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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, representants dels
mitjans de comunicació i públic. Començarem la sessió plenària
corresponent al dia d'avui, i ho farem com sempre amb el torn
de preguntes.

Sí, Sr. Vicepresident del Govern?

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

Gràcies, Sr. President. Per una qüestió d'ordre... Ah!, ja està.
Era perquè el conseller d'Educació m'havia dit que arribaria tard

però veig que ja és aquí. Pot seguir normalment l'ordre del dia.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No ha arribat molt tard. Gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 3722/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a augment de la venda d'ametlles.

Idò la primera, 3722, és la presentada per l'Hble. Diputat  Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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la venda d'ametlles, que formula el diputat esmentat, que té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, fa un temps, ja fa bastants de
mesos, el Govern va anunciar que per augmentar la venda
d'ametlles faria actes de promoció, i el més important, o el que
va treure endavant, era donar o vendre ametlles entre els
ciclistes. Com que ja ha passat  un bon temps des d'aquest
anunci, ara ens interessa saber en quantes tones s'ha
augmentat la venda d'ametlles després d'haver fet aquest tipus
de promoció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Gràcies, Sr. President. Com vostè sap, Sr. Diputat, aquesta
iniciativa que va dur a terme el Govern balear es va inscriure
dins un conjunt de mesures. Vostè ha dit la més important; jo
crec que n'hi va haver d'altres que varen formar tot  un paquet
de promoció i formen tot un paquet de promoció de l'ametlla a
les nostres illes, entre les quals s'ha de destacar la pròpia
definició d'una marca que configuri aquest producte i que
permeti una promoció específica amb una certa identificació
lligada a cada una de les illes on hi ha aquesta producció.

Per tant, és impossible fer-ne una avaluació a tant curt
termini i jo crec que en pròximes campanyes sí que podrem fer
una avaluació fidedigna de resultats d'aquesta promoció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. Sr. Cardona, t é
la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo puc ent endre que quan es vol fer
tot  un programa de promoció es vulgui esperar un temps; el
que em sorprèn és que es vengui com es va vendre com a gran
panacea per aconseguir que totes les ametlles de Mallorca es
venguessin, vendre-les o regalar-les als ciclistes. Jo crec que
quan es fa una promoció, quan es vol fer un disseny per
promoure un producte, s'ha de fer amb un estudi seriós. En diu
que la principal activitat d'aquesta promoció és precisament
donar-les als ciclistes, i jo crec sincerament que s'ha d'anar per
altres camins. S'ha d'anar per camins d'industrialització, s'ha
d'anar per camins de comercialització però seriosament i sense
fer tant de folklore.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Conseller d'Agricultura té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Bé, Sr. Cardona, jo..., ha estat vostè, que ha dit que era la
principal activitat. Jo he dit que va ser una més de les activitats
dins un conjunt, no la principal; evidentment, una més. En tot
cas és aquesta la nostra posició.

Jo pens que s'està fent una feina molt seriosa. Per primera
vegada estam a punt  de comptar amb un producte amb les
condicions suficients per entrar dins el mercat en condicions i,
per tant, per obtenir una quota que en aquest moment no té;
com vostè sap en el cas de l'illa de Mallorca, l'ametlla
mallorquina està penalitzada a tots els nivells, quant a preu i
quant a comercialització. De fet no existeix una comercialització
específica de l'ametlla mallorquina, realment s'havien fet molt
poques coses; en aquests moments estam a punt -i jo crec que
això és molt positiu- de fer una passa qualitativa nova dins la
qual la relació amb el sector turístic és molt important: El famós
pacte intersectorial i la relació amb els altres sectors econòmics,
entre els quals el turístic, és important.

S'està fent feina i feim comptes seguir per aquest camí.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura.

I.2) Pregunta RGE núm. 3723/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
instituts d'ensenyament secundari a Eivissa i Formentera.

Passam a la segona pregunta, 3723, relativa a instituts
d'ensenyament secundari a Eivissa i Formentera, que formula el
diputat  Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dia 22 de setembre,
l'Última Hora Eivissa portava el següent titular: "Els instituts
de les Pitiüses comencen el curs amb la manca de 31
professors". Dia 25 de setembre aquest diputat li va formular la
següent pregunta: Estan cobertes, a dia d'avui, totes les places
de mestres i professors dels instituts d'ensenyament secundari
d'Eivissa i Formentera?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, en data d'ahir, dia..., no, dia
29 de setembre devia ser divendres, sí. En data de dia 29 de
setembre, divendres, en els instituts d'Eivissa hi ha exactament
cinc places sense cobrir: una a Sa Colomina de filologia
castellana, una altra a l'Escola d'arts i oficis d'elements
constructius, una altra de tecnologia... -no, perdó, he dit cinc i
són set- una altra de tecnologia en el Quartó de Portmany, a
Formentera i a S'Algar, i una alt ra amb el perfil anglès i alemany
a l'institut Xarc de Santa Eulàlia. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació. Sr. Marí, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Les seves informacions no
coincideixen amb les meves. Malgrat que la pregunta que vàrem
fer als directors dels instituts d'Eivissa i Formentera és del
mateix divendres, la relació que ells ens varen donar és la
següent: a Santa Maria en manquen dos, un de suport  i un altre
de substitució; a l'Isidor Macabich no en manca cap; en el
Quartó de Portmany en manca un de física i química; a S'Algar
de Sant Jordi en manquen dos, un de català i un altre de
substitució. En el de Formentera en falta un de tecnologia; en
el de Santa Eulàlia en falten dos, un de català i l'altre d'anglès,
i a Sa Colomina en manca un, que ens varen contestar que
s'incorporaria ahir, i a l'Escola d'arts en falta un altre que són
elements constructius.

Creim que després d'aquest inici de curs que la seva
conselleria es va encarregar de dir que havia estat absolutament
normal, no concorda amb la realitat, quan no hi ha res més
anormal per a un centre com és un institut, que li manquin
professors, i en el cas de Formentera encara és molt més greu.
Nosaltres compartim amb vostès la preocupació per tot el que
fa referència a aquesta illa, però a Formentera el curs va
començar amb la manca de nou professors. I una altra cosa que
ens estranya molt també és la manca d'una assignatura tan
bàsica i amb tants de professors com és el català. Esperem que
això l'any que ve no es repeteixi.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d'Educació té la
paraula per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, dins un volum de 7.500
professors a l'ensenyament públic, aquestes quantitats de
vacants són absolutament ínfimes. 

No ha estat la conselleria que ha dit que el curs havia
començat amb absoluta normalitat, ho han dit les portades de
tots els mitjans de comunicació de les Illes Balears.
Efectivament és el curs que ha començat amb més normalitat de
molt de temps, i evidentment vostè sap la problemàtica per
cobrir les places a Formentera i per cobrir les places de
determinades especialitats d'ensenyaments tecnològics, a les
quals enguany hem donat una empenta molt forta però que
difícilment amb la situació actual es resoldrà d'una manera
absoluta al començament de curs.

En qualsevol cas li he de dir que de les dades de les quals
jo em fii són de les del director de personal i no de les del
diputat  Sr. Joan Marí, que per ventura ha consultat uns
directors que li han dit els seus desitjos de professorat i no el
professorat que realment tenen a les seves plantilles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació.

I.3) Pregunta RGE núm. 3728/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a protocol d'internaments no voluntaris.

Passam a la tercera pregunta, 3728, relativa a protocol
d'internaments no voluntaris, que formula la diputada Sra.
Maria Cerezo Mir, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en
aquests termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Cerezo, com
vostè sap ens vàrem reunir dia 25 de setembre, vostè hi era en
representació d'una associació de salut mental, ens vàrem
reunir 25 o 22 associacions i es va conformar el Fòrum de salut
mental, i a vostè se li va entregar una documentació, igualment
que a les altres associacions, entre la qual hi havia el document
esborrany del protocol d'internament no voluntari. Aquest
document, com vostè va poder veure, està enllestit.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Cerezo, té la
paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera de Sanitat, el dia 18 d'abril vam
presentar una proposició no de llei relativa als internaments no
voluntaris. Aquesta proposició va ser acceptada amb una
esmena del Grup Socialista que va marcar un termini de tres
mesos perquè estigués fet aquest protocol. N'han passat  prop
de sis. 

Efectivament jo va ser en aquesta reunió que vostè va
presidir i va convocar, i el coordinador general va reconèixer
que havia fet el protocol d'internaments una associació. Ens
van presentar un esborrany. Com és possible que després de
sis mesos se'ns mostri un esborrany que ja en realitat estava fet
dia 18 d'abril?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, Sra. Cerezo, primer li aclariré que el termini de
compliment del protocol d'internament no voluntari conclou dia
18 d'octubre del 2000, per la qual cosa encara estam en termini.
Després li hauré d'aclarir, Sra. Cerezo, que li esmentaré una per
una, o sigui, es va instar la Comissió Tècnica de salut mental a
elaborar en tres mesos aquest protocol; evidentment ja li he dit
que conclou dia 18 d'octubre. Aquesta comissió tècnica ha
complit; el problema està en el fet que aquest document s'ha de
consensuar amb altres institucions, i ara li anomenaré les que
han contestat i les que no. Miri, les urgències del 061 està
pendent de resposta, l'atenció primària de l'Insalud està
pendent de resposta, els cossos i forces de Seguretat estan
pendents de resposta. El Jutge Degà ha donat el seu vistiplau,
la Fiscalia ha donat el seu vistiplau, els Serveis Jurídics de la
conselleria han donat el seu vistiplau, l'atenció especialitzada
de l'Insalud ha donat el vistiplau, l'Hospital Psiquiàtric- la seva
direcció-  ha donat el vistiplau. 

Per tant, Sra. Diputada, si tothom, i a més el Fòrum d'entitats
i associacions esper que també digui el seu vistiplau o les
esmenes que trobi que hi ha de posar, li he de recordar que la
Comissió Tècnica i aquesta conselleria han complit amb el
document. No conclou..., o sigui, vostè deu haver comptat els
tres mesos, evidentment, des de dia 18 d'abril, però no conclou,
segons se m'informa, fins al dia 18 d'octubre, amb la qual cosa
estam dins termini, i si tots compleixen i tothom fa els seus
deures, idò tendrem protocol d'internament no voluntari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.4) Pregunta RGE núm. 3734/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oposicions a funcionaris de carrera.

Passam a la pregunta número 4, 3734, relativa a oposicions
a funcionaris de carrera, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja fa més
d'un any que el Govern de les Illes Balears va considerar
inconstitucional el concurs oposició que havia deixat convocat
el Govern del Partit  Popular. Per tant, el va aturar, perjudicant
les més de 7.000 instàncies que s'havien presentat, i va anunciar
que convocaria oposicions.

Donat que el temps passa i continuam sense que es
convoquin oposicions, ens agradaria saber quan es
convocaran les oposicions a funcionari de carrera de la CAIB.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller de Funció Pública té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Resposta: després del concurs de
trasllat i complint la legalitat que informa la Llei de funció
pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Funció Pública. Sra. Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la veritat és que jo
pensava que em donaria unes dades més concretes, perquè
supòs que després del concurs de trasllat ja no li queda res més
a fer que convocar les oposicions. Però esper que aquest
anunci, encara que no em dona cap data, es complirà, perquè
vostè la veritat és que ha fet ja diversos anuncis i cap no s'ha
complert. Primer ja dic que després del concurs oposició que
vostè va anulAlar per inconstitucional, encara que tots els
consells insulars, fins i tot  el de Menorca i d'Eivissa, han
convocat concursos oposicions, ja dic que vostè va dir que
convocaria oposicions abans de l'any 99, a finals d'any; no es
va fer, es va fer un borsí d'interins, encara que vostè sempre
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havia criticat les interinitats. Després va dir que després del
borsí d'interins abans de l'estiu es convocarien oposicions; un
altra vegada no es varen convocar oposicions, sinó que s'ha
convocat un concurs de trasllat, i ara continua sense donar-me
cap data.

Ja dic que potser que el Partit  Popular estigués des de l'any
93 fins al 99 sense convocar oposicions, sis anys, però vostè
ja va pel segon any i encara continuam en la mateixa situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller de Funció Pública té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. El Govern va anunciar en el seu
moment i des del primer moment en què es va prendre
possessió que es faria un procés de democratització de la
funció pública que tenia tres eixos essencials: un, convocatòria
de borsí d'interins; dos, concurs de trasllats; tres, oposicions.
Independentment de més amunt, més avall, aquest pla s'està
complint, i en aquests moments està acabant la fase de concurs
de trasllat, i com vostè sap, Sra. Cabrer, és a dir, abans de
convocar unes oposicions s'ha de passar pel concurs de
trasllats. Per tant és un pas previ indispensable que s'ha de
realitzar.

Li he de dir que en aquests moments vostè ja pot acudir a
Internet directament per saber quins són els temaris que els
ciutadans, els milers de ciutadans que es presentaran a les
oposicions podran tenir. 

I jo només li vull fer una reflexió: Vostè diu que feim anuncis
i que els equivocam. Jo crec que la profecia que vostè va fer en
aquest parlament ha caigut amb total rotunditat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Funció Pública.

I.5) Pregunta RGE núm. 3724/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destrucció d'una part d'un jaciment a Santa Eulàlia del Riu.

Passam a la cinquena pregunta, 3724, relativa a destrucció
d'una part  d'un jaciment a Santa Eulàlia del Riu, que formula el
diputat Sr. Joan Marí Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, les portades dels diaris
d'Eivissa es feren ressò de la destrucció de part d'un jaciment,
possiblement del segle XVIII i molt segur també d'abans. Per
part  de la seva conselleria es va produir aquesta destrucció i la

meva pregunta és quina explicació pot donar vostè referent a
aquesta destrucció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d'Ordenació del Territori
i Obres Públiques té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, açò és un projecte que quan es va redactar es varen
plantejar diverses alternatives i el traçat definitiu va ser aprovat
i va ser suggeriment del mateix ajuntament de Santa Eulàlia. (...)
Carreteres desconeixia aquest jaciment en aquest lloc i, per tant,
quan es van iniciar les obres el que es va fer, quan es va
detectar, va ser aturar tot  d'una les obres en aquest punt i
esperam que en colAlaboració amb la Comissió de patrimoni es
pugui solucionar el tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. Sr. Marí Tur
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, una política de fets
consumats, i mai més ben dit, quan ja estava el jaciment
pràcticament destruït, quan s'havia fet la denúncia
corresponent, vostès llavors van intentar trobar una solució,
però la seva excusa no és vàlida perquè la seva conselleria tenia
coneixement de l'existència d'aquest jaciment des del passat
mes de gener d'enguany. Per tant, potser perquè vostè ho
desconeixia o perquè potser vostè o el seu equip no ho
apreciaven prou, es va destruir part  d'un jaciment arqueològic,
segur del segle XVIII, però aquest jaciment, que té prop de
1.300 metres, ja consta documentat en el segle XIII. 

Ni la seva conselleria, ni la Comissió del patrimoni d'Eivissa
i Formentera a la qual vostè ha fet esment, tenen cap mena
d'excuses per poder justificar aquesta destrucció del patrimoni
històric artístic d'Eivissa i Formentera. Vostès haguessin tingut
temps de solucionar aquest problema si haguessin fet cas a
aquest escrit que vostès tenien des del passat mes de gener.
Vostè sap molt bé que si a l'acte de replanteig s'hagués tengut
en compte aquest jaciment, aquest jaciment avui en dia estaria
en perfectes condicions i nosaltres, els eivissencs, el podríem
continuar gaudint, com fa tants de segles. 

Nosaltres volem aquesta obra pública que la seva
conselleria està fent, o començarà a fer i acabarà, esperem, però
del que estam totalment en contra és de la seva desídia i de la
desídia de la Conselleria de Cultura d'Eivissa amb la seva
comissió del patrimoni per haver destruït aquesta part  important
de la nostra història.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, efectivament aquí
hi ha un jaciment. La llàstima és que l'ajuntament en el seu
moment, en el moment de definir el projecte, no ho advertís,
perquè aquesta és la realitat; fins i tot l'ajuntament va fer que
passés per allà quan és difícil trobar ara, en aquests moments,
una alternativa, però de totes maneres, segons em consta, la
direcció d'obra va aturar immediatament les obres i esper poder
trobar una solució.

De totes maneres el que sí li puc dir, perquè he rebut
informacions, és que crec que s'hauran de fer unes actuacions
en aquesta sèquia, importants, perquè sembla ser que també
particular i açò idò han posat blocs de formigó a segons quines
zones i probablement no hi ha l'estima que hi hauria d'haver cap
a tot el patrimoni arqueològic que tenim a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori.

I.6) Pregunta RGE núm. 3725/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a auditories per investigar la gestió de les empreses públiques.

Passam a la sisena pregunta, 3725, relativa a auditories per
investigar la gestió de les empreses públiques, que formula el
diputat  Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular, senyores i senyors
diputats, formulam aquesta pregunta a rel d'unes informacions
que varen sortir dels mitjans de comunicació que deien que el
Govern volia investigar la gestió del Partit Popular al front de
les auditories públiques. Demanam, idò, si aquestes auditories
ja estan contractades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d'Hisenda té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament aquestes auditories, que no es tracta del fet que
siguin auditories per investigar, sinó que es tracta de fer
auditories operatives i de gestió per veure de millorar el

funcionament de les empreses públiques, ja estan contractades
i en aquest moment estan en fase final d'elaboració dels
informes, i jo lògicament posaré a la seva disposició, a
disposició del Parlament, els resultats quan disposem de tots
els informes definitius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. M'alegra molt i em complau la seva
resposta, Sr. Conseller, perquè veig idò que es tracta d'unes
auditories per millorar la gestió, perquè la meva sorpresa va ser
quan vaig llegir aquella notícia, atès el fet que, per llei, totes les
empreses públiques s'auditen any rere any, però la informació
que sortia dels mitjans de comunicació, jo la vaig entendre -i
per això m'alegra la seva resposta- la vaig entendre com a una
amenaça, com aquelles auditories d'infart (ho recordaran alguns
de vostès) de Felipe González.

