nom, el simple canvi de denominació ja
comportaria un nou marc, no només jurídic i polític, sinó fins i
tot de percepció psicològica i sociològica del país balear. No hi
ha dubte que per molt que es vulguin banalitzar, els debats
sobre paraules són clau sempre en el terreny ideològic.

Si feim un breu repàs al paper del Senat en els sistemes
constitucionals, constatarem en primer lloc que molts de règims
proposen l’existència d’una sola cambra amb arguments molt
diferents si són estats unitaris o federals. En els estats unitaris,
des dels inicis del constitucionalisme, tant lliberals com
jacobins, coincideixen a proclamar la sobirania nacional, i per
un senzill silAlogisme conclouen que si només hi ha una
voluntat popular només hi hauria d’haver una cambra. En
paraules de (...), si dues cambres van unides i representen la
voluntat general, una sobra; si no van unides, és que no
representen la voluntat general. Aquesta línia de pensament ha
conduït a la desaparició de moltíssimes segones cambres
durant el segle XX, considerades un anacronisme històric, una
inèrcia i fins i tot una nosa. Així, per exemple, en els països
nòrdics. En canvi, en els estats federals, la tesi monocameral el
que diu és que hi hauria d’haver una sola cambra però, aquesta,
de territoris, perquè només hi hauria cambra de representació de
població allà on hi ha..., a la cambra allà on representa
pròpiament la nació. Aquesta és la premissa, per exemple, de la
qual parteix el Parlament Europeu. Tanmateix tots els règims
monocamerals combinen en la seva composició criteris
territorials i demogràfics, distorsionant a la pràctica la premissa
teòrica d’una persona un vot, o d’un territori un vot. 
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Els que continuen defensant les virtuts del bicameralisme
responen a dos blocs. En primer lloc, els que demanen una
cambra no electa, una cambra aristocràtica. Quan els
conservadors accepten històricament la democràcia, s’aferren
a un principi monàrquic segons el qual hi ha d’haver una
cambra de representació popular, la baixa, i una de caràcter
aristocràtic, no electe, normalment elegida pel rei, que és la
cambra alta. Són les constitucions conservadores de tot el
segle XIX espanyol. De la successió hereditària s’ha anat
passant a una sèrie de gent elegida per mèrit amb caràcter
vitalici a moltíssims de senats, una part d’ells, i fins i tot a la
Cambra dels lords d’una manera important dins l’Estat britànic.
De fet molts dels sistemes constitucionals han anat
evolucionant: a Canadà nomena el Senat el govern de l’estat i
a moltes constitucions hi ha el president de l’estat, els
presidents de tribunals, etc.

En segon lloc tenim els que defensam que el Senat ha de ser
una cambra democràtica, i aquí només caben dos arguments per
repetir dues cambres. Un és el de la segona lectura; es diu que
es necessita una lectura més reposada, tornar a llegir el mateix
(...) un poc més tard dins la conjuntura que ha donat lloc a la
iniciativa parlamentària perquè així hi haurà un resultat més
assenyat. En qualsevol cas aquesta repetició ha tengut unes
crítiques duríssimes com a repetició de funcions, a Itàlia, per
exemple. 

I així arribam a la justificació més clàssica, més reeixida, més
respectada a nivell general, que és la de les dues cambres en els
estats federals. N’hi ha d’haver una que té una legitimitat
diferent, que és la dels representants, el Congrés, que
representa els ciutadans, i una altra, comunament dita Senat,
que representa els territoris, els estats federats. El Senat
espanyol mescla els dos models. De fet, la ponència
constitucional i els seus treballs, que es varen publicar el gener
de l’any 78, acceptava la solució federal. Era lògic que els
tècnics (...) una fórmula que era bastant més idònia i calcada del
dret comparat. Amb aquell model s’elegien deu senadors: cada
parlament autonòmic triaria deu senadors i un més per cada
500.000 habitants sense que cap autonomia pogués tenir-ne
més del doble de la que en tenia menys. Era la solució del
comitè d’experts que va fer la Constitució espanyola, però tots
sabem que dins els treballs de la ponència va desaparèixer i la
solució que va triomfar finalment, molt perjudicial per als
nostres interessos, en comptes de tenir com a referents les
noves comunitats autònomes, torna enrere i considera els
territoris políticament rellevants les províncies, excepte en els
arxipèlags, que afortunadament ho varen ser les Illes. Però
resulta inacceptable que a aquestes altures, tant el Congrés
com, sobretot, en el cas del Senat, es continuïn considerant
com a ens políticament rellevants per a la seva composició les
províncies en comptes de les comunitats autònomes. És una
decisió absurda i, repetesc, inacceptable, i que consta a la
mateixa constitució. Per tant, caldrà la seva modificació.