Per tant m'alegra i li agraesc la seva resposta, Sr. Conseller,
i també li demanarem que ens enviï els resultats d'aquestes
auditories.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d'Hisenda té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el que sí li vull manifestar
és que amb aquest tipus d'auditories lògicament surten coses
que es poden millorar. Evidentment..., per ventura és difícil que
una empresa pública sigui rendible, i possiblement no sigui
l'objectiu de l'empresa pública ser rendible, però si les
auditories operatives i de gestió ens diuen que, per exemple, no
s'han adequat els funcionaments i els procediments en la
contractació a la lliure concurrència i a la publicitat, idò, això, ho
hem d'intentar corregir. Evidentment surten -no diré qui perquè
són informes provisionals i, a més, per cortesia parlamentària
perquè m'agradaria que vostè tengués oportunitat  de discutir-
ho- determinats aspectes o males pràctiques que, bé, tendrem
ocasió de discutir, però jo crec que el més important, i a mi com
a conseller d'Hisenda el que més m'interessa, li ho puc
assegurar, són les recomanacions que puguin sortir i que
lògicament nosaltres puguem aplicar per millorar la gestió de les
empreses públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda.



1580 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 3 d'octubre del 2000

 

I.7) Pregunta RGE núm. 3729/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a planificació de l'assistència sanitària de
Formentera.

Passam a la setena pregunta, 3729, relativa a planificació de
l'assistència sanitària a Formentera, que formula la diputada Sra.
Maria Neus Marí Marí, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Sanitat, el mes de
setembre s'iniciaren els tràmits amb l'Ajuntament de Formentera
per tal de dur endavant un dispensari, segons diuen els mitjans
de comunicació, que ve a ser una unitat bàsica de salut, a la
Mola de Formentera, i sembla ser també que l'Insalud de les
Pitiüses s'ha assabentat d'aquest esdeveniment a través dels
mitjans de comunicació. És una notícia que ens ha estranyat i
per això demanam aquí per quin motiu la Conselleria de Sanitat
no ha comptat amb l'Insalud a l'hora de planificar l'assistència
sanitària a Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Marí, tota
l'assistència sanitària que es planifica a l'illa de Formentera està
consensuada a comissions mixtes entre la Conselleria de Sanitat
i l'Insalud. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Precisament aquest és un fet que ens
estranyava, que precisament a Formentera es va constituir una
comissió mixta de la qual formen part l'Insalud, l'Ajuntament de
Formentera, el Govern balear i també el consell insular, i hem
sabut a través dels representants de l'Insalud que aquest tema
no s'ha tractat mai a les reunions de la comissió mixta de
Formentera, i que estava prevista per a finals de setembre o
primers d'octubre -no sé si s'haurà realitzat ja aquesta reunió-
una reunió on cada una de les parts havia d'aportar les seves...,
diríem prioritats quant a l'assistència sanitària a Formentera. El
fet que el Govern hagi (...) ja amb l'Ajuntament de Formentera
a començar els tràmits per a aquest dispensari a la Mola, és un
fet que ens estranya quan és l'Insalud que haurà d'aportar el
personal i que haurà de dur endavant el funcionament d'aquest
centre.

És un tema que pensam que s'ha de consensuar amb
l'Insalud, que fins ara veim que no hi ha una bona política de
consens per part  del Govern balear amb l'Insalud en tots
aquests temes, però justament a Formentera, que sí que s'ha
constituït  una comissió de la qual formen part totes les
institucions, és un fet bastant increïble que no s'hagués tractat
aquest tema allà i que, per tant, s'haurien de marcar allà, en
aquesta comissió mixta, les prioritats de Formentera, com deia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula per tancar.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Marí, tal i
com li he contestat en la primera resposta existeixen aquestes
comissions de treball. És vera que quan aquesta consellera va
assumir la conselleria, es va traslladar tot  d'una a l'illa de
Formentera on el batle de Formentera li va demanar la unitat
bàsica de salut per a l'illa de Formentera. L'equip d'aquesta
conselleria fa més d'un any ho va pensar, i va pensar que era
adequat fer aquesta unitat bàsica a l'illa de Formentera. 

Evidentment en aquells moments, l'estiu de l'any 99, no
estava formada la comissió, i pensam, des del Govern, que
Formentera es mereix una unitat bàsica a la Mola. Per això no
puc entendre, Sra. Marí, si vostè el que pensa, vostè i el seu
grup, evidentment, és que l'illa de Formentera no es mereix
aquesta unitat bàsica a la Mola. Aleshores així li he de dir que
nosaltres sí que pensam que l'illa de Formentera té els mateixos
drets que totes les altres illes, o sigui, que Menorca, que
Eivissa i que Mallorca, i que per això, i a causa del fet que a l'illa
de Formentera i, en especial, la Mola, té unes persones que han
envellit, una societat que ha envellit, té uns pics a l'estiu i una
pressió turística molt important i que també ens sembla que 14
quilòmetres de distància són més que elements per tenir en
compte per poder fer allà una unitat bàsica de salut; per tots
aquests motius fa més d'un any vàrem prendre aquesta decisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.8) Pregunta RGE núm. 3726/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a confecció del cens electoral  de l'article 7 de l'Ordre de la
consellera de Benestar Social de 17 de març del 2000. 

Passam a la vuitena pregunta, 3726, relativa a confecció del
cens electoral de l'article 7 de l'Ordre de la consellera de
Benestar Social de 17 de març del 2000, que formula el diputat
Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, nosaltres li formulam
aquesta pregunta perquè no acabam d'entendre el perquè
d'aquesta paraula candidat afegida dins l'article 3, i li deman a
veure per quin motiu, quins són els motius pels quals l'Ordre de
la conselleria de dia 17 de març del 2000, a l'article 7, per a la
confecció del cens electoral exigeix a cada club que designi el
seu representant, candidat, quan és l'article 13 -i no el 12, com
figura aquí, a la pregunta- quan és l'article 13 el que regula la
presentació de candidatures.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Benestar Social, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo crec que el seu dubte és
producte d'una mala interpretació d'aquesta ordre, perquè de fet
l'article 7 regula la composició del cens electoral, i si bé és cert
que fa una menció al fet que cada club designarà el seu
candidat, i com molt bé vostè ha dit s'hauria de fer aquesta
menció a l'article 13, el que en cap moment es diu ni a l'ordre ni
a l'article 7 és que els clubs hagin de designar un candidat
abans que les federacions iniciïn el procés electoral.

Per tant, jo crec que l'ordre no obliga en cap moment; no
només jo, si no els informes jurídics de la meva conselleria
deixen ben clar que l'ordre no obliga els clubs a determinar, en
el moment d'elaborar el cens electoral, el candidat que després
en el procés d'elecció hauran de pactar segons els calendaris de
les diferents federacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Oliver, té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Més em preocupa la seva resposta,
Sra. Consellera, si vostè reconeix que és fruit de la mala
interpretació d'aquesta ordre. Jo crec precisament, perquè fos
més bona d'interpretar, que es llevi aquesta paraula candidat,
perquè si els clubs han de donar el representant, és a dir, qui
representa el club dins el cens electoral, és evident que tots els
clubs, amb l'article 7, el que fan a més a més de nomenar el seu
representant, nomenen el seu representant candidat, amb la
qual cosa aquí es presta a una confusió: que tots els
representants dels clubs són candidats. Aquesta és la gran
confusió. I després l'article 13 diu que per ser candidat hauran
de formular la seva candidatura davant la junta electoral. 

Per tant, crec que aquesta paraula representant "candidat"
sobra, si no es vol fer confusió. No crec que vostè vulgui fer

confusió amb aquesta ordre, però si vostè mateixa diu que hi ha
una mala interpretació, crec que per aclarir aquest tema seria
molt millor que desaparegués aquesta paraula candidat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera de Benestar Social, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, el fet de dir-li que pens que
és fruit d'una mala interpretació no vol dir assumir que estigui
mal redactada, l'ordre, sinó ben al contrari. Jo reiter que l'ordre
és correcta i que en cap cas obliga els clubs a designar candidat
en el moment del cens, sinó que dins les candidatures, dins el
calendari que determinin les federacions hauran de presentar-se
les candidatures. Jo crec..., reiter que fer una mala interpretació
d'aquest text..., no entenc aquesta mala interpretació perquè
pens que el text és bastant clar al respecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.9) Pregunta RGE núm. 3730/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment dels acords del Parlament de les Illes Balears.

I.10) Pregunta RGE núm. 3658/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència a la FEPAE.

Passam a la pregunta número... La número 9 i la número 10
estan ajornades pel Govern en temps i forma.

I.11) Pregunta RGE núm. 3727/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació de la despesa de quasi 500 milions
corresponents a 131 professors amb destí  a la conselleria en
comissió de serveis.

Per tant, passam a la pregunta número 11, 3727, relativa a
justificació de la despesa de quasi 500 milions corresponents a
131 professors amb destí a la conselleria en comissió de serveis,
que formula el diputat  Sr. M anuel Jaén Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Doy la pregunta por
formulada. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller d’Educació i Cultura,
té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, a la pregunta del Sr. Jaén hi ha
una afirmació que diu que aquests professors no realitzen una
funció docent. Evidentment jo he de desmentir aquesta
afirmació, realitzen una funció docent, no una funció d’aula,
però evidentment realitzen una funció docent. Com podria ser
d’altra manera, que no realitzassin una funció docent els
inspectors provisionals, la gent que està en el camp
d’aprenentatge, la gent que està en el centre de professors, la
gent que impulsa la realització del programa Xarxipèlag, la gent
que impulsa el programa de suport de la normalització
l i n g ü í s t i c a ,  e v i d e n t m e n t  s ó n  f u n c i o n s  d o c e n t s
importantíssimes, funcions de donar impuls a programes,
d’assessorar els ensenyants que estan a les aules, etcètera.

Respecte d’aquesta xifra que el Sr. Jaén ha introduït, no sé
exactament d’on l’ha tret. El cert és que a mi, sumant totes
aquestes especialitats o temàtiques, àrees de treball que he anat
esmentant, me’n surten uns 118, i és possible que hi hagi una
sèrie d’assessors tècnics docents incorporats, a més d’aquests
118, que d’alguna manera han estat introduïts per reforçar
determinats programes, o per impulsar de bell nou determinats
programes, perquè el que no és possible és que el Sr. Jaén ens
digui que no combatem l’absentisme escolar, que no avaluam
el sistema educatiu i tot  això, ho hem de fer amb recursos
humans, i afortunadament la Conselleria d’Educació compta
amb molts de recursos humans molt qualificats, i per tant és
dins la mateixa conselleria, dins el seu mateix personal docent
on podem trobar les persones adequades per impulsar-les. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Jaén Palacios,
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Creo que la pregunta está
formulada correctamente, “que no realizan función docente”, es
decir, que no tienen una relación de enseñanza-aprendizaje, que
es como la docencia se contempla.

Sr. Conseller, usted ha incrementado en cien personas, un
centenar de personas, en comisión de servicios. El Partido
Popular cuando gobernaba tenía 31 personas en comisión de
servicios en la Conselleria, usted tiene 131, posiblemente
alguno más escondido por algún lado, que llegaremos a saber
cuál es, no se preocupe usted, pero tiene 131 personas, y eso
vale al presupuesto de la Conselleria un crédito de 500 millones
de pesetas.

Usted, como dice su director general, Sr. Amer, dice que
conceden las comisiones de servicio por razones humanitarias.
Yo creo que usted es demasiado humanitario, porque son 131
casos humanitarios.

Sr. Conseller, no me enrede con números ni con otras
funciones. Usted está dando un ejemplo ahí de ser un

manirroto, un gestor educativo que gasta excesivamente en las
consellerias para usted, para sus asesorías, sus comisiones de
servicio dentro de la Conselleria, cuando a lo mejor falta algún
profesor en algún centro. Por tanto, me parece que no es
procedente que usted esté pidiendo a Madrid continuamente
dinero de competencias mal transferidas, según usted, que en
algún momento vamos a debatirlo, y sin embargo se gaste 400
millones de pesetas más que el Partido Popular. Muchas
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació, té la
paraula per 45 segons. 

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

Evidentment el Sr. Jaén ha muntat la seva pelAlícula. Per
exemple, diu que el Partit  Popular en tenia 31. En els centres de
professors en comissió de serveis a l’època del Partit Popular
n’hi havia exactament 44, nosaltres n’hi hem afegit 3. Als camps
d’aprenentatge a l’època del Partit Popular n’hi havia 10,
nosaltres no n’hi hem afegit cap. A l’època del Partit  Popular,
inspectors provisionals n’hi devia haver 11, nosaltres en tenim
14 perquè hem completat la plantilla d’inspectors. Per favor, Sr.
Jaén, li deman que solAliciti una compareixença en Comissió
d’Educació i Cultura, per parlar-ne amb tot el temps que faci
falta, i nom per nom. A això l’encoman, i si no, jo demanaré una
compareixença pel meu propi compte, perquè és evident que
tres minuts no ens basten.

Ara bé, demagògia no, i sobretot, demani a la Unitat de
Gestió Econòmica de la Conselleria les despeses dels diferents
càrrecs polítics de l’actual conselleria i l’anterior, u per quatre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Amb el seu torn queda
tancat el debat d’aquesta pregunta.

I.12) Pregunta RGE núm. 3731/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instal Alació d'una dessaladora a la zona nord de Mallorca.

Pregunta núm. 12, 3731, relativa a instalAlació d’una
dessaladora a la zona nord de Mallorca, que formula el diputat
Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Medi Ambient, després dels seus canvis de
color, els tombs cap a la dreta, cap a l’esquerra, cap endavant,
cap enrera, barallant-se amb el president del Govern que no
posaria mai una dessaladora, i al final posa dessaladores; el fet
que en aquest moment encara estiguin negociant la possibilitat
de quatre dessaladores a Balears, dues a Mallorca, una a
Menorca i una a Eivissa. Té previst que una d’aquestes es
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pugui posar a la zona nord, per d’aquesta manera fer descansar
segons quins aqüífers? Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Sr.
Jaume Font, és evident que és a vostè a qui li agraden molt les
dessaladores i no a mi, perquè no se n’han posades tantes, i no
es preveu posar-ne tantes com vostè diu.

Respecte de la pregunta que vostè em fa, li he de dir que en
aquest moment s’està estudiant  a la zona nord de Mallorca, de
quina manera se soluciona el problema de proveïment d’aigua.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo esper que estigui esperant que
plogui, com qualque conseller va dir al començament de
legislatura. Vostè, Sra. Consellera, està incomplint unes
paraules que em va donar a mi mateix i a uns regidors d’un
municipi, que a finals del mes de setembre -jo li he donat poc
marge, com veu, tot  d’una, dia 3, paf!- vostè tendria una solució
i informaria. Jo el que li vull dir és que estic convençut que
vostè posarà una dessaladora al nord de Mallorca, però que si
ho fes tan prest com fos possible, i arribàssim tan prest com fos
possible a aquest acord, més aviat estaria tranquilAla tota la
població del nord de Mallorca. Així és que, si pot ser,
consellera, ja que ha canviat fa mesos, per favor, instalAli una
dessaladora fixa, no fixa, o una potabilitzadora, com vostè em
va comentar un dia, que també estàvem mirant, el que vulgui,
però per favor, de la mateixa forma que han arreglat els
problemes a altres llocs, arreglin-los també a la zona nord. I, per
cert, si es posa d’acord amb Madrid, no costarà cap duro als
ciutadans de Mallorca. Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el problema que afecta la
zona nord de Mallorca i a tots els mallorquins i mallorquines li
interessa a vostè i m’interessa a mi. Per tant, vostè no s’erigeixi

com el gran salvador dels problemes de l’aigua de la zona nord
de Mallorca, això en primer lloc.

En segon lloc, és evident, i jo li vaig dir, li torn a repetir, com
a batle i com a diputat i com a representant del Partit Popular,
que des de la Conselleria de Medi Ambient, que ens mou
clarament un objectiu de responsabilitat, i no només de cercar
mesures a curt termini, sinó a mig termini també, que estam
estudiant quines són les possibilitats més adequades per
solucionar el problema de proveïment d’aigua de la zona nord
de Mallorca. Això per una banda, i per tant no passi pena, que
estarà informat, com ha estat sempre, i a més vostè ho sap, no?

En segon lloc, també dir-li que per altra banda, supòs que
vostè ho deu saber fins i tot  més que jo, perquè té via directa,
hi va haver una comissió mixta que es va reunir a Madrid amb
el Ministeri de Medi Ambient, on precisament des dels tècnics
i també des de càrrecs polítics s’està estudiant quina és la millor
opció per a la zona nord de Mallorca, entre les quals
evidentment es parla de potabilització, de millora de la
depuradora, d’entre altres també -per què no?- també s’està
parlant d’una dessaladora, i que els tècnics han de venir
aquesta setmana precisament aquí, a Mallorca, per estudiar
quina és la millor opció. Per tant, el que s’està fent és que s’està
estudiant, veurem com acabarà, i jo el que li deman és que
vostè precisament el que faci és no posar problemes, sinó
precisament, ja que el preocupen tant els problemes d’aigua i
els problemes de la zona nord de Mallorca, que colAlabori.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II.1) InterpelAlació RGE núm. 3321/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears  en relació a l'aplicació de les diferents mesures
aprovades per palAliar els efectes de la se quera als sectors
agrari i ramader.

Passam al punt  número 2, interpelAlacions. Tractarem la
InterpelAlació 3321, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació a
l’aplicació de les diferents mesures aprovades per palAliar els
efectes de la sequera als sectors agrari i ramader. Per defensar
la interpelAlació en nom del Grup Popular té la paraula el Sr.
Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La meva
intenció en cap moment és posar-me a davant com a salvador
de cap qüestió que pugui realment aquí xerrar, sinó que en tot
cas és complir amb la meva feina. I després de la pregunta
anterior, pas a l’altra feina, que és la interpelAlació al Govern, al
conseller d’Agricultura actual, respecte de tota una sèrie
d’esdeveniments que al llarg del darrer trimestre de l’any 1999,
i sobretot al llarg del primer quadrimestre de l’any 2000 varen
ser uns fets que la caparrudesa, crec, d’un govern, i sobretot el
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tancament cap al diàleg del Govern cap a un sector afectat, que
jo crec que fins i tot  es va menysprear durant molt de temps,
varen fer que al final, vulguem o no vulguem, ho vulguin
reconèixer el Govern i els grups que donen suport al Govern,
que hi hagués un conseller, que segurament no hagués caigut
si el diàleg i la caparrudesa d’aquest govern en reconèixer les
xifres s’hagués fet abans.

Per això en aquest moment es fa necessari de qualque
manera poder parlar dels números, poder parlar de la situació,
poder parlar dels acords a què s’ha arribat a la taula de sequera,
a quina situació es troben, a veure si els terminis que s’han
donat seran terminis que es compliran, o a veure si hi ha
qualque retard en qualque matèria, que també podria ser
possible, sense que això hagi de ser una crítica, i vagi per
endavant. Voldríem saber, després de les discussions que hi va
haver durant molt de temps, perquè jo crec que és bo recordar,
i a aquest que els parla se’l va acusar de voler crispar la
situació. Jo no he anat mai davant cap tractorada, ni he anat mai
a donar alè a cap grup que es manifesta, cosa distinta com ha
fet el vicepresident del Govern, el Sr. Sampol, els darrers dies,
que a davant CLH s’estava obstruint la sortida de camions de
combustible i fent que tota una societat, la societat balear i
mallorquina, Mallorca concretament, no pogués desplaçar-se i
poder fer la feina correctament. Jo no he anat mai, ni cap diputat
nostre, davant d’una manifestació, ni hem anat a instigar la
gent, i això són els diferents tarannàs, les diferents formes de
fer feina. El que passa és que uns passen per bons i els altres
per dolents, i convé recordar que si haguéssim fet feina així com
toca i ens haguessin escoltat -hi haurà poques recomanacions
al final, però si els escoltes crec que aniran bé- tal vegada avui
no parlaríem d’això.

S’ha de dir que el Govern en el mes d’abril de l’any 2000, un
informe del Govern, on diu “Pla d’actuació urgent de la
sequera”, en el mes d’abril encara, vulguis o no vulguis
continuava dient que només hi havia 1.295 milions de mal en el
que afectava a cereals, palla, lleguminoses i farratgeres de secà.
Nosaltres des d’aquí, jo mateix els estava dient que eren més ja
de 2.500, que al final sé que s’han reconegut que són 2.521, la
qual cosa després, a pocs dies, el 4 de maig, ja reconeixen que
són 2.784, amb la qual cosa en Jaume Font i el Grup Popular
aquesta interpelAlació no la fa gratuïta, ho fa per intentar, per
començar, demostrar als altres grups que formen el Govern, que
quan duim coses aquí, Sr. Conseller, les duim amb la seriositat
que toca, i sobretot amb la preocupació cap a un sector que jo
estic convençut que vostès també estan preocupats, però que
deixin que nosaltres també estiguem preocupats, i en aquest
cas que hem tengut la raó i els hem guanyat la partida. Així de
clar.

Per això crec que és important en aquest moment saber de
quina forma estan les coses, quins terminis s’estan complint i
quins poden tenir problemes. Fins i tot  m’agradaria que els
acords presos siguin acords que es duguin a terme amb
rapidesa, és a dir quan acabi el primer trimestre que es pagui, i
quan acabi l’altre trimestre, que es pagui, la rapidesa que tal
vegada va tenir a un moment donat Madrid quan per exemple
va començar el tema de la sequera, va saber actuar tot  d’una
d’allò que realment li pertocava, per exemple amb el tema fiscal,

amb el tema de les declaracions de renda dels pagesos. Al mes
d’estar parlant d’aquest tema, el Ministeri d’Hisenda havia
arribat ja a un acord de baixar els índexs, els tipus d’on havien
de tributar tant els cerealistes , els d’ametlla, els d’oví, els de
cabrum, els ramaders, i per exemple, anem a posar un exemple
clar, que s’entengui: un senyor que tenia uns rendiments en
tema de cereals de 10 milions de pessetes, després havia de
pagar pel 0,32 d’aquest 10 milions, és a dir per damunt 3,2
milions, i damunt aquests 3,2 milions aplicar-li el tipus. El que
va fer Madrid és passar d’aquest 0,32 al 0,10, la qual cosa a
l’hora de pagar a Hisenda, en lloc de pagar sobre 3,2 milions,
només ha pagat enguany i l’any que ve sobre 1 milió de
pessetes.

Això són actuacions ràpides, i això són doblers dins la
butxaca que els queden als pagesos, doblers per tornar a
començar una campanya si és necessari, que ha estat dolenta
anteriorment. En canvi aquí, la discussió ens duu -i tanta sort
que al final s’ha reconegut, i crec que en aquest moment hi ha
un altre tarannà del Govern- que ara cobrarà la gent, i ara tendrà
la tranquilAlitat. Aquesta tranquilAlitat és molt important a l’hora
de fer feina, no tan sols un pagès, un ramader o un pescador,
sinó tots.

Un altre exemple que m’agradaria posar a aquest govern,
perquè d’aquesta interpelAlació n’hem d’aprendre, no de la
interpelAlació, dels fets que discutim a la interpelAlació, n’hem
d’aprendre, del diàleg, que és bàsic per a un Govern. Una altra
lliçó és la que està donant Madrid amb el tema dels carburants.
No ha dit Madrid mai que no reconeix que als pescadors els ha
pujat un 200%. No ha dit Madrid que no reconeix que els
carburants per als transportistes han pujat moltíssim, no,
Madrid ha dit “anem a seure’ns, anem a dialogar”. No tan sols
això, en tres setmanes hi ha acords, i acords que afecten d’una
forma important la butxaca dels transportistes. Perquè vostès
saben quina és la conjuntura, la conjuntura és un problema
mundial, és un problema del barril del petroli, és un problema de
l’euro; però la conjuntura o l’estructura del problema de la
sequera d’aquí era un problema de caparrudesa d’un govern, i
de fer-se el cec, mirant a un altre costat. La qual cosa, dit tot
això, i tal vegada a vostès els sabrà greu que jo els torni a
recordar totes aquestes coses, però quan un té la raó hem
d’anar alerta que ens la tapi ningú, perquè ja basta el que
vostès són capaços de tapar, per això d’una forma respectuosa,
i d’una forma que efectivament aquest conseller, el Sr. Mateu
Morro, ha canviat aquest tarannà de diàleg, i supòs que ha
posat  el Govern a les ordres, ara en aquest moment també hi ha
massa silenci, i és necessari saber com estan les coses. I volem
saber com estan perquè es compleixin.

Volem saber, com vostè sap, Sr. Conseller, l’esforç en el
tema del menjar, l’ajuda que hi ha de les 15 pessetes, si no vaig
equivocat, són 15 pessetes per quilo, que els productes, vostè
sap, del menjar, que n’hi ha que sí, que valen 30, la qual cosa
representa el 50, i altres que són 38, 39, 40, 41, més la part de
l’IVA, que la paga el pagès, aquest tema vostè sap que l’està
suportant d’una forma important els magatzems colAlaboradors.
Nosaltres el que li demanaríem, que una vegada justificat a dia
30 d’octubre el que són els costos, el que són les factures ,  s i
pot  ser el pagament per a aquests magatzems colAlaboradors,
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que uns sí que han fet pagar als pagesos ja el seu 50%, però
molts d’ells no, perquè saben que els pagesos no tenen doblers
en aquest moment, aquest pagament s’agiliti, no es demori, i es
faci tan aviat com sigui possible.

Segona qüestió, el tema del pagament en els cereals, els
1.200 milions de pessetes en dos pagaments, que la mesa de
sequera té clar, o va posar clar, que un, el 50%, es pagaria
abans de 31.12.2000, i l’altre 50% dins el primer trimestre de
l’any 2001. Jo crec que dins el primer estam en termini totalment
i absolutament, més encara pareix que estam en el segon, però
jo el que dic, que si vostès pensen pagar dins el primer
trimestre, segon pagament del 2001, si pot ser, el paguin dins el
primer mes, tanmateix l’han de pagar, i el pagès tendrà aquests
doblers. I després sí que vostè sap com jo, Sr. Conseller, que en
aquests moments si la feina, no sé quin departament, si ho fa
Semilla, si ho fa un altre departament de la Conselleria o una
altra direcció general, la feina de les ajudes clàssiques, les que
arriben sempre des d’Europa, si realment la feina es fa bé i es fa
ràpid, els papers poden estar preparats sense cap problema,
perquè en el que seria també el que donam per animals, es
pogués pagar dia 16 de novembre. I crec que això seria
important, perquè seria una forma de demostrar que no tan sols
el seu tarannà ha canviat o l’hem fet canviar, sinó que també les
promeses o els acords es compleixen, que jo en principi no tenc
per què dubtar que això es complirà.

I això és el que nosaltres volem en aquesta interpelAlació,
saber si agilitarà els pagaments per als pagesos, saber si tot  es
farà en aquests terminis que s’havien acordat, i sobretot saber
si hi ha qualque qüestió més dels acords presos a la mesa de la
sequera i no els coneixem, que a vostè li brindam l’ocasió a
través d’aquesta interpelAlació que ens ho pugui contar, i això
era tot, i crec que serà una forma de tancar, i que no té per què
tenir una moció conseqüència d’interpelAlació al ple que ve si
vostè ens explica clar les coses i quedam tots tranquils.
Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular
presentant aquesta interpelAlació. Sr. Conseller d’Agricultura,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Font, la veritat és que pensava quan vostè intervenia a què
venia tota aquesta sèrie de reflexions i tota aquesta sèrie de
defenses de la política que està duent a terme el Govern central,
i desqualificacions del Govern de les Illes Balears, quan em
pensava que havíem de parlar de la sequera.

Jo crec que de caparrudeses, n’hi ha moltes, en el tema dels
carburants veig que hi ha diferents estats de la Unió Europea
que han adoptat  mesures contundents i que han aconseguit un
suport  important de les organitzacions sectorials, no és el cas
de l’Estat espanyol. És cert que hi ha hagut una part dels
colAlectius implicats en les mobilitzacions dels darrers dies que

han signat els acords, però no tots els sectors, n’hi ha hagut
d’altres que no els han signat perquè creuen que l’Estat, aquest
Govern central, s’està comportant amb molta caparrudesa, amb
molta insensibilitat, i amb una incomprensió molt gran cap a les
pèrdues de renda que s’estan provocant dins el sector agrari i
dins el sector pesquer en particular. I és això en part per la falta
de mesures i la falta de sensibilitat, diuen, del Govern de l’Estat
espanyol.

Certament el camp a les Illes Balears s’ha trobat amb unes
circumstàncies excepcionals. Hi ha hagut un diàleg molt llarg i
molt persistent. Crec que poques administracions hauran duit
un treball tan constant articulat a través de la mesa de la
sequera, a la qual s’han discutit les mesures que s’han
considerat oportunes per assegurar la continuïtat de
l’agricultura i la ramaderia a les Balears.

Per tant, res de caparrudesa, sí molta de feina, molt de
treball, i una sèrie de mesures que ara a passarem a considerar
i a donar compte de les dades que tenim en aquests moments.
S’ha de dir, que és una fita important, que dia 14 de juny
d’enguany la mesa integrada per la Unió de Pagesos, la
Federació Agrícola Ramadera Balear, la Unió de Cooperatives
Agrícoles de les Balears, però també amb la Delegació del
Ministeri d’Agricultura i la Conselleria d’Agricultura varen
adoptar uns acords referents a les línies d’ajuts que el Consell
de Govern va ratificar en data 23 de juny. Però abans hi havia
una ordre de dia 14 d’abril, per tant molt prest, expressió
d’aquest diàleg, a la qual se concediren subvencions per pagar
els interessos dels préstecs, fixant uns barems per caps de
bestiar i per hectàrea. Pràcticament aquests préstecs resulten
gratuïts als agricultors que els han demanat. S’han presentat
639 solAlicituds per un import de 1.831 milions de pessetes. Fins
ara ja s’han formalitzat préstecs per valor de 947 milions de
pessetes. Per tant, hi ha hagut agilitat, un gran èxit d’aquesta
mesura, una gran demanda, estam parlant de 639 solAlicituds
presentades. Per tant, balanç de la mesura presa dia 14 d’abril
d’enguany? Èxit, demandes importants, i un grau d’execució
d’aquesta línia important.

Les ajudes per a l’alimentació dels animals també ja s’havien
iniciat el mes de maig. Per tant, es tracta d’una resposta que es
va prendre d’hora, quan encara la sequera no havia arribat al
seu punt àlgid. Així es va iniciar una campanya realitzada a
través de Semilla, la qual podem dir que ha significat donar,
proporcionar als ramaders de les Illes Balears un total de
11.442.681 quilograms d’alfals. La quantia d’aquests ajuts se’n
va a 160 milions de pessetes, que ha aportat la Conselleria
d’Agricultura i Pesca a través de Semilla, i per tant es tracta de
doblers comptants, efectius, comptabilitzats, que d’una manera
presta i ràpida han anat a fer possible la pervivència d’aquesta
activitat tan important per al devenir econòmic, mediambiental
i territorial de les Illes. Podem dir que en aquests moments hi ha
un nivell de lliurament que a Mallorca és el 92%, a Menorca tan
sols és el 53% degut a problemes de transport, i a Eivissa és del
60%. Significa 925 quilograms per vaca, 145 quilograms per
ovella. Per tant, un altre èxit quant a la seva execució, atribuïble
al Govern de les Illes Balears, i d’una manera concreta al
conseller Joan Mayol, que va ser el que va posar en marxa
aquesta línia el mes de maig d’enguany.
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En el que respecta a les darreres mesures, podríem dir que
tenim primer les ajudes a l’alimentació, que vostè ha fet
referència, en aquests moments tenim entitats colAlaboradores
59, solAlicituds presentades 3.054. Podem dir que productes
subvencionats tenim quant a farratges 13.028.563 quilos
subvencionat el transport, i quant a pinsos concentrats,
17.051.483 quilos subvencionats al preu. L’estimació que
podem fer en aquests moments del cost d’aquesta línia quant
al transport  són 208 milions de pessetes, quant als concentrats
205 milions de pessetes.

Com es troba en aquest moment l’execució d’aquesta línia
d’ajuts perquè els nostres ramaders no haguessin d’abandonar
la seva activitat i es produís una pèrdua irreparable per al sector
agrari i ramader a les Illes? S’han tramitat tots els expedients
presentats, amb la proposició de pagament del 50% d’aquestes
quantitats. Per tant, balanç: èxit quant al suport, així està
reconegut per les diverses associacions d’un signe i de l’altre,
i cooperatives de les Illes Balears, èxit, importantíssim nivell de
demandes presentades, una quantitat molt respectable d’esforç
econòmic per part  d’aquest Govern, estam parlant de més de
400 milions de pessetes, i satisfacció dins el sector per la
rapidesa, agilitat i implicació del Govern de les Illes Balears en
articular aquesta línia.

Quant a les ajudes als conreus herbacis de secà, com vostè
molt bé ha dit, es va establir dia 4 d’agost una subvenció per
hectàrea cultivada, que oscilAla entre 10.706 pessetes i 28.204,
segons la ubicació de les parcelAles, d’acord amb les ajudes que
dóna la Unió Europea dins la política agrària comuna. Es va
remetre aquesta informació al sector, i en aquests moments
podem dir que la presentació de solAlicituds va acabar dia 18 de
setembre, per tant podem dir que ja s’han presentat les
solAlicituds que es podien presentar, i superen les 4.000
sol Alicituds, amb una subvenció superior, si aquestes
solAlicituds són tramitades i resoltes, als 1.000 milions de
pessetes. D’acord amb l’ordre es pagaran al 2000 la meitat de la
subvenció, i al primer trimestre del 2001 la resta.

D’altra banda, la mesa de la sequera es reunirà, tal i com es
va acordar, al mes d’octubre, aquest mes. En aquest moment
estam procedint a avaluar els danys que la sequera ha
provocat, especialment per mort dels arbres, i ens reunirem per
arbitrar les mesures que siguin conseqüents i oportunes a partir
de l’informe tècnic i el consens de les línies que haguem de
prendre. Hem de dir també que a través del Decret 90 200, que
va promoure la Conselleria d’Agricultura, s’han tramitat 382
expedients d’ajudes al sector boví lleter per causa de la
sequera, amb una subvenció de 433 milions de pessetes per a
un cens de 18.565 vaques. Ho han solAlicitat 382 explotacions:
287 de Menorca, 93 de Mallorca i 2 d’Eivissa.

Per tant, èxit quant a, de moment, amb la informació que
tenim a l’estat que ens trobam d’aquestes tramitacions, tant en
el que respecta a ajuts per a l’alimentació del bestiar com a les
superfícies dels conreus herbacis de secà, com el sector lleter,
com els terminis compromesos amb el sector, crec, i ho he de dir
així, perquè no ho puc dir d’altra manera, que estam davant un
èxit notable d’aquest govern, i que així ho reconeix el sector, i

constatant que és una situació molt difícil, probablement la més
difícil que puguem recordar a les Illes Balears.