Els països i les nacions que formen l’Estat espanyol, les
nacionalitats i les regions en terminologia constitucional, s’han
institucionalitzat mitjançant comunitats autònomes, no per
províncies, que són un ens de significació menor, la
configuració de les quals i fins i tot la seva pròpia existència

hauria de quedar en mans de les respectives comunitats
autònomes.

Acceptada aquesta premissa i mirant també pels nostres
interessos, per la representació del nostre país, pensem en les
conseqüències d’una paritat perfecta a nivell de comunitats
autònomes. És la paritat que existeix per exemple en els Estats
Units, on s’elegeixen dos senadors per estat, malgrat Califòrnia
tengui més de 30 milions d’habitants i Wyoming no arribi al
milió d’habitants; o la que té Suïssa, on s’elegeixen dos
senadors per cantó i un per cada mig cantó, malgrat Zurich
tengui més d’un milió d’habitants i Ori uns 34.000; o com ho era
la constitució de la Primera República, on cada estat, entre ells
l’estat balear, tenia quatre representants en el Senat. Això
significaria triplicar la nostra presència percentual dins el Senat
espanyol actual.

Tanmateix en dret comparat, la majoria de les comparacions
del Senat corregeixen amb criteris democràtics, i ens sembla una
solució raonable, però a ningú no se li escapa que sigui quina
sigui la correcció democràtica, demogràfica, perdó, que es faci,
sempre serà molt més favorable als nostres interessos esser un
de 17 que ser un de 53, o de 51. Crec que és una reflexió fàcil, i
de tot el dret comparat que hagi pogut consultar no hi ha enlloc
que hi hagi una desproporció tan gran. Si les Illes Balears tenen
sis senadors és inacceptable que Castella-la Manxa o
Andalusia en tenguin 39, bàsicament perquè tenen més
províncies, províncies. Creim que això és una fórmula
inacceptable.

Acab, Sr. President. No entraré en la fórmula de l’elecció
dels membres del Senat ni en les funcions, que al nostre
entendre, si també es fa una reflexió respecte de canviar cap a
una visió de cambra territorial dels estats federats no quedarà
més remei que modificar la Constitució, una cosa que crec que
no em costaria molt demostrar si tenguéssim prou temps, però
sí que vull fer una breu referència a la defensa del fet que en el
Senat s’utilitzin totes les llengües oficials de l’Estat. Jo crec que
els arguments..., ja el Sr. Buele, que m’ha precedit en el tema de
les llengües en el debat d’avui, crec que n’ha adduït a
bastament, molts d’ells també els trobaríem adduïts en el debat
del Senat. Recordem que des de l’any 98 Convergència i Unió
va fer aquesta proposta que va ser impugnada en el Tribunal
Constitucional perquè ni es discutís; el Tribunal Constitucional
va dir que sí, que es discutís, però no entrar dins el fons, i al
final, anys i anys, va quedar una victòria pírrica amb la reforma
del Reglament que va preveure un debat anual sobre l’estat de
les autonomies on es podria fer ús de totes les llengües. Creim
que tot i el seu caràcter simbòlic és una victòria ridícula per a
les nostres ambicions i creim que és important avançar cap a la
plurinacionalitat i el plurilingüisme de l’Estat i reconèixer un
caràcter extraterritorial al Senat. Si tots vostès comprenen que
els diputats castellans han de poder parlar en castellà en el
Parlament Europeu i no per una qüestió de si saben francès o
no en saben, o si saben anglès o no en saben, sinó per
qüestions que van més enllà, podran comprendre perfectament
per què qualcú, o nosaltres, reivindicam que un senador de les
Illes Balears parli català en el Senat espanyol.
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Els deman, doncs, per acabar, el vot a favor d’aquesta
iniciativa, redactada -pensam- en termes que són fàcilment
acceptables per tots i tant de bo que aquesta aprovació
comporti poder sanar aquest senat, en el sentit de curar, perquè
no voldria caure en cap grolleria, però la veritat és que a la
nostra percepció aquest senat està bastant sanat, i no ho dic en
el sentit de curar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, amb la seva presentació de la proposició no de
llei.

El Grup Parlamentari Popular té presentada una esmena, la
3515, a aquesta proposició no de llei. Per defensar l’esmena té
la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, Sr. Antoni Alorda, senyor diputat, vostè ha fet una
p onència per presentar al pròxim congrés del PSM. Vostè ha
entrat poc dins la seva proposició no de llei i, a vostè, se li ha
aferrat fer reivindicacions nacionalistes d’Unió Mallorquina de
fa deu dies, així de clar; vuit, per ser més clar, així de clar.
Entenc que el PSM ha de marcar les seves distàncies respecte
a altres partits nacionalistes i aquestes curolles són les que els
motiven, a vostès, a realment fer aquestes coses, perquè si no
no té més significat, perquè el que és ridícul és no fer cap
referència a les esmenes presentades en termini, ahir, per aquest
grup de diputats i diputades de 28, parlar-ne i poder mirar que
se’ns contesti això, i fer un debat en base a la seva proposició
no de llei i el que li han presentat els altres grups. Vostè, ni n’ha
parlat. Ha fet un gran discurs per quedar bé.