Hi ha hagut diari i no hi ha hagut caparrudesa. Hi ha hagut
coherència en una sèrie d’actuacions. El Govern central ha
publicat dia 4 d’agost, per tant quan ja el Govern balear havia
articulat i posat en marxa ja feia molt de temps tota una sèrie de
línies de suport, un reial decret d’ajuts, en el qual les Balears
s’han considerat dins el conjunt de comunitats autònomes, i
tan sols una mesura es pot dir que és específica, que és el
suport, la subvenció al transport  d’aliment per a bestiar. Les
principals característiques d’aquest decret són, quant als
préstecs subvencionats, les condicions són molt més
restrictives que les del Govern de les Illes Balears. Entre altres
condicions, estableix la necessitat de tenir una pòlissa
d’assegurança en vigor, cosa que sabem que en el nostre
sector agrari de les Illes Balears, per desgràcia, i tot i que
aquesta comunitat autònoma ho ha demanat reiteradament,
encara no és una realitat generalitzada, degut que les
assegurances no permeten als agricultors un rendiment o uns
guanys en relació al que els costen. Per tant, les explotacions
que es poden acollir a aquests préstecs són molt poques a les
Illes Balears.

Quant a quotes de la Seguretat Social, es preveu una
moratòria, quan aquest govern va demanar, sense èxit, que se
suprimissin aquestes quotes o que es reduïssin. Per tant, el
Govern central no ens va fer cas. La disminució del mòdul de
l’IRPF potser que sigui l’única mesura efectiva de les que ha
pres el Govern central, en això estic d’acord amb vostè; és
l’única que pot  ser efectiva i encara no són doblers comptants,
però veurem quina és la seva... En tot cas es mou a un nivell
molt inferior, quasi ridícul, de les necessitats i de les demandes
que es feien al Govern central.

Vull dir que el Govern de les Illes, quan va conèixer
l’esborrany d’aquest decret va demanar primer una línia
d’ajudes per a la reposició dels arbres fruiters irrecuperables;
no s’ha fet res per part del Govern central. Va demanar que es
contemplassin mesures per als conreus herbacis; no s’ha fet
res. Va demanar una moratòria per a les quotes a la Seguretat
Social; no s’ha fet. Va demanar un ajut per al transport
d’aliments que s’ha fet just parcialment. Va demanar que els
pagesos que s’acollissin als crèdits ho poguessin fer d’acord
amb la valoració i el plantejament que feia el Govern i no s’ha
fet.

Crec que hi ha hagut poca sensibilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller... Sr. Conseller, vagi acabant.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Gràcies, Sr. President. Ja estic acabant. 

Crec que hi ha hagut poca sensibilitat per part  del Govern
i aprofit  per plantejar que de cara al futur és ben necessari que
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el Govern de l’Estat deixi aquestes actuacions insensibles que
estan deixant el nostre sector primari contra les cordes i que
assumeixi les seves responsabilitats. Vull dir, Sr. Font, que de
moment el ministeri encara no ha desplegat aquest reial decret,
no ha tengut un desplegament normatiu i, per tant, encara és un
decret que està pendent, en la seva concreció, de saber per on
anirà. Des de les Balears aquest govern procurarà que es
desplegui de manera beneficiosa per a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir
per fixar posicions? Grup del PSM -Entesa Nacionalista té la
paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, és l’enèsima vegada que en aquesta
legislatura parlam de sequera, per desgràcia. Les Balears han
sofert un deteriorament importantíssim per causa de
circumstàncies meteorològiques no desitjables i crec que és
important que puguem continuar parlant aquí de sequera, no
perquè la tenguem, sinó perquè sabem que el Sr. Conseller està
en molt bona predisposició per donar totes les explicacions
necessàries.

Hem sentit parlar de molta caparrudesa i de mesures
insuficients. Possiblement hagin estat insuficients les mesures
perquè la gravetat de la situació ha estat extraordinàriament
gran, però el que sí podem dir és que hi ha hagut mesures, que
s’han pres mesures abans del Sr. Morro i durant el Sr. Morro,
la qual cosa no podem dir del Govern central, que simplement
a partir del mes d’agost ha començat a reaccionar d’una manera
una mica parcial perquè, com ha dit el Sr. Conseller, encara no
ha desplegat el reial decret que donarà una mica d’alleujament
a la situació dels pagesos.

Tot aquest seguit de mesures que ens ha anomenat el Sr.
Conseller, han palAliat en certa manera totes aquestes dificultats
del sector. Crec que val la pena recordar-les, tot i que el
conseller ja n’ha fet un repàs important, i les mesures que es
varen emprendre de tot  d’una, que varen ser els préstecs
subvencionats, tan criticats per alguns dels diputats que
pujaren aquí, han significat un cert alleujament als pagesos que
tenien dificultats econòmiques per poder subsistir. Els ajuts a
l’alimentació han suposat  també una ajuda important; en els
farratges hi ha aprovades ajudes per 208.000 milions, per 208
milions, i en els concentrats també per 205 milions. A les ajudes
per a les explotacions dels cultius herbacis també hi ha unes
solAlicituds aprovades per quasi 1.000 milions de pessetes, i
sense comptar les ajudes als danys als arbres que s’estan
avaluant actualment, crec que es pot fer un total d’ajuda que és
superior als 1.800 milions de pessetes. Evidentment aquesta
xifra no és suficient del tot, però crec que dóna un respir
important als pagesos que sofreixen aquesta sequera.

És importantíssim des del punt de vista del diàleg que
aquesta mesa s’hagi constituït, i que tots aquests acords que
ha anomenat el Sr. Conseller hagin vengut totalment coordinats

i totalment assumits per tots els sectors afectats: la Unió de
Pagesos, la Federació Agrícola i Ramadera de les Balears, la
Unió de Cooperatives Agrícoles de Balears i la delegació del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i, a més, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. Tots els sectors són els que
han posat damunt la taula aquestes mesures necessàries i de
manera consensuada han aconseguit que les administracions
hi tenguessin una resposta. 

Crec que només hem d’esperar que el Sr. Conseller continuï
fent feina en aquest sentit, i que sobretot les reivindicacions de
les Balears cap a Madrid tenguin una resposta adequada a les
necessitats del nostre sector. Jo no sé si recorden els senyors
i les senyores diputades que a una anterior compareixença, o a
un anterior debat que hi va haver en aquesta mateixa sala, un
diputat  d’aquesta sala es va oferir a dur de la maneta el
conseller anterior per aconseguir ajudes del ministeri. Crec que
el Sr. Morro acceptaria de bon grat aquest suport que li va
oferir en el seu moment i a veure si entre tots aconseguim que
el sector agrícola i ramader no hagi de sofrir en el futur unes
pèrdues i una crisi tan forta com la que ha sofert ara.

Sr. Conseller, endavant amb les seves mesures, continuï
amb la seva tasca que de ben segur que serà agraïda per tot el
sector i per tots els mallorquins. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Mercè Amer en nom del Grup Socialista té
la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
efectivament en aquest parlament avui es parla de sequera i ens
feim ressò evidentment d’allò que és un problema greu i que la
ciutadania, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,
també ho entenen així. A problemes greus com hem tengut
aquest estiu de proveïment d’aigua s’ajunten les pèrdues
econòmiques que el sector agrari pateix.

Jo vull recordar aquí aquest ressò que s’ha fet d’aquest
problema de la sequera en el sector agrari i recordem ja la
mateixa compareixença del conseller d’Agricultura i Pesca a la
Comissió d’Economia de dia 23 de març, on ja precisament
exposava l’anàlisi de la situació i les actuacions del Govern
envers aquestes explotacions afectades per la sequera. Una
actuació més d’aquestes a què feia esment la portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Vadell, una... Hem parlat també
a més en aquest parlament en pregunta del Sr. Font, vostè es
referia a dia 2 de maig, i parlàvem també en relació a la sequera
contestada pel conseller Sr. Mayol. Noves compareixences, en
aquest cas a la Comissió d’Economia, a petició de tots els grups
dia 11 de maig i on ja es va parlar del Consell Agrari
precisament, i la mesa de sequera per a aquest diàleg constant,
Sr. Font, aquest diàleg constant que hi ha hagut amb el sector,
i ja exposava aquest pla que vostè ens ha mostrat de la sequera
i així també les reunions amb el ministeri. Hi va haver, a més, i
vull recordar aquesta unanimitat que va presidir aquesta
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proposició no de llei de 13 de juny, relativa a la declaració de
zona catastròfica per la sequera.

No acabam aquí les intervencions. Vull recordar, parlant
d’un altre fenomen que també va ser objecte de debat en aquest
parlament com era el calabruix, també vull recordar aquí la
intervenció del vicepresident Sampol on va insistir en una sèrie
de punt, i es referia a més també a la sequera, parlava de
garantir el menjar de bestiar, parlava de subvencionar les
llavors, els herbicides i els adobs, i sobretot la reposició
d’aquests arbres morts que poden haver patit  sobretot aquest
estiu.

L’objecte d’aquesta interpelAlació, però, evidentment
consisteix en l’aplicació de les mesures de política d’aquest
govern, així com ha exposat el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, i la resposta, entenc que clara, del conseller
d’Agricultura i Pesca; tot  un seguit de mesures justifiquen
àmpliament les actuacions ja immediates del Govern per palAliar
en allò possible aquests efectes greus de la sequera en el sector
agrari. Jo vull fer un recordatori: Just ja inicialment en el mes de
setembre, dia 6 de setembre es varen ja, amb l’ordre aquesta de
dia 6 de setembre, ja es concediren préstecs subvencionats per
valor de més de 400 milions de pessetes, unes peticions de més
de 290. 

Vull recordar, a més, aquesta campanya específica per
ajudes a aliment de bestiar boví i cabrum, que ja l’acord del
Consell de Govern de 17 de setembre del 99 va suposar
aquestes ajudes a què feia menció el Sr. Font d’aquests 15
quilos de pinso natural per cap de bestiar. Una altra va ser
l’augment de la superfície retirada amb dret a subvenció, això
per l’ordre de dia 29 de febrer del 2000.  Fèiem referència, a més,
a aquest pla d’actuacions urgents de la sequera i inclou, com
tots recordarem, onze accions de govern, que recullen totes ja
les mesures iniciades, recullen les previstes i tot un conjunt de
previsions en reunió amb el ministeri i també previsions de
subvenció amb la Unió Europea. 

Ja aquest estiu l’ordre de dia 11 de juliol del 2000 estableix
un règim d’ajudes a l’alimentació ramadera. El Sr. Conseller ja
ha fet una menció especial, amb detall, ja de l’aplicació
d’aquestes mesures, les peticions realitzades i ja les que estan
en execució. Hi ha un altre decret d’aquest mes d’agost que
estableix també el règim d’ajudes destinades a compensar
cultius d’herbacis de secà que segons la zona van de 10.000
pessetes hectàrea a 28.000 pessetes. Aquesta petició de zona
catastròfica a què hem fet referència i que va ser acordada,
aquesta petició, per tots els grups en aquesta cambra en ple, i
hi he fet menció, també va anar amb l’acord del Consell de
Govern de dia 12 de maig. Però també vull recordar com la
coordinadora d’organitzacions d’agricultors i ramaders -
Gràcies, Sr. President, per la seva benevolència; ja acab- també
va acordar, entre altres mesures, la declaració de zona
catastròfica però també ajudes per al transport  i també avançar
els pagaments de la política agrària comunitària. Què ha fet
Madrid? El conseller hi ha fet esment: Madrid ha fet un decret
llei, el 8/2000, de 4 d’agost, de mesures urgents per palAliar els
efectes produïts per la sequera, però encara moltes peticions no
s’han complert per part  d’aquest govern de l’Estat de Madrid,

peticions que havia formulat el Govern de les Illes Balears i, a
més, com ha fet esment, encara està pendent el seu
desenvolupament.

Jo, Sr. Font, el que vull és insistir en el diàleg. El diàleg ha
estat permanent i s’ha mantengut. Sobretot hem d’insistir en la
mesa de la sequera i en la participació de tot el sector en donar
solucions i palAliar els problemes que pateix el camp derivats
d’aquest problema de la sequera.

Jo vull insistir, per tant, i volem expressar des del Grup
Parlamentari Socialista el suport  a les actuacions que ha duit a
terme el Govern, sobretot en allò que afecta -i l’animam a
aquestes reunions amb els sectors afectats- sobretot a aquesta
ordre publicada dia 18 de juliol, quant al fet que ja es fixen
terminis i quantitats d’aquestes solAlicituds, i sobretot també
aquestes reunions amb cooperatives i magatzems per tal que
aquesta distribució, aquesta venda i l’adquisició d’aquestes
ajudes es puguin tramitar. I evidentment és del tot significatiu,
com deia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, vagi acabant, per favor, que va molt excedida de
temps.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, ja acab, gràcies Sr. President.

Són significatives aquestes dades que ja ens ha oferit el Sr.
Conseller. Per tant, entenc que hem de donar suport  perquè és
un èxit i entenc que la satisfacció del sector està present i per
tant felicitar la conselleria i aquest govern per les mesures
aplicades per palAliar els efectes de la sequera en el camp de les
nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Vol
intervenir en torn de rèplica el Sr. Font, en nom del Grup
Popular? Té la paraula per cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, pareix mentida que no li
basti el temps per poder felicitar el Govern.

Escoltin: A mi el que m’agradaria és que quedàs clara una
sèrie de qüestions, i que, sobretot, no morin d’èxits. No es
donin tants d’èxits, és a dir, aquí vostès el que han fet és
canviar: d’allò que nosaltres dèiem, a estar d’acord amb el que
nosaltres dèiem; nosaltres proposàvem subvencionar préstecs
i ajudes directes, vostès deien que només subvencionar
préstecs. Al final molt benvinguts, varen estar d’acord que
també hi hagués ajudes directes. Bona seria, que no es
complissin els acords que es varen prendre!, però no oblidin
una cosa: la primera proposta perquè hi hagués préstecs
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subvencionats va venir de nosaltres, i anava lligada també en
el fet que hi hagués ajudes directes, i en aquestes vostès varen
dir que no, que ara és el que vostès fan. Ho dic perquè aquesta
interpelAlació és per saber com estam i també per fer memòria
històrica. No diguin disbarats, i no els desqualific dient això, els
dic el que nosaltres havíem plantejat.

Jo en cap moment vull, Sr. Conseller, desqualificar el
Govern; al revés, jo crec que en aquest moment la línia és bona,
l’únic que li he demanat és una sèrie de qüestions. Si dels
acords presos a la mesa de la sequera, si un diu “pagaré el
darrer trimestre de l’any”, idò el darrer trimestre ha començat,
pot  pagar dia 10 d’octubre o pot  pagar dia 31 de desembre, o
“pagaré el segon pagament el primer trimestre de l’any que ve”,
pot  pagar dia 1 de gener o pot  pagar dia 30 de març. Jo li deman:
ho avançarà, això, vostè?, els pagesos rebran abans els
doblers? Això és el que li interpelAla i li formula el Grup Popular,
perquè d’allò aconseguit n’estam orgullosos i contentíssims.
Els hem donat branca durant vuit mesos perquè arribassin a la
conclusió a què han arribat vostès, els ha costat un conseller.
El conseller que va fugir era el que només volia que hi hagués
préstecs subvencionats, no es reconeixia que es volguessin
donar ajuts directes als pagesos.

Sr. Conseller, li vull fer una pregunta que és important,
almanco per a nosaltres. Vostè, dins el Pla de la sequera, sap
que és allà on ha justificat el Proagro; si l’any que ve no hi ha
sequera -Déu no ho vulgui en cap moment- hi haurà Proagro,
Sr. Conseller? Si el Pla de sequera ha servit per justificar el
Proagro, cosa que abans no havia de menester que hi hagués
sequera, perquè s’ha pagat altres anys el Proagro, l’any que ve,
si no hi ha sequera hi haurà Proagro, Sr. Conseller? I una altra
pregunta. No hagués estat bé, ja que aquí el vicepresident del
Govern em va donar una passada de por pel tema de la
calabruixada, que ja que dins aquest pla de sequera, que es
donen ajudes directes, directes a l’explotació, que el
vicepresident em va dir que no se’n podia donar cap perquè
sinó Europa ens podia posar unes multes que hauríem de pagar
durant molts d’anys, “i això és un desastre i vostè no és
responsable...”, de tot, fins i tot vaig demanar la filmació perquè
és la vegada que m’han posat  més madur de totes tenint la raó,
perquè al final han pagat ajudes directes; em va dir que no en
pagarien cap, eh?, aquí, el vicepresident. No hagués estat bo
que els afectats per la calabruixada, aquells 21 milions de
pessetes, també hi fossin? A mi m’agradaria que m’ho
contestàs i sobretot la primera: Hi haurà Proagro si no hi ha
sequera l’any que ve?, que jo no en vull de cap manera, de
sequera.

Després una altra cosa, conseller. Vostè em pot dir si hi
haurà ajudes o no hi haurà ajudes en herbicides?, com hem fet
sempre aquests darrers anys, ajudes subvencionades per als
herbicides, que és important, també, per als productors
cerealistes. I em podria confirmar si és vera o no és vera que les
subvencions en llavor certificada han baixat de 30 pessetes per
quilo de l’any passat  a 15 pessetes per quilo enguany?
M’agradaria saber si aquestes informacions són correctes.

Després, Sr. Conseller, vostè al principi ha fet una alAlusió
al Govern central, a la caparrudesa de l’Estat central. Miri,

l’Estat central ja li he explicat el que va fer amb l’IRPF tot d’una.
L’Estat central acaba de prendre una sèrie d’altres decisions
importants que no tendré temps per poder explicar, però només
l’IVA dels pagesos vostè sap que és el 5%, per als cerealistes
en tot  cas vostè sap que passa al 8 i per als ramaders passa al
7, que serà un IVA que es quedaran ells; però vostè també sap
que hi ha tota una sèrie de reduccions fiscals tant en el règim
general com per reducció d’IRPF molt importants, molt de sous
que s’estalviaran els pagesos, i voldria saber... Li volia dir una
cosa -ah, sí!, que m’havia fugit el conill- vostè em diu que el
Govern central no ha arribat a tant d’acord, que hi ha gent que
no. Miri, vostè sap que hi ha la Confederació de cooperatives
agràries d’Espanya, hi ha Asaja, hi ha Coat i Upa. Vostè sap
que Coat és la que no ha arribat a un acord, les altres tres s í ,  i
supòs que vostè sap que no hi ha cap dubte ni hi ha tampoc -
vaig acabant, Sr. President- ni tampoc no es pot dir en cap
moment que Upa sigui una associació del color del Govern
central, tot  al contrari, la qual cosa vol dir que en tot cas el
Govern central ha arribat a acords per desbloquejar la situació
amb tothom, i això és una mostra de diàleg, que de quatre
associacions i sobretot que Upa vostè sap que no té res a
veure amb el Govern central, amb el color que governa en
aquest moment, això és aconseguir acords. Però la diferència
que jo feia, i aquí s’ha dit alguna cosa del diàleg, és que aquest
assumpte s’ha resolt en tres setmanes, i nosaltres en parlam
després de més d’un any d’intentar que vostès fessin el que ara
els demanam.

El PSM, la portaveu, diu que les mesures que ha posat
Madrid són insuficients. S’imagina només que vostès
haguessin fet allò dels préstecs subvencionats, que era el que
volia fer el Sr. Mayol i tot el Govern, i no haguéssim arribat
nosaltres a convèncer-los perquè arribassin a posar 2.500
milions de pessetes? Això era insuficient. Ho dic perquè això
són realitats que es poden tocar i són palpables. Després
Madrid no ha pagat. Madrid no ha pagat perquè encara no ha
de pagar: fins que no es duguin totes les factures és impossible
pagar, s’ha de justificar tot el tema de les factures.

El tema dels números, Sr. Conseller, del menjar de Madrid,
no oblidi una cosa, la subvenció de Madrid és el 50% dels
números que vostès varen presentar. Ho dic perquè hem de
parlar clar, en això. Els números que Madrid ha donat el 50%
són els números que vostès varen presentar. Res a dir i Madrid
pagarà aquest 50%.

I acab dient com he començat aquesta segona part de la
meva intervenció, repetint les preguntes que són les que
interessen als pagesos. Vostès pagaran a finals de trimestre o
avançaran dins el principi de trimestre? D’aquest darrer que ja
hem entrat, del 50% del pagament o del 50% per cent restant de
l’any que ve. I em confirmi si és vera o no és vera que la
llavor..., les subvencions per a llavor certificada han baixat el
50% i si és vera que no hi haurà cap subvenció després de
molts d’anys en el tema d’herbicides.

De totes formes, Sr. Conseller, nosaltres estam d’acord que
sí, la situació és millor que fa vuit mesos, però per una qüestió,
i no li sàpiga greu. Nosaltres estam a l’oposició i un dia em
varen dir a un lloc que estan a l’oposició que no tenen perquè
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aprovar-los les qüestions, però estam millor per una qüestió:
perquè vostès han acceptat el que el Partit Popular durant un
anys els demanava.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció en nom del Grup
Popular. El conseller d’Agricultura té torn de contrarèplica de
cinc minuts per tancar aquesta interpelAlació.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Jo... Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, jo no em centraré massa, perquè tenc molt poc temps,
en si el Sr. Font té raó sempre i ell ha estat l’inspirador de totes
les grans mesures que s’havien de prendre, com ell insisteix. Jo
em centraré en la part que em pertoca, i és en allò que hem fet
i allò que volem fer, i nosaltres el que volem, Sr. Font, és que el
tema de la sequera deixi de ser un arma que utilitzin vostès, que
utilitzi qualsevol, i que passem a adoptar una actitud més
responsable. Això primer.

El tema de la sequera és un tema molt important, que no
havíem conegut -com he dit- en la nostra història mai amb
aquesta intensitat i es mereix un altre tractament que no voler
fer estelles i voler provocar una inseguretat entre la gent que
manté les seves explotacions en un moment tan difícil. Per tant,
hem d’aconseguir que hi hagi un acord, que hi hagi un treball
de concertació imprescindible que afortunadament aquest
govern ha articulat d’una manera molt àmplia a través del
Consell agrari insular, interinsular i la mesa de la sequera, i això,
Sr. Font, no havia passat  mai, no s’havien creat ni s’havien...,
o almanco no funcionaven aquests organismes de concertació.

En segon lloc el que li vull dir és que l’Estat central, l’Estat
espanyol treu molt de recursos del sector primari de les Illes
Balears. Han sortit  a la premsa quantificacions de l’impost
sobre els carburants, crec que 50.000 milions; escarrufa la
quantitat de recursos que l’Estat detreu, absorbeix d’un sector
que està tan malmenat com el nostre sector primari. I quins
posa? Resulta que anant bé, després d’haver desplegat aquest
decret que encara no ha desplegat, com a màxim podem parlar
de 200 milions, com a màxim.

El Sr. Cardona va anar a veure el ministre. Jo li agraesc
aquesta visita al ministre. N’haurà de fer moltes, de visites al
ministre, perquè realment la insensibilitat, jo no sé si encara el
Ministeri d’Agricultura i Pesca pensa que a les Illes existeix o
no un sector agrari, perquè la marginació que s’està produint de
les nostres illes en aquest nivell crec que és important. El
Govern balear ha fet un esforç, crec que ho hem de reconèixer,
molt important, amb diferents línies d’ajudes enganxant amb
aquest treball de concertació, i no es preocupi, Sr. Font, que les
subvencions es pagaran puntualment i després de les
tramitacions oportunes.

De cara al futur, què volem? El primer de tot  que volem és
que les conseqüències de la sequera siguin consensuades en
la seva quantificació i les mesures siguin les que el sector i
l’Administració de manera conjunta trobin oportunes, i
evidentment estam amb el tema dels arbres que és un dels
sectors importants. En el tema de les vaques de llet, en el tema
del sector lleter aquest govern té intenció de continuar amb el
suport  que ha duit a terme, però millorant aquest suport,
donant sortida a uns problemes estructurals que des de fa anys
estan provocant la desaparició de les explotacions de vacum de
llet a les Illes Balears, i en aquests moments detectam que
aquesta desaparició es continua produint.

I per acabar el que pens que hem de considerar és que el
tema del gasoli és un tema que afecta d’una manera molt
significativa la renda del sector primari. Jo crec que les
mobilitzacions que hi ha hagut les darreres setmanes -podrem
qüestionar formes i mètodes, podrem adoptar la postura que
vulguem, però tenen raó, tenen tota la raó- les mobilitzacions
que hi ha hagut dels agricultors, pescadors i transportistes
expressen una situació molt difícil per a aquests sect ors, i crec
que hi ha hagut unes negociacions, veurem com es resolen,
però crec que és deure d’aquest govern treballar al costat
d’aquests sectors per trobar mesures que puguin, no posar
solucions parcials, sinó que intentin des de les competències
que tenim, poder millorar la comercialització, afavorir la
liberalització i la presència d’una oferta més diversa que la que
actualment s’està produint a les Illes Balears i, això, ho farem,
Sr. Font.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Amb aquesta
intervenció finalitza aquest punt.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3330/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a pla d'instal Alacions per a
zones turístiques.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no del llei número 3330, presentada pel  Grup
Parlamentari Popular, relativa al pla d’instalAlacions per a zones
turístiques. En nom del Grup Popular té la paraula el diputat
Joan Flaquer pel temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, seré
molt breu perquè aquesta és una intervenció, una proposició
no de llei, darrera la qual no hi ha cap motivació política, sinó
tan sols l’interès per part del nostre grup a contribuir,
mitjançant determinades mesures, a la millora de la nostra
principal indústria, concretament del turisme.

Jo crec que ha estat un fet reconegut des de distints sectors
socials, empresarials, polítics, i fins i tot fora d’aquesta
comunitat autònoma, la importància que han tengut en el passat
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els diferents i distints plans d’embelliment de les zones
turístiques. En una primera fase, aquells plans d’embelliment
varen tenir una missió o una funció que era bàsicament la de
posar al dia el que eren les zones turístiques, unes zones
turístiques que pel motius que fossin havien quedat una mica
degradades i una mica enfora del que era l’esperit de la qualitat
turística que impregnava la política i els interessos d’aquest
sector. Aquella primera feina va partir d’un important
compromís parlamentari, a través d’una llei extraordinària, i a
més va comptar pràcticament amb el suport de la pràctica
totalitat  d’ajuntaments o municipis turístics. Uns varen
començar més tard, altres varen començar més prest, però la
veritat és que tots al final varen poder participar d’aquella
inversió del voltant de 14.000 milions del primer pla
d’embelliment.

Insistesc que tots els ajuntaments, sense pràcticament
diferència de colors polítics, varen poder participar en aquest
pla i va ser un pla lloat i reconegut a tot  Europa. Va suposar,
com deia, un esforç pressupostari important i aquest esforç
pressupostari important de les administracions públiques locals
i autonòmiques va venir també acompanyat d’un esforç
inversor important en paralAlel per part  de la iniciativa privada,
que va començar també la seva tasca de modernització dels
seus allotjaments turístics.

Acabada aquest a primera fase el Govern de la comunitat
autònoma es va plantejar en el seu moment la necessitat
d’ampliar aquest pla d’embelliment i així va venir el que vàrem
conèixer com el segon pla d’embelliment, un segon pla
d’embelliment que va tenir com a funció primordial la de
completar tot  allò que el primer pla no havia pogut resoldre i
que era molt, i que es va demostrar amb la quantitat de
projectes, amb la quantitat d’iniciatives que havien hagut de
quedar fora del primer pla com a conseqüència de les
mancances pressupostàries. Completada i culminada aquesta
segona fase d’inversió a les zones turístiques, es va arribar a
una tercera fase que representava, o volia representar, una
passa més endavant encara en el que era la tasca de millora de
les zones turístiques. 

Completada en línies generals la tasca d’embelliment, la
tasca de modernització de les zones turístiques, venia una
segona fase, venia una segona passa, que era la de completar
o posar a l’abast d’aquestes zones turístiques instalAlacions i
infraestructures que poguessin contribuir a la lluita contra
l’estacionalitat turística. Es tractava, com tots vostès saben,
senyores i senyors diputats, de posar a les zones turístiques
aquells actius culturals, esportius, del tipus que fossin, que
fossin capaços d’atreure especialment un turisme de temporada
baixa i mitjana. Es va fer aquest pla no amb la intensitat que tots
haguéssim desitjat, i aquest pla també va dur els seus fruit s ,  i
moltes de les zones turístiques avui en dia tenen instalAlacions
esportives, instalAlacions culturals, auditoris, que per ventura
poden ajudar i poden contribuir a resoldre el greu problema de
l’estacionalitat.

La situació actual, la d’avui, és sense cap dubte, baix el punt
de vista del nostre grup, la de la necessitat de continuar amb
aquesta tasca inversora en les zones turístiques. Estam

convençuts que juntament amb la promoció, la lluita contra
l’estacionalitat turística ha de passar per poder oferir als
nostres visitants, als nostres turistes, estímuls que els facin
atractiva l’estada durant els mesos d’hivern a les nostres zones
turístiques, i això es pot aconseguir naturalment amb l’esforç
promocional, es pot  aconseguir naturalment també amb l’esforç
de l’empresari hoteler que pugui posar unes instalAlacions
d’allotjament adequades per a aquest turisme d’hivern, però
sense cap dubte també l’administració pública, les institucions,
estan obligades a contribuir que a les zones turístiques hi hagi
instalAlacions, hi hagi infraestructures que facin també atractiva
l’afluència dels nostres turistes als mesos d’hivern.

De fet, senyores i senyors diputats, aquesta situació actual,
aquesta necessitat que he expressat, és una situació
reconeguda per aquest parlament, pel Plenari d’aquesta cambra
en aquesta mateixa legislatura. En el passat debat sobre
orientació política del Govern, celebrat prest farà un any, el
Parlament per unanimitat va aprovar una resolució de tots els
grups parlamentaris allà on es reconeixia la necessitat de crear,
d’elaborar un pla d’instalAlacions a les zones turístiques per
contribuir a la lluita contra l’estacionalitat. 

En definitiva aquesta proposició no de llei que avui
presenta el Partit  Popular, que consisteix, com els dic, en instar
el Govern que compleixi aquesta resolució i que elabori i aprovi
un pla d’instalAlacions a les zones turístiques, no és més que
demanar compliment al Govern de la comunitat autònoma
d’aquell mandat unànime del Parlament que li va fer ara fa prest
un any. Ha passat, com els dic, pràcticament un any, i no hem
tengut notícia alguna de quina és la situació d’aquest pla
d’instalAlacions a les zones turístiques. Suposam que és un
boto més de mostra d’aquesta política del Govern de la
comunitat autònoma de molta publicitat, molts de fullets, moltes
propagandes publicitàries, però fets, accions concretes, ni una;
i aquesta n’és, sense cap dubte, un bon exemple.

Jo crec que avui tots els grups parlamentaris presents a
aquesta cambra tenen l’oportunitat de demanar comptes al
Govern, instar-lo perquè compleixi els acords unànimes
aprovats per aquesta cambra, i que conseqüentment aprovi el
més aviat possible l’elaboració d’aquest pla d’instalAlacions a
les zones turístiques, sobretot ara que estam en una època en
què s’han d’aprovar els pressuposts, i no estaria gens
malament que per als pressuposts de l’any 2001 ja s’hi
acompanyassin partides pressupostàries per dur endavant
aquesta tasca inversora.

Res més, senyores diputades, moltes gràcies, tan sols
confiar que allò que el Parlament aprova per unanimitat no sigui
avui rebutjat pels grups que donen suport  al Govern. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gràcies, Sr. Flaquer. Grups que vulguin intervenir? En nom
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Bosco Gomila
per un temps de deu minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:
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Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El Partit  Popular ens planteja en aquesta proposició
no de llei un pla de millora de les instal Alacions que puguin ser
utilitzades per aconseguir una major desestacionalització de
l’activitat turística. Nosaltres hem de dir que malgrat no hi hagi
aquest pla, el Govern mitjançant la Conselleria de Turisme ja ha
anat fent actuacions en aquest sentit, ja sigui colAlaborant amb
els ajuntaments, o colAlaborant amb associacions d’hotelers per
tal de crear i millorar una sèrie d’instalAlacions que poden anar
destinades a aquesta oferta turística de temporada mitja o
temporada baixa, colAlaboració que va des de la millora
d’accessos a un indret singular, o la recuperació de patrimoni
històric i cultural, o la construcció i millora d’instalAlacions
esportives. Però per a nosaltres una prèvia a aquesta qüestió és
conèixer la situació de les instalAlacions d’allotjament, quines
són les que estan preparades per rebre turistes en l’hivern, amb
unes garanties de qualitat, i per tant açò ens ajudaria a saber on
s’han de desenvolupar i on s’han de realitzar aquestes
inversions, ja siguin directes des de l’Administració pública o
mitjançant entitats o empreses privades.

Però nosaltres també creim que la feina per aconseguir
aquesta desestacionalització no és només una qüestió
d’iniciatives públiques, sinó que bàsicament ha de ser una
qüestió de millora i d’adequació de les instalAlacions privades,
perquè per atreure la gent en l’hivern, una de les qüestions
importants és la diversificació de l’oferta de l’oci, i aquesta està
bàsicament i estrictament dins l’àmbit competencial de la
iniciativa privada.

A més, una de les ofertes que sí que podien ajudar o que
estan ajudant a desestacionalitzar és l’oferta de turisme de
tercera edat, i aquí als últims anys hem permès que durant unes
llargues temporades fossin la (...) dels jubilats que ens
visitaven any rere any amb el tema dels “manteros”, que per a
nosaltres és una qüestió que també s’ha de solucionar, i que
perjudica aquesta desestacionalització que volem realitzar. 

Per tant nosaltres creim que la Conselleria ja està actuant en
aquest sentit, i pot  fer innecessària l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat  Sr. Joan Marí i Serra, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Dir en
primer lloc que el Grup Parlamentari Socialista no donarà suport
a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Popular, encara que agraïm el to de la intervenció
del seu representant i l’actitud constructiva que aquí ha
manifestat. I no li donarem suport perquè, contràriament al que

diu vostè, Sr. Flaquer, el compromís que va assumir el Govern
sobre l’elaboració d’un pla d’instalAlacions a les zones
turístiques encaminades a la desestacionalització s’està duent
a terme, i ens consta que el Govern està treballant en el
diagnòstic i la valoració de quina és la situació de cada zona i
quines són les seves necessitats, amb l’objectiu prioritari de la
desestacionalització turística. 

Però li he de dir, Sr. Flaquer, que a part dels plans que ja
vostè ha ressenyat, el Govern ha hagut de començar de zero per
realitzar aquesta tasca, perquè no hi havia res fet. Bé, dic
mentida,  segons sabem, varen trobar un estudi o inventari
d’instalAlacions esportives situades a zones turístiques que
tenien l’objectiu d’oferir-les al sector turístic. I si em permeten,
vull fer una petita menció a les instalAlacions que aquest pla
duia. Hi havia pistes de colAlegis, algun poliesportiu que ni tan
sols solucionava les necessitats de la població autòctona,
pistes de tennis i piscines particulars, i algun camp de futbol on
entrenen i juguen els equips locals, i que estan ocupats
pràcticament totes les hores del dia.

Comprendran, senyores i senyors diputats, que amb aquest
panorama no és gens ni mica fàcil resoldre aquest problema
amb tan poc temps, un problema que, sense cap dubte, és
prioritari, però, tot i les dificultats, sabem que aquest govern
està treballant per resoldre aquest problema i dotar aquestes
zones d’instalAlacions esportives i altres, amb l’objectiu
d’acabar amb l’estacionalitat que patim i d’acord amb el
manament que va assumir davant aquest parlament. I perquè
vegin que això és així, els donaré un parell de dades que
demostren que la feina s’està realitzant.

La primera d’elles és la publicació d’una ordre, que vostès
segurament coneixeran, dirigida als ajuntaments perquè
fomentin i promoguin obres dirigides cap a la
desestacionalització turística, que per cert, ja hi ha 23 municipis
que han enviat els seus projectes. Aquest pla té una dotació no
massa important, que són 150 milions de pessetes per destinar
en una primera fase a aquest pla.