Miri, a Itàlia, que és una república, ha de saber que el
president, sense passar per un parlament ni passar per les
urnes, elegeix senadors vitalicis. És a dir, de cada model hi ha
coses que ens agradaran i coses que no. A nosaltres ens
agrada el model que tenim. Nosaltres no estam empegueïts de
dir que ens agrada el model que tenim i estam d’acord amb la
nostra constitució espanyola. Però també hi ha un tema molt
important: l’any 78 prop del 90% dels ciutadans de l’Estat
espanyol donaren suport a aquesta constitució, i estam
contents que vostès, del PSM, diguin aquí el contrari, és
perfecte, és el diàleg, és el debat, són els plantejament distints,
i com que nosaltres creim que és necessari avançar en aquest
tema, les esmenes d’aquest grup, que les vàrem presentar ahir,
eren per avançar, perquè si vostè se n’adona, després
d’aquests 22 anys que han passat després de l’aprovació de la
Constitució, si el model ha anat avançant en coses ha estat en
dues línies, una el diàleg, i l’altra el consens, amb la qual cosa
el nostre missatge de negre sobre blanc que li enviàvem a
través d’aquestes esmenes era intentar dialogar i avançar i no
fer un míting o uns plantejaments polítics, que són respectables
i jo li alab el gust que vostè els defensi, no els hi retrec, com ha
vist, en cap moment, però que haguessin pogut baixar a

avançar si realment volem alguna cosa més per a aquesta
comunitat.

Miri, si jo li he parlat de diàleg, vostès veuen la modificació
de la Constitució com única forma de poder avançar que el
Senat tengui un canvi. I jo li he de dir que vostè és un gran
desconeixedor del Senat, i li he de dir que el PSM, aquest partit
nacionalista de Menorca, de Mallorca, aquest partit ha tengut
l’oportunitat de poder tenir un senador per aquesta comunitat
a Madrid, que parlàs la nostra llengua, que parlàs en català, i no
li ha tengut per una vicepresidència, i  podran dir missa, i em
venen aquí amb històries d’aquestes. Vostès governen a llocs,
com és el Consell i la comunitat autònoma, i quan es passen els
informes estan en castellà sempre, Obres Públiques en castellà,
en el Consell temes de cultura, “La Puebla”, escolti, estic
d’acord que hem d’avançar en el Senat, estic d’acord que el
Senat ha de representar més els territoris, estic d’acord que les
llengües s’han de potenciar dins el Senat i no se’n parla tan
sols un dia quan hi ha un debat de l’estat de l’autonomia, però
el que és evident que allà on poden fer, haurien de fer, i no fan,
i no fan, i no fan. Per això, aquest partit, aquest grup, aquest
diputat i aquestes diputades els plantejàvem aquestes dues
esmenes en el punt 1, i en el punt 2, perquè la reforma es faci
dins el marc de la reforma del Reglament del Senat, que la
reforma del reglament dóna perquè realment es pugui fer molt
més, dóna perquè hi hagi altres espais, no tant sols la comissió
on es fa el debat de l’estat de les autonomies, sinó també dins
la mateixa comissió de comunitats autònomes, i altres àmbits
allà dins perquè realment es puguin potenciar les llengües de
les comunitats autònomes com nosaltres que hem tenim, a part
de la llengua castellana.

Què els diria més, si vostès no accepten les nostres
esmenes, o no ens fan contraofertes en aquestes esmenes,
difícilment avançarem amb el consens, vostès s’han demanat
per què el Partit Socialista Obrer Espanyol durant catorze anys
no ho va canviar. Ara en torna a parlar d’estat federal, per què
no ho va fer, això s’ho han de demanar, perquè la realitat és un
altra, amb el respecte als que pensen diferent, la majoria de gent
pensa diferent als que pensen d’una altra manera, i el Partit
Socialista Obrer Espanyol, per molt que vulgui, pensa en
aquest sentit, perquè jo he estat al Senat i ho he vist el mateix
que el Partit Popular. I consten als diaris de sessions aquestes
coses. Per això, si el PSM que és legítim que vulgui avançar en
aquest sentit, vol que anem de la mà amb un grup important,
com és el Grup Popular, mirem si consensuam, en lloc de fer
grans debats aquestes esmenes, mirem si donam una passa, i
sobretot és una legislatura que acaba de començar on hi ha
hagut un compromís, a Madrid acaba de començar, aquí a
vostès ja els queden menys de tres anys, a Madrid al discurs de
la presidenta del Senat, per cert la primera dona que ha posat un
partit, el Partit Popular a una institució, no el PSOE, ni els
partits de progrés, es va comprometre, i ho dic en castellà
perquè està en castellà aquest troç que “Durante la legislatura
que ahora se inicia debemos fijarnos como meta la mejora de
las normas y procedimientos que articulan la representación
de las nacionalidades y regiones”. El que és evident és que
estam dins una mateixa línia d’aquesta pluralitat de l’Estat
espanyol es vegi d’una forma més forta representada dins el
Senat. Si vostès volen que donem una passa important, que hi
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hagi una proposta seriosa, que arribi a Madrid, que vagi en
consens amb el que vol la gent, segurament farem més via, al
contrari vostès hauran fet un plantejament única i
exclusivament de partit al costat d’un congrés devora l’estirada
d’orelles  d’Unió Mallorquina respecte dels nacionalismes, als
quals vostès lleven els papers, i no torni a dir Sr. Alorda,
maldament no sigui en aquesta intervenció, que nosaltres som
una sucursal de Madrid, nosaltres hem presentat l’esmena, els
menorquins, els eivissencs, els formenterencs, i el mallorquins
del Partit Popular de Balears, si de cas són vostès que són un
sucursal d’aquest govern del pacte de progrés.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Grups que
vulguin intervenir? Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
intervenim per posicionar-nos a la proposició no de llei
presentada pel Grup Nacionalista PSM, no sobre les esmenes
encara que ens haurem de referir per força al Grup Popular, ja
que és el grup proposant que les ha de recollir o no. Però vull
iniciar aquesta intervenció amb un recordatori anecdòtic d’un
antic company, tan antic com del 74 del PFIB, i també d’antic
dels anys vuitanta d’Esquerra Unida, que era l’amic, és encara
per fortuna Antonio Casero, que és un company que ja no fa
feina prop però sempre ens fa companyia, i que havia estat
candidat al Senat, em sembla, que en dues o tres ocasions, dues
o tres convocatòries electorals, i les campanyes electorals, tan
si eren actes propis com taules rodones, de debat començava
igual “er Zenao no zirve pa na”, andalús de Sevilla, i nosaltres
li deiem no sabem si és una bona tàctica política fer unes
eleccions dient per començar que “el Zenao no zirve pa na”,
deia “ no, no te preocupes Portella es una buena táctica,
porque la gran mayoria de la gente cree que el Senado no
sirve para nada y nos va a votar”, després no ens votava
tothom que pensava que el “Senado no sirve para nada”, però
nosaltres estàvem convençuts que la majoria de gent creia que”
el Senado no sirve para nada”, però votaven altres partits
“por lo que pueda pasar” , i mai no va aconseguir  l’escó de
senador, a pesar que creim que tenia raó en el seu plantejament
i que també era veritat que el Senat no serveix per a res.

Per tant, la necessitat d’una reforma urgent del Senat,
urgent, s’ha plantejat, crec jo des del primer Senat, des de fa ja
25 anys. A cada campanya electoral, tots els partits ens cansam
de dir, també ho diu el PP, que és necessària aquesta reforma,
si volem situar aquesta cambra en un paper decisiu de
vertebració territorial de l’Estat, de vertebració institucional. Es
fan les eleccions, es crea qualque ponència que estudia la
possible reforma, no s’arriba a cap conclusió, s’arriben a
conclusions que anaven més enllà, tornen eleccions, tornam a
insistir que és necessari una reforma i torna a haver senadors,
es torna a fer una altra ponència, es tornen fer eleccions, i així
un circuit que fa 25 anys que dura, sense que el Senat assoleixi

la seva personalitat, i coincidir en tots els partits que es
necessària una modificació. La diferència és que uns partits
creuen que ha d’arribar fins a un punt, i d’altres partits creuen
que ha de passar d’aquest punt. Per a nosaltres, i crec que
coincidim amb els autors d’aquesta proposició, la reforma del
Senat s’ha de fer des d’una òptica federalitzant, si no no té
sentit, si no pot quedar com està, que no té sentit, o és o no és.
És una opinió diferent, crec que tan respectable com la que
pugui tenir el Partit Popular, que és diametralment diferent. Per
a nosaltres, es tracta de fer del Senat de fer una autèntica
cambra de representació política territorial, que reflecteixi el
caràcter plurinacional, pel que fa a nacions, i plurirregional pel
que fa a regions que constitueixen l’Estat i que esdevengui un
espai de diàleg entre representats de les comunitats autònomes
i una seu de comunicació amb els òrgans on s’encarna el poder
comú de l’Estat. 