En segon lloc, s’ha firmat un protocol amb la FELIB, per
elaborar uns plans integrals de municipis turístics, per la qual
també es crearà un fons per a aquest menester.

I en tercer lloc, i a part de les mesures que acabam de
ressenyar, la Conselleria ha dut a terme un total de vuit
actuacions per recuperar espais d’interès cultural i paisatgístic,
i de zones esportives a Alcúdia, a Sóller, a Formentera, a Sant
Joan d’Eivissa, a Llucmajor, entre d’altres. Totes aquestes
actuacions també estan encaminades cap a la mateixa finalitat:
la desestacionalització turística.

 Crec, senyores i senyors diputats, que estam en condicions
d’afirmar que aquest govern està complint amb els objectius
marcats, i que per tant està obeint el manament d’aquest
parlament i la resolució aprovada al passat  debat general.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Marí. Per contradiccions vol intervenir el
ponent? Cinc minuts. Té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo
crec, i repetesc el to constructiu amb què havia intentat
p resentar aquesta proposició no de llei, però em tem que ni el
Sr. Marí ni el Sr. Gomila han entès res del que aquí demanam i
el que aquí reclamam. Aquí no demanam que el Govern faci
coses. Només faltaria que no fes qualque cosa! Només faltaria
que en aquest any llarg que duen no haguessin fet qualque
cosa! Aquí no els demanam això. Aquí, Sr. Gomila i Sr. Marí, els
demanam una altra cosa, aquí els demanam que compleixin amb
el que els varen demanar aquí, que elaborin un pla, i que ens
diguin quines són les coses que hem de fer per lluitar contar
aquesta estacionalitat turística. I no em parlin si han fet tres o
quatre projectes aquí i allà, sense cap tipus de criteri i sense cap
tipus de publicitat en moltes ocasions, sense donar
l’oportunitat  moltes de vegades a tots els ajuntaments perquè
puguin presentar els seus projectes i les seves necessitats, que
aquests eren els plans que feien els governs del Partit Popular,
uns plans públics, uns plans amb uns criteris, allà on
s’expressaven unes necessitats i allà on tots els ajuntaments
estaven oberts a la possibilitat de presentar aquestes
inversions. Però vostès no poden aquí llevar-se de damunt el
compromís que vostès mateixos varen posar al Govern, instant
a l’aprovació d’aquest pla, dient que el Govern ja fa obretes per
aquí i per allà.

No, això no és un pla d’instalAlacions a les zones turístiques.
Això no és un pla que realment vulgui lluitar contra
l’estacionalitat. Això és el que vostès, senyores i senyors
diputats del Grup nacionalista i del Grup Socialista, no han
entès o no han volgut entendre, senzillament per no poder
pujar els colors, o fer-li treure els colors a aquest govern, que
incompleix els seus compromisos, com s’ha denunciat avui,
com n’incompleix molts d’altres, i posarem de relleu durant
aquest període de sessions. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular.

Substanciat el debat, procedeix votar la proposició no de
llei, i demanaria als senyors i senyores diputats que votin a
favor, que es posin drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, posin-se
drets. Moltes gràcies.

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació: 23 vots a favor, 26 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei 3330,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d’instalAlacions per zones turístiques.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3331/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per pal Aliar el dèficit
de places residencials per a persones majors assistides a la
comarca d'Inca.

Passam a la següent proposició no de llei, 3331, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per palAliar el
dèficit de places residencials per a persones majors assistides
a la comarca d’Inca. A aquesta proposició no de llei hi havia
una esmena del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista, la 3864, que ha retirat, presentant el corresponent
document a registre, 3883. Per tant, es tracta sense esmena.

Per defensar la proposició té la paraula el Sr. Rotger, en nom
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern. El Grup Parlamentari Popular també presenta una
altra proposició no de llei amb el mateix esperit que ha presentat
el meu company Joan Flaquer, un esperit  totalment constructiu,
positiu, i que pretén instar el Govern, proposar-li idees, i en
darrer cas animar-lo a palAliar aquest dèficit de places d’assisti t s
que hi ha a la comarca d’Inca. 

Abans de continuar amb aquesta proposició no de llei, vull
comunicar a tots els membres de la Cambra que altres diputats
del Grup Parlamentari Popular també ja estan preparant altres
proposicions no de llei en relació a aquest tema per defensar el
seu territori, en aquest cas les illes Pitiüses i la comarca de
Palma. Però bé, avui el que ens ocupa és aquesta proposició no
de llei en relació a la comarca d’Inca. Abans d’entrar en el fons
vull recordar que el passat  26 d’octubre de l’any 1999, aviat farà
un any, vaig fer una pregunta oral en aquesta cambra a la
consellera Sra. Caro, allà on li vaig demanar si pensava dur
accions a la comarca d’Inca en relació a centres de dia, places
d’assistits, etcètera. La consellera em va dir que era una
prioritat  de la seva conselleria, i que dins aquesta legislatura,
sense cap dubte, es farien inversions d’aquest caire. Això
parlàvem el 26 d’octubre de l’any passat.

Avui, més recentment, dic avui que era ahir, el 9 d’agost de
l’any 2000, a la premsa surten unes declaracions fetes per la Sra.
Consellera, allà on diu que els geriàtrics continuaran estant amb
llista d’espera en els pròxims tres anys. Més de 1.400 persones
fan cua per entrar a les residències del Govern. Per tant, sense
encara entrar en el tema de fons, ja veim que manquen centres
de dia i manquen places de vàlids. Tots sabem que s’ha fet
feina en aquest darrer any en aquest sentit, i se n’ha continuar
fent, i per tant aquí no hi ha un to de recriminació, sinó un to
que davant aquesta situació en què ens trobam, que no és
desconeguda pels senyors i senyores diputats, és quan
nosaltres volem instar el Govern que a més del que ja he
exposat, tenim un altre greu problema, que son les places
d’assistits.

El Pla integral de les persones majors de la nostra comunitat
autònoma, aprovat pel Parlament de les Illes Balears, estableix,
entre d’altres aspectes, la recomanació de places residencials
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per a persones majors assistides en un 2% de la població de
més 65 anys. Les dades de població per comarques, any 1996,
facilitades per l’IBAE a l’esmentat pla, destaquen el següent:
Comarca de Palma exceptuant capital, 113.859 persones, de les
quals n’hi ha 14.979 de més de 65, i 6.778 de més de 75 anys. A
Manacor, d’una població de 85.693 persones, de més de 65
anys n’hi ha 15.731, i de més de 75 anys 7.371. I la comarca
d’Inca, que és la més envellida de l’illa de Mallorca, amb una
població de 105.348 persones, i 18.706 de més de 65 anys, i
8.306 de més de 75 anys. Si aplicam el càlcul del 2%, ens duu
que la comarca d’Inca és la més deficitària: 374 places.

Aquestes dades crec que són prou significatives, si es té en
compte que la comarca és la que presenta major població de 65
i més anys, i que per contra no disposa de dotació de places
assistides públiques, a excepció de la residència Uyalfas, de sa
Pobla, dependent, com vostès saben, del Consell Insular, una
residència d’aproximadament unes 60 places. A diferència de la
comarca de Manacor, que disposarà en breu, que esperam que
aviat s’inauguri, que aquesta residència comptarà amb una
dotació d’unes 110 places aproximadament. La zona d’ I n c a  i
comarca queda per tant allunyada, excepte sa Pobla, dels
centres residencials existents, i amb clar desavantatge. 

Per altra banda l’evolució de la societat actual, juntament
amb l’augment de l’esperança de vida de la població, i el fet de
trobar-nos en un estat de benestar, fa necessari que els poders
públics donin resposta a les necessitats que tenen en concret
les persones majors assistides, resposta que, en absència de
desenvolupament normatiu de la Llei d’acció social 1987, ha de
donar inicialment el Govern de les Illes Balears, planificant i
dotant amb finançament adequat i suficient per a tots els
capítols pressupostaris: personal, manteniment, inversions, les
places assistencials públiques previstes al Pla integral, a la
vegada que es crea el model del bo residència, complementant
l’oferta privada existent.

Des de la publicació de la Llei, de l’any 1987, la realitat
social de les Illes Balears ha canviat, no podent donar sortida
a algunes demandes i necessitats socials sorgides durant els
darrers 13 anys. Aquestes, en relació al tema que ens ocupa, la
situació de les persones majors dependents, tenen a veure
principalment en els següents aspectes socioeconòmics i
demogràfics, entre d’altres la incorporació de la dona al món
laboral, l’allargament de l’esperança de vida a causa
principalment dels progressos de la medicina, el procés de
deteriorament de l’estatus privilegiat que les persones majors
ocupaven a certes capes socials, la tendència cap a la
marginació de les persones de més edat degut a la seva situació
de jubilació o d’improductivitat, la transformació de la societat
des de la família tradicional, extensa i patriarcal, a la família
nuclear, o fins i tot a les darreres formes cada vegada més
freqüents de la família monoparental, el context de menor
solidaritat intergeneracional existent, l’envelliment concret de
la població en el seu context urbà, on ha viscut la major part de
la seva existència, el que implica per contra un major grau
d’adaptació al medi i una major autonomia. Podria encara anar
anomenant més circumstàncies, però crec que aquestes són
prou rellevants.

En resum, la dotació de places residencials de persones
assistides a la comarca d’Inca finançades pel Govern de les Illes
Balears, juntament amb la creació del bo residència o
complement de pensió, reforçat tot  per la reforma i ampliació de
la Llei d’acció social de 1987, permetrà donar sortida a les
necessitats assistencials de les persones majors dependents
des del seu propi territori, en aquest cas la comarca d’Inca, zona
geogràfica amb una gran mancança d’aquest tipus
d’equipaments, i des d’on tant les pròpies afectades com les
seves famílies les podran disposar, evitant així l’aïllament que
es produeix quan s’han d’utilitzar places residencials a altres
comarques diferents de l’habitual de residència.

Per tot  això, deman el suport  de tots els diferents grups
parlamentaris, perquè som ben conscients que vostès, com
nosaltres, són sensibles a aquest tema. Moltes de gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rotger. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Sr. Nadal, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
diputats d’Unió Mallorquina, al Grup Mixt, podríem votar a
favor del primer punt  de la proposició no de llei que presenta
avui el Partit  Popular. I hi podríem votar a favor perquè el que
demana és una cosa que veu que hi ha un dèficit, que tothom
estam d’acord que existeix, i fa una proposta a un punt concret,
que és Inca. I és en aquest aspecte en què no podríem estar
d’acord. Pensam que en aquest parlament hem de pensar no
només en Inca, sinó en totes les Illes, i especialment pel que
afecta als diputats d’Unió Mallorquina, per tota Mallorca. El
dèficit no només existeix a la comarca d’Inca, sinó que hi ha un
dèficit important de places assistides a tota Mallorca. I en canvi
no podrem votar a favor, i votarem en contra, del segon punt,
i tot i això que pareix, sembla que han copiat el nostre programa
electoral, perquè hi ha aspectes d’aquesta proposta que també
figuren al nostre programa electoral. De fet he demanat al
secretari del nostre partit  que els n’enviï uns quants exemplars,
perquè veig que amb les proposicions que van fent reiteren
utilitzar arguments del nostre programa electoral per obligar-nos
a votar en sentit contrari al del pacte de progrés.

Supòs que la consellera de Benestar Social, que no està
present, deu estar fent feina perquè al projecte de llei que va
presentar el Govern a aquesta cambra, de transferències als
consells insulars en matèria de benestar social es preveuen
importants inversions, i supòs que deu estar consensuant amb
el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el Menorca i el de
Mallorca aquest pla d’inversió per a places residencials. De fet
avui horabaixa hi havia una reunió amb els tres consells, que
dissortadament s’ha anulAlat.
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Però entrem en el detall de la seva exposició. Vostè ens ha
parlat que existeix una mancança de 374 places. Nosaltres
pensam que ha quedat curt, més de 400 segur. Però segurament
aquestes places poden palAliar-se amb altres situacions que no
siguin l’ingrés a una residència. Hi ha els nostres majors, els
nostres padrins i padrines, poden tenir, segons tots els estudis,
una millor atenció si es fa a prop de l’entorn familiar, la seva
esperança de vida s’allarga, i per a l’Administració resulta molt
i molt més econòmic.

En el cas de Mallorca el Consell va presentar una proposta
quantificada de mínims, concretada en la concertació de 120
places assistides de nova creació, per tal de dur a terme un
model de cofinançament i corresponsabilitat amb el sector
públic i el sector privat -i en això compartim la seva opinió- que
possibiliti complementar els ingressos econòmics baixos i
faciliti l’accés normalitzat a una plaça residencial. El pressupost
per la concertació, sempre subjecte a la creació de noves
places, seria per al cas de Mallorca d’uns 262.800 milions de
pessetes, i a aquesta xifra s’hauria d’afegir la destinada a
finançar la reconversió de places de vàlids en assistits a les
residències d’altres administracions, no només les residències
del Consell de Mallorca.

Per això, per tots aquests motius, nosaltres estaríem
disposats a votar a favor al primer punt  de la seva proposició
no de llei, si vostè modificàs la referència a Inca per la referència
a les Illes Balears. I en canvi, votarem en contra del segon punt
de la seva proposició no de llei. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt Unió
Mallorquina.

Sr. Buele, en nom del PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

No, Sr. Buele, perdoni. Sr. Ramon, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, agraïm que des del Grup
Parlamentari Popular es facin propostes  que incitin al Govern a
treballar amb problemes reals de la nostra societat de les
persones majors, ara bé, entenem que la seva proposta d’incitar
a fer feina, és benvinguda, però ja s’hi està treballant des del
Govern balear, i no veim massa clara aquesta intenció d’anar
fent successives, com se’ns han anunciat, successives
proposicions, avui per a la comarca d’Inca, i un pròxim dia per
a una altra comarca o per a una illa en concret.

La deficiència en places per a persones que necessiten
assistència és evident i no surt d’ara, ho constatava el pla que

es va elaborar l’època en què governava el Partit Popular, però
precisament aquest pla, un dels delectes que tenia era no
quantificar per comarques o per illes els dèficits, la qual cosa ha
obligat a l’actual govern, per poder fer una programació més
ajustada a la realitat, a elaborar un nou pla que s’està enllestit,
que falta poc perquè estigui enllestit, i que sembla que seria
més lògic que la discussió concreta es fes en base a aquest pla,
de totes maneres, si ells volen, cada setmana, presentar-nos
una demanda per a una zona concreta, són perfectament lliures
de fer-ho així.

Nosaltres, coincidint amb el portaveu que ha parlat
anteriorment, creim que seria més lògic, ja que es vol instar el
Govern que actuï sobre aquest tema, que fos al conjunt de la
comunitat, en aquest sentit  podríem donar suport, també, al
primer punt, i al segon punt, pensam que en aquests moments
en què es tramita la llei de transferències i que tot això passarà
en molt poc temps a ser una competència dels consells insulars,
no correspon, a part  d’altres consideracions que es podrien fer,
no correspon ni tan sols entrar a instar el Govern com ha de
gestionar una cosa que, ja dic, en poc temps, la gestionaran els
consells insulars.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Ahora sí, Sr. Buele, por el Grupo PSM-
Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern aquí presents. Amb molta
d’atenció hem escoltat la presentació que ha fet el diputat
representants del Grup Parlamentari Popular, Sr. Pere Rotger,
d’aquesta proposició no de llei sobre mesures per palAliar el
dèficit de places residencials per a persones majors assistides
a la comarca d’Inca. I hem recollir aquest esperit positiu i
constructiu en què s’ha presentat aquí, davant aquesta cambra
aquesta proposició no de llei, com també hem valorat la
proposició concreta, escrita, de la qual nosaltres deim i creim
que, efectivament, s’ha fet, és una proposició que creim que
està molt ben formulada en uns termes que apunten a implantar
mesures per palAliar un dèficit, si el que es pretén és palAliar un
dèficit, entenem que és una bona formulació aquesta que
vostès presenten aquí, es tracta d’un dèficit que, tant vostès
com aquest diputat que els parla, com jo crec que totes els
membres d’aquesta cambra parlamentària són ben sensibles  a
una necessitat que resulta molt concreta, molt clara i molt
evident a la comarca d’Inca, a Inca i a la seva comarca.

Hem de dir, però, que aquest plantejament que se’ns fa des
del Grup Parlamentari Popular, no va pel mateix camí d’allò que
nosaltres, com a grup parlamentari, creim que s’ha de fer, en
matèria d’atenció a les persones majors amb necessitat de ser
assistides, pensam que s’ha de ser molt més ambiciós que
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intentar implantar unes mesures de caràcter palAliatiu, i que s’ha
d’anar a cercar, més que palAliar dèficits, trobar solucions,
solucions que siguin definitives i estables a unes situacions
problemàtiques que afecten aquest colAlectiu ciutadà tan
deficientment atès.

És per això que, de bon principi, d’acord amb la formulació
que vostès han fet d’aquesta proposició no de llei, nosaltres no
li podem donar suport, i això ho intentarem raonar més
àmpliament en aquesta exposició que intentaria fer, si tenc
temps, en sis punts.

Primer punt, és cert que es dóna un gran dèficit de llits
d’assistits per a persones majors a la comarca d’Inca, i això crec
que tots ho valoram, el que també és cert que hem de valorar és
que no només és a la comarca d'Inca, i nosaltres aquí
representam, som representants del conjunt de les Illes Balears
i Pitiüses, no ens causa cap estranyesa que el diputat que ha
intervengut aquí, sigui batle d'Inca, sigui president, futur
president del Partit  Popular a Mallorca, i tengui molt d'interès
que es comenci per Inca, crec que té tot el dret del món a fer-ho,
nosaltres també crec que tenim tot  el dret a insistir que des
d'aquest parlament hem d'intentar mirar el conjunt de les Illes
Balears, i aquest dèficit es dóna a altres contrades i a nivells
més alts, també, en altres contrades d'aquestes illes.

Segon, si a l'actualitat hi ha un gran dèficit de llits d'assistits
per a persones majors, des del nostre punt de vista, això a què
es deu?, es deu, creim, entre d'altres motius, a una gran manca
de planificació i de quantificació d'aquestes necessitats que
afecten aquestes persones majors, privades d'assistència,
manca de planificació, manca de quantificació que, naturalment,
té un responsable, i per a nosaltres no és cap altre, i ho hauran
d'acceptar així, que el govern anterior del Partit Popular que
durant setze anys va governar aquestes illes i no va planificar
aquests tipus d'actuacions. S'estimà molt més atendre les
persones majors des d'un altre vessant que no des d'aquest, i
tenia tot el dret del món a fer-ho, però llavors les conseqüències
són aquestes. és a dir, no hi havia ningú que empengués
l'anterior govern de les Illes Balears del Partit  Popular, a muntar-
se grans festes amb la gent major, a repartir arrossos bruts, a fer
balls, a fer locals, a disposar de material per a aquesta gent,
cosa molt bona, que pot  ser, no estam en contra, però això resta
la possibilitat de poder dur a terme altres actuacions que vagin
més a fons d'aquesta problemàtica.

Tercer, aquí, aquesta proposició no de llei, pensam
nosaltres que té una greu mancança per poder ser aprovada,
perquè la planificació i quantificació d'aquestes necessitats que
afecten les persones majors, ens ha de dur a concretar-ne els
costos, el que ha de valer, això, i aquesta proposició no de llei
que ens presenta el Grup Parlamentari Popular no en diu res. El
nostre càlcul ens du a concloure que cada persona al mes
representa, persona que hagi de ser assistida en aquest sentit,
un cost aproximat de devers 250.000 pessetes, facin comptes
amb les mateixes xifres que vostès ens han donat, a veure a
quina quantitat mensual no puja això i a quina quantitat anual
no puja això, per veure que és una partida considerablement
alta que nosaltres demanaríem al Grup Parlamentari Popular d'on
és que pensa que s'ha de treure, perquè és clar, si es destina

aquesta gran quantitat a aquest efecte, s'haurà de retirar d'una
altra banda.

Quart. Nosaltres sabem, i creim que el Grup Parlamentari
Popular també ho sap i tots els grups parlamentaris presents en
aquesta cambra, també, que el Govern de les Illes Balears, en
aquest assumpte, hi treballa, no l’ha deixat de banda, sabem
molt bé que està feta la planificació de l’atenció a persones
majors necessitades d’assistència per part del Govern, que la
Conselleria de Benestar Social és a punt  d’enllestir, enguany
mateix, el pla estratègic de persones majors 2001-2004, que
fixarà les necessitats de places residencials a cadascuna de les
Illes; també sabem que les competències de benestar social es
transfereixen als consells insulars, i aquesta proposició no de
llei passa de llis per damunt això, entenem nosaltres, i no ens
sembla del tot  correcte pretendre incidir en aquests moments,
en l’adopció de mesures palAliatives d’una situació que fa molts
d’anys que perdura i que això es faci tot alment al marge de la
participació dels consells insulars. La proposta que presenta el
Grup Parlamentari Popular tampoc no en diu res.

Cinquè. També creim que a tot  el que hem dit, s’hi hauria
d’afegir que fa la sensació que aquesta proposició no de llei
considera aquest tipus d’at enció només reduït a l’àrea de
benestar social, creim que, per poc que es posin a pensar,
veuran que no només és competència de la Conselleria de
Benestar Social, sinó que també hi és implicada l’àrea de
sanitat, precisament perquè es tracta de persones que
necessiten ser assistides d’una manera especial. No es pot
envestir, per tant, la solució d’aquest problema únicament des
d’una perspectiva social, sinó que també requereix el vessant
sanitari, i aquestes competències de sanitat encara, com vostès
saben, no han estat transferides al Govern de les Illes Balears,
és l’Insalud qui també s’ha d’implicar amb la solució d’aquesta
problemàtica que afecta aquestes persones. Bé, vull dir que des
del Grup Parlamentari Popular la proposició no de llei no en diu
res, tampoc, eh?

Sisè. Per acabar, més que dir que no a palAliar el dèficit de
llits d’assistits per a persones majors a la comarca d’Inca,
nosaltres el que volem dir és que sí. Sí a l’atenció més
adequada a les persones majors necessitades de ser assistides
a qualsevol indret de les Illes Balears. Ho deim ara, ho deim
avui i ho deim aquí. I feim comptes dir-ho també a qualsevol
proposta que contemplàs aquests tres aspectes que voldria
remarcar: una implicació més eficient dels consells insulars de
cadascuna de les Illes en la solució d’aquesta problemàtica, una
implicació efectiva de l’Insalud en l’aportació de recursos al
conjunt de la comunitat autònoma, i tercer, una inserció de
totes aquestes mesures en la planificació general i en la
quantificació real que faci el Govern de les Illes Balears. Cosa
que roman ben lluny de semblar-se al contingut d’aquesta
proposició no de llei que ens ha presentat aquí el Grup
Parlamentari Popular, que l’ha presentada a la consideració
d’aquesta cambra parlamentària.

Nosaltres, després d’haver escoltat la intervenció del
rep resentant del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina, ho deim
després, perquè abans érem partidaris que aquesta proposta no
fos assumida amb el nostre vot afirmatiu, amb el nostre vot
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favorable per tots aquests motius que he explicat fins ara,
després d’haver escoltat el representant d’Unió Mallorquina i
els representants que m’han precedir, el nostre grup
parlamentari acceptaria el primer punt, sempre que impliqui que
afecta el conjunt de les Illes Balears, i votaríem en contra del
segon punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la Sra. Hernanz.

LA SRA HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señores y señoras diputados. Tengo
que decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
lamento profundamente coincidir parcialmente con él, por
supuesto, esta lamentación no es por el hecho de la
coincidencia política con el grupo de la oposición, sino porque
tanta coincidencia entre los portavoces que me han precedido
y el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular, algo
t endrá de indiciario. Tal vez es que es absolutamente cierto que
en la situación de los mayores de las Islas Baleares existe un
gran déficit en materia de asistencia, déficit que, por supuesto,
y lamento tener que recordárselo al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, debemos atribuir al gobierno del Partido
Popular que, durante dieciséis años fue incapaz de tomar las
medidas oportunas para solventarlo, pero, y adelantándome a
lo que dirá el portavoz del Grupo Popular, estamos en tiempo de
mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro y de solucionar
esos problemas, sea quien sea, quien los haya producido, y en
eso coincido plenamente.

Sin embargo, y siendo que comparto la preocupación por la
falta de estructuras de las personas mayores, eso que parece en
lo que todos coincidimos, y no sólo de residencias asistidas,
sino de todos aquellos recursos intermedios que evitarían el
internamiento, como los centros de día, los pisos tutelados y
toda una serie de recursos generales de servicios sociales,
tengo que decir que, al igual que los portavoces que me han
precedido, no podemos estar de acuerdo en el primer punto de
la proposición totalmente, porque lamentablemente este déficit
no se da únicamente en la comarca de Inca, donde sí existe, y
debemos reconocerlo, sino que en otros territorios de las Islas
Baleares también se da y es muy grave, y me permitirá aquí
recordar, por ejemplo, la situación de Ibiza y Formentera, donde
en la propia proposición de ley de atribución de competencias,
se ha reconocido un déficit gravísimo y se ha empezado a
trabajar para paliarlo. Por lo tanto, coincidiendo con el espíritu
de la proposición, coincidiendo con que debemos volcar todos
los esfuerzos posibles en mejorar y paliar ese déficit de
asistencia a las personas mayores, estaríamos de acuerdo con
el primer punto de la proposición no de ley, siempre y cuando
se modificara el ceñirlo únicamente a la comarca de Inca y se
ampliara a todos el territorio de las Islas Baleares.

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con el segundo
de los puntos, y explicaré por qué. No podemos admitir que en

pleno proceso de transferencia, instar al Govern a que se
plantee modelos de financiación para ejercer unas
competencias que quedarán en manos de los consells insulares,
una vez aprobada la ley de atribución de competencias, y
quedarán en manos de los consells insulares en virtud de lo
establecido en el artículo 9 de la cita propuesta de atribución de
competencias en materia de servicios sociales, que dice que se
atribuirán a los consells insulares de Mallorca, de Menorca, de
Ibiza y Formentera, la creación y el mantenimiento de centros de
atención a las personas mayores para ofrecer plazas
residenciales, tanto de válidos como de asistidos.

Por lo tanto, consideramos que debería ser eliminado este
segundo punto de la proposición no de ley, porque una vez
transferida esta competencia a los consells insulares, será cada
uno de ellos quien tendrá que tener la libertad para establecer
el modelo de financiación.

Por todo ello y para fijar la posición del grupo, estaríamos
de acuerdo con el primer apartado de la propuesta, modificando
la referencia a la comarca de Inca por una referencia global a las
Islas Baleares, y estaríamos en contra del segundo apartado de
la propuesta.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Hernanz. Por contradicciones, tiene la palabra
el Sr. Rotger.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Vull començar amb el portaveu
d’Unió Mallorquina, Sr. Miquel Nadal, i li vull fer un aclariment,
una cosa són places de vàlids i una altra són d’assistits, i això
li ho puc dir per pròpia experiència, ja que a Inca comptam amb
una residència. És molt important aquesta matisació, perquè
quan deim cercar altres solucions, òbviament ho fan, no el
Govern ni el consell insular, qualsevol municipi que tengui una
residència, uns serveis socials, i que sap molt bé que la millor
atenció que pot  rebre una persona major és estar a ca seva,
però ben atesa, i per a això hi ha les ajudes a domicili, i aquí
parlam d’un altre tema, jo li ho aclaresc, perquè parlam de places
de residència assistides.

Per una altra banda, no sé què ens passa als membres
d’Unió Mallorquina i del Partit Popular, perquè quan ens miram,
ens miram de front, hi ha bona perspectiva, i a l’hora de la
veritat no hi ha entesa mai, si vostè té un programa electoral on
queda molt clar que aposten per al bo residència, nosaltres
quan teníem la responsabilitat del govern, feim un pla integral
de persones majors, i el contemplam, què ens separa? Jo crec
que ens ho hauríem de fer mirar tots dos.

A Esquerra Unida, què li he de dir, al portaveu d’Esquerra
Unida? Que lament moltíssim que la Sra. Caro, que avui era en
aquest parlament, quan tocam un tema de la seva competència,
no es digni a ser-hi present, jo crec que és un menyspreu als
diputats del Grup Parlamentari Popular.
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Pel PSM, el Sr. Cecili Buele, la veritat és que quan vostè ha
començat, m’he animat, mira, jo que som un diputat  novell,
m’encoratgen, i això va bé, i a poc a poc l’he anat escoltant i
res, res del que hem presentat  s’aguanta, la veritat és que m’ha
anat decebent a poc a poc, però bé, ja sabem que això és el joc
parlamentari.

He deixat molt clar que aquí altres diputats del Grup
Parlamentari Popular presentarien iniciatives en aquest sentit,
defensant el seu territori, aquí, crec que vostè, el PSM, sí, l’illa
de Menorca, però en aquest cas, Unió Mallorquina només pot
parlar de Mallorca, però nosaltres, afortunadament, que tenim
una representació a totes les Illes, jo crec que és lògic i
políticament correcte, que cada diputat  pugui defensar el que
preocupa els seus ciutadans, i per això, des del portaveu nostre,
que és qui ens coordina, dóna espai a tots els diputats per fer
aquesta tasca parlamentària.

Manca de planificació i quantificació. Nosaltres havíem
planificat, a posta vàrem presentar un pla integral, on dèiem
com pensàvem resoldre aquest tema en principi, a la zona de
Palma, els tres hospitals de la comunitat, Joan March, Hospital
General, Psiquiàtric, que s’han de reconvertir, i a la comarca
d’Inca també dèiem com, que és una fórmula intelAligent, que és
el bo residència, que podem aconseguir tots crear una xarxa de
places assistides, públiques?, sense cap dubte, tots estam per
la labor, tenim recursos?, quan ho podrem aconseguir?, amb
això estic d’acord amb vostès, costa molts de doblers, ho tenim
clar, a posta presentam una proposta que nosaltres diríem que
és pràctica i int elAligent, que coincideix amb Unió Mallorquina?,
fantàstic, però si tots hi estam d’acord, no sé per què, si el
problema és econòmic, bé, anem a cercar solucions que, al dia
de demà, quan tenguem resolt aquest tema, d’una forma que
cobreixi totes les places, aquest pla es pot fer per a deu anys,
els anys passen molt aviat, i bé, i llavors sempre podem
rescindir aquests contractes o aquests convenis que facem amb
l’empresa privada.

Transferència als consells, no l’he obviada, simplement que
nosaltres, a la Comissió Interinsular, ja vàrem expressar que hi
mancaven les partides pressupostàries per fer noves
inversions, fins ara el que hem vist a les darreres declaracions,
tant de la Sra. Munar com de la Sra. Caro i de Josefina Sintes, és
que s’han fet, s’han aprovat ja unes transferències, s’ha arribat
a un acord, però i de les noves places, hi ha partida?, per tant,
jo crec que, a més de creació hi ha d’haver dotació. I ja els
comunic que quan aquesta llei es discuteixi aquí, al Parlament,
el nostre grup estarà molt vigilant i, en tot cas, si no hi ha
partida pressupostària, presentarem esmenes.

Moltes de gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, no accepta cap de les propostes?

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Perdó. Sí, al primer punt, hi estam d’acord, la veritat és que
ja he explicat per què havíem presentat  aquesta proposició no
de llei de la comarca d’Inca, però bé, la resta de companys que
tenien pensat presentar també proposicions no de lleis en
aquest sentit, hi estan totalment d’acord, òbviament nosaltres
som aquí per defensar els interessos de tot s els ciutadans de
les Illes Balears, però m’ha de deixar que el coret també actuï
eh?, malgrat sigui en una cambra tan important com aquesta.
Per tant, el nostre grup acceptarà aquesta esmena que m’han
presentat els diferents portaveus.

Al segon punt, sense cap dubte, no el podem acceptar, i jo
el que deman, sobretot a Unió Mallorquina, és que siguin més
valents. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, li sembla bé que suspenguem la sessió uns
minuts per poder incorporar el text  de l’esmena aquesta que li
han fet al punt primer?

Si els sembla bé, pareix que hi ha acord, votaríem per separat
els punts 1 i 2.

Senyores i senyors diputats, votam al punt 1, que, pel que
entenem es pot  considerar aprovat per unanimitat, és així? Molt
bé, punt 1 aprovat per unanimitat.

Punt 2, senyores i senyors diputats que hi votin a favor,
posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posin-
se drets, per favor. Gràcies.

El punt  2 ha obtengut 26 vots a favor i 28 en contra, en
conseqüència queda rebutjat el punt  2, però queda aprovada la
proposició no de llei pel que fa al punt 1.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat RGE núm. 3213/00, del
Grup Parlamentari  Popular, al Projecte de llei RGE núm.
2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre,
dels consells escolars de les Illes Balears.

Passam al següent punt  de l’ordre del dia, que és el debat de
l’esmena a la totalitat 3213, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, al Projecte de llei 2094, de modificació de la Llei 9/1998,
de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears. Per
defensar l’esmena té la paraula el diputat  Sr. Jaén Palacios, del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Señoras y señores diputados, Sr. Presidente, le ruego que
el texto de la enmienda, a pesar de que no sea leído en este
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momento, se pueda incorporar en su total integridad al Diario
de Sesiones.

“Exposició de motius.

El Govern ha remès al Parlament el Projecte de llei de
modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels
consells escolars de les Illes Balears, publicat al BOPIB núm.
47, de 19 de maig del 2000.

Sorprèn en principi que, articles que en el seu dia no foren
esmenats per l’oposició, es pretenguin alterar mitjançant una
nova redacció que en mols de casos no aporta res nou. Al
contrari, altres preceptes esmenats en el tràmit parlamentari
de la Llei 9/1998, ara es mantenen inalterables o no es
modifiquen en la línia que en el seu dia proposaven les
esmenes dels grups parlamentaris en l’oposició.

La iniciativa parlamentària del Govern ha suscitat una
forta crítica de les associacions de pares i mares d’alumnes.
Han denunciat que els disminueix la representació dels pares
i es romp l’equilibri entre els diferents sectors que integren
aquest organisme de participació i consulta. Algunes
associacions ja han anunciat que aniran al Defensor del
Pueblo.

La modificació que proposa el Govern afecta la majoria
del text articulat i incideix, de forma especial, en la
composició. Hi ha el perill que sectors rellevants del món
educatiu es converteixin simplement en “convidats de pedra”.
La composició que proposa el Govern en el seu projecte de
llei, en cas d’aprovar-se l’actual redacció, convertiria els
consells escolars en assemblees de naturalesa sindical-
governativa-administrativa.

S’ha de fer esment, així mateix, que els ajuntaments tenen
una molt escassa representació. La llei actual els reconeix 5
representants (12,5%), mentre que la modificació de la norma
redueix aquesta presència municipal a 2 representants
(4,65%). El mateix succeeix amb la representació de
personalitats de reconegut prestigi, la presència dels quals
també disminueix inexplicablement.

Una altra crítica que hem de destacar és la disminució
relativa de la presència del sector de l’ensenyament privat,
tant de les organitzacions patronals com dels titulars dels
centres.

En conclusió: si abans els grups parlamentaris que ara
donen suport al Govern afirmaven que el Consell Escolar de
les Illes Balears estava descompensat, això no es corregeix
amb la modificació de la llei que es proposa, sinó tot el
contrari, s’accentua.