Per tant, per a nosaltres, per Esquerra Unida el Senat ha de
ser també  la institució en la qual s’acordin els criteris de
finançament de les autonomies, i així mateix el cos
colAlegislador, en el qual es decideixi la posició a adoptar per
l’Estat en la Unió Europea i als organismes internacionals dels
qui formam part i que tracti de qüestions que afectin les
comunitats autònomes, com en altres proposicions aquesta
matí ja s’ha comentat.

Sabem, i coincidim amb el PSM, que aquesta reforma a què
aspiram implica modificar aspectes importants dels títols tercer
i vuitè de la Constitució, és així, no passa res, creim que si
volem aquesta reforma s’han de modificar aquests títols tercer
i vuitè, per cert, en aquesta defensa encesa de la Constitució
hem de recordar la posició del Sr. Manuel Fraga, excompany
d’Alianza Popular quan es va posar a referèndum la
Constitució, i hem de recordar quina era la posició en aquells
moments, tot evoluciona en aquesta vida. Trobam que la
modificació és necessària perquè d’aquesta manera implicaria
poder abordar les reformes necessàries relatives al
funcionament, a la composició i al sistema d’elecció del Senat,
que també està damunt la taula. I consideram, no hi ha entrat el
Sr. Alorda, per tant jo faré una esquemàtica introducció a les
funcions que per a nosaltres creim que el Senat hauria de
complir com a cos legislador, colAlegislador, iniciativa legislativa
pròpia, competència per intervenir juntament amb el Congrés
amb l’exercici d’atribucions sobre convalidació o derogació de
decrets-lleis, competència específica d’esmena al projecte de llei
als pressuposts generals de l’Estat i que aquesta competència
d’esmena per al seu rebuig hauria de tenir majoria qualificada al
Congrés posteriorment, dret de vet en relació amb projectes de
llei que impliquin transgressió material en les atribucions del
Senat o en general que afectin lesivament les competències o
atribucions a les comunitats autònomes o a l’organització
territorial de l’Estat.

Creim que les comunitats autònomes, a través dels seus
representats en el Senat han de poder instar que aquest, el
Senat, exerceixi el seu dret de vet davant projectes de llei o
normes que vulnerin el marc competencial de les comunitats
autònomes, també creim que la iniciativa del Senat ha de tenir
forma de projecte de llei del Senat i en matèries que sigui de la
seva competència exclusiva, no seran els mateixos remesos al
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Congrés. Competències com control al Govern, competències
com a òrgan de política autonòmica, per conèixer i decidir sobre
qüestions relatives a estructures políticoterritorial de l’Estat i
sobre altres derivades d’aquesta estructura, competència
decisòria en les qüestions d’índole normativa que afectin
l’Estat espanyol com a conseqüència de pertànyer a la Unió
Europea, com per exemple el que són les transposicions de
directives europees, etcètera, competència per conèixer matèries
que afectin els estatuts d’autonomia i propostes de reforma
d’estatuts d’autonomia, competència de decisió en matèria de
finançament de les comunitats autònomes sobre mesures
d’anivellament d’ingressos d’aquestes, sobre bases de
finançament de pressuposts autonòmics, etcètera, etcètera.

Per tant, possibilitats d’actuació en té moltes el Senat, com
a cambra de representació territorial, si volem que aquesta sigui.
Com que sabem que el Senat actual no serveix per a gaire cosa
més, hi ha propostes de reforma sempre però que són de
reforma domèstica, de reforma superficial del Senat que són les
que defensa el Partit Popular, ara, jo crec que està bé que ens
plantegem, a un parlament autonòmic si volem que el Senat
sigui una cambra de representació autonòmica, que ens
plantegem reformes més en profunditat que donin al Senat el
seu únic pes que creim nosaltres que pot tenir, que és aquesta
cambra de representació real, política, territorial, plurinacional
i plurirregional,  i en el mateix sentit la qüestió de la defensa de
l’oficialitat de totes les llengües dins el Senat, per força hi ha
d’estar contemplada, que per açò hem de tocar la Constitució,
sí, s’haurien de modificar aquests títols que no permetrien
aquestes reformes que nosaltres plantejam, però bé, per açò els
parlaments i per açò són els representants populars per
proposar-ho, que no hi hagi majoria perquè sigui possible, açò
és una altra cosa, lògicament.

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Andreu Crespí, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, en principi fixarem la posició sobre la proposició no de
llei que ha fet el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, perquè
suposam que no acceptarà l’esmena que proposa el Grup
Popular a tenor de les paraules que el seu portaveu ha dit o ha
avançat a la intervenció. 

El portaveu del Grup Popular ens ha recordat, al Partit
Socialista Obrer Espanyol, la nostra història, els nostres
possibles canvis de posicionament al respecte, tots canviam al
llarg del temps, dia 6 de desembre de l’any 78, segurament el Sr.
Font quasi quasi devia acabar d’estrenar la seva possibilitat de
votar, m’imagín, devia fer molt poc temps, per tant, el Sr. Font
també ha canviat, com a mínim el cabell el té un poc més blanc,
fins i tot ha canviat el nom del partit en el qual ell ara milita, que
ha anat tenint diferents noms, el Partit Socialista Obrer
Espanyol, com a mínim, continua tenint el mateix, encara que sí
és cert que ha canviat de posicionaments polítics sobre alguns
aspectes, i és lògic que això sigui així perquè si no,

evidentment, seríem una organització absolutament immobilista
i estaríem ancorats encara a l’edat de pedra, segurament.

Però a mi m’agradaria, encara que sigui breument fer una
mica d’història d’aquest canvi de posició, perquè és bo que ho
diguem així. Quan es planteja la creació, en el si de la comissió
general de comunitats autònomes, es planteja la possibilitat de
crear una ponència que reformi la Constitució, la posició del
Partit Socialista en aquell moment era de no crear aquesta
ponència, perquè enteníem en aquell moment que encara no
s’havien esgotat les possibilitats que el reglament donava per
avançar en aquest sentit, i que havia altres reformes que s’han
anat produint a la Constitució per permetre l’autogovern de les
comunitats autònomes que possiblement eren més necessàries,
i vista la postura en aquell moment del Partit Popular, que sí hi
estava a favor, i que va pressionar molt fort perquè es creàs
aquesta comissió, la comissió es va crear per unanimitat. Per
tant, ja tenim creada la comissió i el Partit Socialista i el seu
grup parlamentari varen votar a favor de la creació d’aquesta
comissió, i aquesta comissió va anar treballant, va elaborar un
primer document on s’exposava un important canvi
constitucional, pràcticament ja a les portes d’unes eleccions
que en primer lloc varen donar el govern i la majoria, tot i que
amb el suport nacionalista, al Partit Popular. La ponència va
continuar fent feina en aquest aspecte, i el document que va ser
elaborat per aquesta comissió, suposava una reforma
constitucional, jo diria que reduïda, era una reforma
constitucional que no afectava la soberania del Senat, per tant,
continuava essent una segona cambra, una cambra d’elecció
directa d’una part important dels seus membres, per tant, no era
necessària la celebració d’un referèndum per canvi
constit ucional, no es tocaven les competències del Congrés.
Quedà pendent definir clarament quina era l’estructura dels
diferents membres elegits per les diverses vies possibles i quina
era la fórmula electoral que s’havia de dur a terme.

Aquesta era la postura del Partit Popular del Govern en el
moment en què necessitava per governar el vot, el suport dels
partits nacionalistes. No obstant això, al llarg d’aquest període
i fins avui que es disposa de majoria absoluta a les dues
cambres, el canvi ha estat notable, ara volem constrènyer una
reforma al reglament de la cambra, reglament que record que va
ser canviat no fa gaire, i jo crec que hem de reconèixer que ja
molt poc suc pot donar una nova reforma a aquest reglament.
Millorar el debat autonòmic, home, jo crec que el milloraríem
que es fes el debat amb la presència dels presidents de les
comunitats autònomes, que no es fa, ja hauríem avançat, fer-ho
i desprès veurem si el millorarem, de moment. Crear una oficina
per a assumptes econòmics i autonòmics?, bé, no és que sigui
una cosa que no es pugui fer, fer un seguiment dels fons de
solidaritat, del fons de cohesió, etc., bé. Però no és això. El
Partit Socialista Obrer Espanyol no és un partit, crec jo, que
dels seus documents definitoris s’irrogui un caire nacionalista,
ni d’un, ni d’un altre nivell. Però el que sí que creim és que si és
convenient regular el funcionament d’aquest estat federal,
federalitzant, o de comunitats autònomes, jo crec que de tot hi
ha a la vinya del senyor, hi ha estats federals on les
competències no són tan grosses com a determinades
comunitats espanyoles, i jo crec que no és un problema de
nominalisme, jo crec que una cambra que tot i conservant part
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de les característiques que té actualment incorporàs de manera
decidida la representació territorial, evitaria molts de conflictes
que avui tenim. 

Quan debatem sistemes de finançament de comunitats
autònomes, quan debatem problemes que afecten diferents
comunitats autònomes, jo crec que és un lloc on poder establir
d’una manera clara aquesta, jo diria,  no confrontació sinó
òrgans de debat polític on aquests governs de les comunitats
autònomes que tenen una bona quota de soberania, puguin
discutir d’igual a igual, crec que és una, en aquest moment, a
punt de començar un nou segle, on les comunitats autònomes
pràcticament, queda per transferir com a transferència
significativa la sanitat, però ja disposen pràcticament de tot el
seu àmbit competencial previst, jo crec que ara sí és el moment
que a aquest òrgan es pugui debatre no només entre el Govern
i les comunitats autònomes, sinó entre les comunitats
autònomes entre si, el que volem fer d’aquest país nostre, que
uns li diuen Espanya, d’altres Estat espanyol, o el que sigui.
Però en qualsevol cas no és un lluita entre aquests diferents
poders de les comunitats autònomes i el poder del Govern
central, sinó que és una manera d’articular aquesta Espanya,
que vulguem o no, va cap a un camí cada vegada més
federalitzant. I, per tant, seria una manera que totes les
comunitats autònomes independentment de la seva grandària,
del seu nivell de renda, etc., tenguessin un fòrum per discutir
els seus problemes. 

Sembla que no va per aquí el camí que en aquest moment es
debat en el Senat, sembla que més va cap a la postura que el
Grup Popular ha exposat aquí, com a esmena, i nosaltres creim
que això en realitat no acondueix a res, creim que la passa s’ha
de fer més endavant i tocant aquelles coses, jo crec que no
gaires perquè nosaltres també creim que la Constitució compleix
el seu paper i hem de recordar que nosaltres no abandonàrem
cap ponència constitucional i no ens manifestàrem en contra
del títol vuitè de la Constitució, ho hem de recordar, i per tant,
creim que ha arribat el moment de ser valents i tocar aquelles
coses que passat quasi 25 anys han demostrat que es poden
millorar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr. Alorda,
en nom del Grup presentant de l’esmena, té la paraula durant
cinc minuts per fixar la posició respecte de l’esmena i si se sent
contradit, però vaja, sobretot referent a l’esmena.

SR. ALORDA I VILLARUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Primer, vull aclarir que parl ara de
l’esmena perquè és quan se’m donen, per ventura hi ha un
desconeixement profund del que és ser un parlamentari
d’aquest país, perquè  es digui amb una falta de recursos
absoluta, treure tots els temes sempre i no saber en el moment
en què cadascú ha de parlar, jo ara em pronunciaré sobre la
seva esmena. No parlaré sobre el túnel de Sóller, ni de les
causes judicials que hi havia quan el Partit Popular nomenava

els seus senadors, ni tots els incompliments en llengua pròpia,
ni de la postura davant l’Estatut d’Autonomia, miraré de
centrar-me en el tema que crec, que és el que correspon. Que,
per altra banda, pensar que la defensa del nacionalisme de les
Illes Balears, que fa més de vint anys que representa com un
nord i com un horitzó i com una referència ineludible en
qualsevol debat que es tengui al respecte a les Illes Balears, el
Partit Socialista de Mallorca, pensar que li ha vengut d’un
discurs a qualque moment, d’una cosa presentada molt abans,
és una ignorància supina de la política mallorquina. 

Però, passant per damunt tot això, parlaré de l’esmena,
l’esmena és de províncies, i com que l’esmena de províncies,
nosaltres trobam que no té agafada. Diu la Constitució, com
estarà representat el Senat. Hi ha quatre senadors per província,
un partit de províncies és normal que defensi i faci un elogi tan
abrandat com ha fet el Sr. Font d’aquesta Constitució, els que
defensam comunitats autònomes, quan parlam de territoris
políticament rellevants, pensam en comunitats autònomes
perquè ens hi dur el sent it comú polític que nosaltres tenim,
respectant el dels altres, pensam com a mínim canviar aquesta
paraula província per comunitat autònoma, com s’ha canviat
l’article 13 quan vàrem entrar a la Unió Europea sense tants
d’escadafalls.

Per tant, és ben necessari, si no segurament haurem de fer
cas a Hipòcrates en allò de “a grans mals, grans remeis” i
demanar, esdevenir una província, o millor dit una comunitat
pluriprovincial, demanant que cada illa sigui un província per
tenir més representació. Jo crec que és falsejar el debat, però,
francament, la veritat és que veient la manca de representació
que tenim i com estan de cofois els que durant 16 anys han
tengut la defensa d’aquesta representació a Madrid, per part
d’aquest Parlament, la veritat és que ens sentim, no només
dolguts, sinó sorpresos, pensàvem que en aquest sentit hi
tendríem un major suport, no voldríem ser quatre quan podem
ser el triple, la veritat. 

Per altra banda se’ns que és diu normal, que el PSM tal
vegada ha tengut una calabrina, per unanimitat, any 94,
ponència de reforma constitucional, perquè tothom tenia molt
present que això era la necessitat, per què? Perquè les dues
reformes de Reglament, sobretot la primera perquè crea els
grups parlamentaris territorials, però sobretot, la de l’any 94,
que arriba després d’un debat que comença en el 88, tots els
partits arriben a la conclusió que el debat al Reglament no basta
si es vol fer una cambra territorial de caràcter federal, a no ser
que considerin que el que s’han de federar són les províncies,
així sí, però si el que s’ha de federar o hi ha d’haver un cert
esquema són les comunitats autònomes, no es pot fer
modificant el Reglament.

Per l’altra banda, se’ns anomena el tema de la llengua, s’ha
posat un exemple del Consell Insular, precisament, nosaltres
defensam, hem duit en aquest parlament, i hem duit arreu
defenses de la llengua catalana, arreu, aquí n’hi ha una,
demanam que al Senat es parli català. Vostès, jo li faig una
transacció (...), el segon punt l’afegeixin, perquè diu,
exactament, “El Parlament de les Illes Balears es declara
partidari que les llengües oficials de cadascuna de les
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comunitats autònomes siguin impulsades des del Senat”, això
és divertit, això està bé, però voten en contra que s’hi parli, hi
han votat cada vegada a Madrid, ara demanam que aquí
tenguin l’oportunit at de demanar que no, que des de les
comunitats hi ha un partit, un partit de les Illes Balears que té
una entesa però que té una personalitat, té caràcter i vol influir,
i voti amb nosaltres, no ens digui una esmena per deixar de dir
una cosa concreta i continuar dient vaguetats, que és allà on
vostès se senten tan còmodes.

Jo crec que el que els hauria de demanar, perquè ens
agradaria molt a nosaltres sentir-nos acompanyats en aquest
viatge per tots els partits polítics de les Illes Balears, és que no
vulguin ser una sucursal de províncies, retirin aquesta esmena,
defensin el país, defensin la representació d’aquesta comunitat
dins un òrgan, una institució de l’Estat, el Senat que és el que
ara demanam i votin a favor de la nostra proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, per la seva intervenció.
Extraordinàriament Sr. Font, concediré un torn de rèplica i
contrarèplica al Sr. Alorda, respecte d’aquest tema, perquè
vostè només ha tengut una oportunitat una vegada de
l’esmena, però hi haurà un torn de contrarèplica del Sr. Alorda
que tancarà el debat.

Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, serà molt breu, respecte del Sr. Crespí,
que hi hagut una primera alAlusió perquè ho faig dins aquesta
línia. Jo només he militat a un partit que és el Partit Popular, li
record que Convergència Poblera era una agrupació
d’electors...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo intent, he demanat per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

No, jo li donava un torn de rèplica i contrarèplica, ara no em
demani alAlusions, se cenyeixi el més possible al tractament de
l’esmena presentada, si la retiren, si no la retiren, etc., però no
tornem a repassar la història.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

D’acord, Sr. President, no repassaré res. Però, si em permet
tres segons li record que abans d’arribar a un acord amb el PP,

vostès van intentar que jo vengués amb el PSOE durant un any
i mig, ho sàpiga Sr. Crespí. 

Per l’altra part al Sr. Alorda. Miri, Sr. Alorda, estic content
del que li hem dit i em ratific en tot el que li hem dit, perquè si
alguna cosa li ha passat, es que vostè li ha cogut que li diguem
el que pensam i nosaltres li alabam des de la tribuna que vostè
pensi totalment el contrari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament a mi m’ha dolgut que el
Partit Popular continuï pensant el mateix que ha pensat sempre
i el mateix que ha votat sempre en totes les mesures
d’autogovern i de defensa de la llengua catalana, i em dol
perquè m’agradaria molt que el partit que ha governat aquest
país i que té tant de suport popular fos més receptiu i tengués
més sensibilitat a l’hora de, en comptes de pensar que l’Estat
espanyol s’ha d’articular mitjançant províncies, ho faci a través
de nacions, nacionalitats i regions, com és una altra manera
d’interpretar aquest estat. Com a mínim ens hagués agradat que
fins aquí, pensàvem que fins aquí podia arribar el Partit Popular,
hi ha arribat a moltíssimes de votacions quan havia de menester
el suport de Convergència i Unió, i ens dol que el partit balear,
el Partit Popular a les Illes Balears estigui enrere respecte
d’algunes decisions o d’algunes votacions que s’han fet a
Madrid. Això, li ho he de reconèixer, em dol, però no em
sorprèn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Amb la seva intervenció queda tancat
aquest debat i passaríem a la votació d’aquesta proposició no
de llei.

 Senyores i senyors diputats que votin a favor es posin
drets per favor. Moltes  gràcies.

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

Abstencions?  No n’hi ha.

Resultat de la votació, 27 vots a favor, 26 vots en contra, en
conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 2904, del
Grup PSM-Entesa Nacionalista, referent a la reforma del Senat.

I esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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