Tot això, juntament amb la possibilitat del cessament en
els càrrecs “prèvia proposta motivada del conseller
competent en matèria educativa”, imprecisions jurídiques, la
supressió de l’habilitació al Govern per al desenvolupament
reglamentari, la referència a paràgrafs de certs articles que
es diu modificar i no s’alteren, el no sotmetiment a la consulta

preceptiva del Consell Escolar de les Illes Balears de les
ordres del conseller i d’altres disposicions reglamentàries de
menor rang, entre altres qüestions, aconsellen la solAlicitud
de devolució del projecte al Govern”.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda a la totalidad al proyecto de ley que el Gobierno ha
remitido que pretende modificar la Ley de consejos escolares.
Recuerdo a los señores y a las señoras diputados, que hace
escasamente dieciocho meses, aquí, en esta cámara se aprobó
la Ley de consejos escolares, norma que no pudo desarrollarse
por el escaso tiempo que faltaba para las elecciones y porque
hubo prácticamente un gobierno en funciones durante tres
meses. Ésa es la realidad. Ahora, yo creo que de forma tardía,
y todavía más tardía en el desarrollo que deba de venir, eso va
a demorar muchísimo la constitución de los consejos escolares,
como nosotros no deseábamos.

Esos órganos que se contemplan todavía en la norma
vigente se concebían como órganos de participación, de
consulta, órganos de asesoramiento, en definitiva, para acabar,
así, de esa manera, porque no podía ser tampoco de otra forma.
El artículo 27 de la Constitución, en su apartado 5
fundamentalmente, es desarrollado por algunas leyes orgánicas
que hacen que ese precepto deba ser concebido de esa manera:
participación efectiva, es el término constitucional. El Gobierno
no hace ninguna referencia a la Constitución, supongo que por
algún olvido y no por ningún otro motivo.

Se denostó mucho al gobierno del Partido Popular, estamos
acostumbrados a ellos, porque no se desarrolló esa ley, y yo no
he visto, sin embargo, ninguna crítica o ninguna autocrítica por
el retraso con que llega esa reforma tan pregonada.

¿Qué hace el Gobierno cuando presenta el texto en esta
cámara? Pues, hombre, presenta una modificación substancial,
tan substancial que prácticamente es todo el texto,
prácticamente es nuevo, al menos en sus pilares fundamentales.
Yo tengo que decirles que hubiese preferido un texto reformado
en su totalidad, porque hubiese sido mejor y porque también
hubiésemos evitado esa referencia que le hacemos al gobierno
de que tiene que hacer un texto refundido en seis meses,
hubiésemos evitado eso. Pero a nuestro juicio lo que el
Gobierno hace es presentar un texto con unas modificaciones,
que nosotros consideramos innecesarias, porque son obvias,
algunas de ellas. Otras son contradictorias, muy
contradictorias, como después vamos a tener oportunidad de
ver. Y otras, desde luego, entrarían en la categoría de
jurídicamente erróneas. 

Yo me pregunto por qué artículos que en su día ustedes no
enmendaron, ustedes, todos los grupos que ahora apoyan al
Gobierno, ustedes en su día no enmendaron, ahora, sin
embargo, los cambian, artículos que aquí, algunos se aprobaron
por unanimidad y con transacciones en el pleno, o sea,
ustedes, artículos de la ley vigente no enmendaron, ahora los
enmiendan; y por qué otros artículos que ustedes enmendaron,
ahora no los enmiendan o lo hacen en un sentido distinto del
que entonces pregonaban. Quiero que me responsa, Sr.
Conseller, a esas preguntas.
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Yo creo que el Gobierno ha hecho un mal proyecto, así lo he
dicho a la prensa antes de entrar aquí, ha hecho un mal
proyecto porque la representación municipal queda minimizada,
es como si en el sistema de windows le damos a la teclita, y
resulta que aquello se queda más pequeño, eso es verdad, es
un hecho. Disminuye porcentualmente la representación del
sector privado de la educación, ya sé que ustedes siguen
apostando por la educación, la enseñanza pública. Yo creo que
hay que apostar por las dos, por las dos, y si la realidad es que
aquí, en estas islas, hay un 40% de enseñanza privada, debiera
estar representada porcentualmente en el peso que tiene, o
aproximadamente en el peso que tiene. Ustedes disminuyen esa
representación, ustedes en el proyecto rompen el equilibrio
entre padres y profesores, rompen ese equilibrio que había, ese
equilibrio numérico que había ustedes lo rompen. 

Y además ustedes hurtan competencias, se las quitan al
consejo, competencias que ahora tiene. Por ejemplo, el consejo
es obligado con la norma actual a informar sobre las órdenes
del conseller. El conseller se ha sacado de la manga y lo ha
quitado fuera: el consejo no informará sobre las órdenes que el
conseller firme. 

Creo, por tanto, que de aquí lo que sale es un órgano que
yo ya lo he dicho en algún lugar, és un órgano gubernativo
sindical; eso me suena a tiempos muy pasados, un órgano
gubernativo sindical donde el resto de los consejeros corren el
riesgo de ser -ha sido dicho también a mis compañeros- unos
meros convidados de piedra.

Pero vayamos a algunas cuestiones que el Gobierno debe
responder. ¿Por qué desaparece la posibilidad de que
asociaciones de profesores puedan nombrar representantes en
el consejo? El Sr. Crespí -le cito porque supongo que
intervendrá después- defendía en su enmienda a la totalidad
cuando se presentó, que asociaciones de profesores podían
nombrar también representantes. El término asociación es un
término constitucional, recogido también en la declaración del
48 de la ONU sobre derechos humanos. ¿Por qué eliminan
ustedes, por qué lo eliminan de este texto?

¿A qué interés obedece ese incremento de representación
sindical? Directa o indirectamente van a nombrar exactamente
doce miembros, y eso es un incremento del 50%. Por el
contrario, ¿por qué disminuyen la representación municipal en
un 60%? Afirma el Gobierno en su memoria que la norma
vigent e supone un déficit claro para la representación del
sector de familia, profesorado y alumnos, cito textualmente. ¿Y
cómo arregla el Gobierno ese déficit?, pues lo hace
incrementando muy ligeramente la representación de alumnos
y profesores, y padres, perdón, pero aprovecha la ocasión para
que se incremente, se triplique, se multiplique por tres en lo que
atañe a los sindicatos. Yo me he preocupado un poco, como es
natural, como responsabilidad que tenemos todos los
diputados cuando salimos aquí, de ver la legislación
comparada, y la verdad es que la mayoría de los consejos
escolares de las comunidades autónomas, la mayoría, la
representación de padres y alumnos es igual o supera a los
profesores. No me diga que no porque usted me dice siempre
(...) por replicarle. Por tanto, demuéstreme usted, Sr. Conseller,

que lo que yo digo no es cierto. Demuéstremelo usted y no me
deje después sin palabra porque yo le voy a replicar.

Mire usted, dígame si en Canarias, en la Rioja, en Asturias,
en Aragón, en Galicia, en Valencia y en el País Vasco, y en
Cataluña, es como yo digo o como dice usted. Padres y
alumnos superan o igualan la representación de los profesores.
Le cito Canarias, la Rioja, Asturias, Aragón, Galicia, Valencia,
País Vasco y Cataluña. Ustedes que tienen a Cataluña en
muchas cosas por referente, convendría que sepan que aquí
padres y alumnos superan a profesores. La ley vigente
contempla un equilibrio, seis profesores, seis padres y
alumnos. ¿Por qué rompen ustedes ese equilibrio?, ¿por qué lo
rompen? 

Tienen una curiosa forma de reparar los desperfectos, los
déficits que ustedes denuncian: es haciendo un desperfecto
mayor, hacen una rotura mayor. Veo que el conseller pide
ayuda, pero no pida ayuda que no la va a encontrar.

Y vayamos a las contradicciones a las que me refería. Dicen
ustedes cuando estaban en la oposición una cosa, y cuando
gobiernan hacen otra, pero muy distinta, ni tan siquiera
parecida. Eso se llama incoherencia, eso se llama doble
lenguaje..., tiene muchos nombres; yo quiero ser, en fin,
comedido, y le voy a llamar así, incoherencia, pero incoherencia
total. 

Primer ejemplo: el PSM -no está aquí su secretario general,
que debiera tomar nota- defendía que las personalidades de
prestigio debieran ser nombradas por el consejo; eso lo dice el
Diario de Sesiones que he sacado aquí, lo dice aquí:
“Augmentaríem de tres a cinc persones de reconegut prestigi
dins l’àmbit educatiu nomenades com a vocals”, però
nomenades pel plenari del consell escolar, no pel conseller .
Esa opinión la compartían Los Verdes; su portavoz decía:
“Estos cargos serán nombrados no pel conseller a dit, sinó pel
plenari”; Izquierda Unida decía igual. Diario de Sesiones , les
puedo citar las páginas, Diario de Sesiones. ¿Qué nos
proponen ahora?, que de cinco que había, que nosotros
aprobamos aquí a propuesta del PSM, con enmienda
transaccional que les aceptamos en el pleno, ustedes ahora lo
rebajan a cuatro. Pero usted los nombrará a dedo. Claro, ya sé
que me dirán que no es a dedo, a lo mejor lo hacen con
imposición de manos, y por tanto ya no es a dedo, pero
ustedes, Sr. Conseller, son incoherentes, dicen una cosa en la
oposición y ahora hacen otra.

Segundo ejemplo, Diario de Sesiones: “El nostre grup, el
Grup Nacionalista-PSM, obtaria perquè el president fos
nomenat a proposta del plenari del consell i no del
conseller”. Y ahora, ¿qué nos propone usted, Sr. Conseller?,
nos propone que usted lo va a nombrar, es decir, que de
plenario nada, que lo va a nombrar el conseller. Esa es la
opinión de Izquierda Unida: “És una passa endavant”; ya me
dirán esa passa dónde es, hacia qué lado, si es adelante, atrás,
izquierda, derecha, a ver qué hace Izquierda Unida, “una gran
passa endavant”. ¡Pues sí que estamos buenos! ¿Cómo se
puede cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Qué queda de esa
coherencia que ustedes vienen defendiendo?
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Continuemos con ejemplos; creo que ha sido el tercero pero
ya no los voy a enumerar porque a lo mejor pierdo la prelación
en las cosas que estoy diciendo. Portavoz del PSM, perdón, del
Grupo Socialista: “Volem garantir una representació de la
comunitat educativa que pugui merèixer realment el
qualificatiu d’efectiva”, y hacen un proyecto alternativo donde
a padres, profesores y alumnos les daban más del 50%, 21 de
19. ¿Dónde queda esa mayoría que ustedes propugnaban?,
ahora la han laminado, ahora han cambiado la tortilla y los que
estaba abajo han pasado arriba y los otros sectores tienen
mayoría ahora. Esa es la realidad, explíquenme por qué. ¿Dónde
queda la promesa del PSM  que quería garantizar un 50% de la
comunidad educativa? Diario de Sesiones  1 de diciembre del
98, página 5691. Ustedes defendían el 50% ¿Qué han hecho
ahora?

Otra perla parlamentaria: “El vicepresidente deber ser
elegido por el consejo”, y así opinaba también Izquierda Unida.
¿Saben quién nombra al vicepresidente?, el que va a nombrar el
presidente, el mismo. Pero usted ha hecho una acaparación de
poder, se ve que le gusta esto de nombrar.

Otra incoherencia, colegios profesionales. Grupo Socialista:
“colegios profesionales no, no tiene que haber ningún
representante de colegios profesionales”. Ahora colegios
profesionales, como está se mantiene; página 2698 del mismo
Diario de Sesiones. “No hi ha cap comunitat que els
inclogui”; falso, yo al menos he encontrado dos, Cataluña y el
País Vasco, pero es que además resulta que ustedes, como
digo, mantienen eso. ¿Y por qué Izquierda Unida, que mantenía
un representante de los colegios profesionales ahora ha hecho
una enmienda, en julio, suprimiendo ese representante? Veo
que su coordinador general ya se ha marchado porque ya no
aguanta más que le diga que esto es una gran barbaridad. 

Yo creo que además la representación municipal es clara:
cinco representantes que ustedes dejan en dos, uno de ellos
del Ayuntamiento de Palma, y el resto de los municipios, casi
60 en todas las Islas Baleares, tendrán otro representante. Yo
me pregunto: ¿es justo que quien cede los solares para
construir, quien paga el mantenimiento de los edificios, su
conservación, la vigilancia y hasta incluso pone conserjes
pagándolos de su propio presupuesto, es justo que tengan dos
representantes, y los consejos insulares, que no tienen
competencia ninguna en educación, ninguna, cero, tengan tres
representantes directos y tres indirectos nombrados, es decir,
seis?; tres directos, tres directos y tres indirectos, seis. El Sr.
Crespí cuando intervenía decía: “Los ayuntamientos son
mayores de edad”; yo creo que con esa mayoría de edad la
perdieron ya con este proyecto. Es por tanto un gran error que
debe rectificarse.

Dicen que para ser mentiroso hay que tener muy buena
memoria. Aquí el que no tenga memoria la memoria es el Diario
de Sesiones. Yo ya les he demostrado a ustedes qué es lo que
decían y cuántas mentiras decían porque, claro, si ahora lo
hacen de otra manera es verdad. 

Y las perlas jurídicas. Veo que me encienden la luz roja pero
convendrían algunas perlas jurídicas que era lo último que

citaba al principio, ustedes lo recordarán: cosas innecesarias,
contradicciones y perlas jurídicas. Voy a abreviar porque el
tiempo y el presidente me apremian. Hay varias perlas jurídicas,
hay tres que yo he encontrado, alguna más seguramente.
Ustedes presentan disposiciones derogatorias como
transitorias o como finales; eso es una novedad en el Derecho,
eso es una gran novedad, porque si una disposición
derogatoria es transitoria quiere decir que no se va a derogar
nada más que durante cierto tiempo. Y luego presentan el
artículo aquel que hace referencia a la composición del consejo
escolar diciendo que modifican en los siguientes términos;
pues hay siete apartados que no se modifican y ustedes dicen
que se modifican. 

Mire, Sr. Conseller, señoras y señores diputados, decía
Clemenceau que la guerra era demasiado importante para dejarla
en manos de los generales. Evidentemente no estoy
defendiendo guerras de ningún tipo, hago solamente cita de
esa frase. La educación es demasiado importante para dejarla en
manos de maestros y sindicatos. Aquí hay una oportunidad de
reformar esto, hay algunas cosas mejorables pero ustedes
deben retirar este proyecto y presentar uno nuevo con un
mayor consenso entre los grupos políticos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios.

(Aplaudiments)

Prec al públic que s’abstengui de fer exp ressions, tal com
determina el Reglament de la Cambra.

Procedeix a continuació... Vol obrir una qüestió incidental?
Sr. Conseller d’Educació i Cultura té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo començaré negant una afirmació que ha fet el Sr.
Jaén molt al començament de la seva intervenció, que es que es
tractava d’una modificació substancial. Jo estic ben segur que
si cadascun dels diputats i les diputades miren el bloc de fulls
en els quals hi ha les esmenes del Partit Popular, arribaran a la
conclusió que no és una modificació substancial, sinó que són
la majoria de vegades modificacions de petits detallets i, en
alguns casos, afirmacions com la que ha fet a la part  final que
ens confonem entre les disposicions derogatòries i les
transitòries, li diré que aquest projecte de llei ha passat pels
corresponents Serveis Jurídics i jo estic ben segur que tenen
una preparació parlamentària se suposa que superior a la seva.

En qualsevol cas és evident que l’esmena a la totalitat del
Partit  Popular a aquest projecte de llei de modificació de la Llei
de consells escolars és un pretext, molt legítim, evidentment,
perquè el Partit  Popular pugui fer una certa tasca de
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desgastament, de qüestionament de l’actuació de la conselleria
i, per tant, del Govern, i a la vegada un pretext  per mobilitzar
uns determinats sectors socials a favor dels seus postulats i en
contra de la proposta del Govern. Una prova d’això és que una
entitat ciutadana ha fet una crítica al projecte de llei exactament
utilitzant els mateixos termes, gairebé paraula per paraula, que
la moció que ha propiciat el Partit  Popular que fos debatuda i
discutida en els plenaris. Per tant, la corretja de transmissió ha
quedat absolutament en evidència, cosa que simplement
descric, no qüestion la seva legitimitat, que em pareix absoluta.

Dit això, jo voldria fer una primera reflexió que crec que és
important, i és que en realitat crec que el tema de la
representació en els consells escolars, sigui el de l’Estat, el de
les Illes Balears, el de l’illa o el del municipi, és una qüestió que
permet múltiples solucions en relació a la quantitat i a la
proporcionalitat de la representació dels diferents sectors del
món educat iu. Si feim una anàlisi comparativa del consell
escolar de l’Estat i dels consells escolars de totes les
comunitats autònomes, veurem que les variacions quantitatives
són considerables i les variacions percentuals també són
considerables. En realitat jo crec que hi pot  haver diferents
tipus de percentatges de representació i tots poden ser
igualment vàlids, i allò que és realment substancial, allò que és
realment important, és garantir que cada sector de l’educació
tendrà veu en el consell insular, hi podrà traslladar les seves
opinions, les seves reflexions, els seus plantejaments i, per tant,
serà tingut en compte. Evidentment jo crec que a través del
projecte que existeix això es produïa parcialment, i després
explicaré la motivació principal del projecte de reforma o de
modificació de la llei, i també s’aconsegueix a través de la
proposta de llei que el Govern presenta. En realitat allò que es
tracta de garantir és que la veu arribarà al consell escolar, no
tan sols per línia directa, sinó que també tendrà una forta
càrrega de representativitat del sector que suposadament
representa. Aquest és el quid de la qüestió i no si hi ha un
0,54% més o un 0,24% manco. Això crec que és anècdota pura.

Dit això, per quina raó es va plantejar l’actual govern i
l’actual equip de la Conselleria d’Educació modificar la Llei de
consells escolars?, que val a dir que s’ha allargat molt més el
seu procés de tramitació parlamentària del que nosaltres
inicialment havíem previst a causa de la saturació que el mateix
parlament té de nombrosos projectes de llei; en aquestes hores
ja confiàvem tenir enllestit el tema. Per quina raó? Bàsicament
per dues raons i, sobretot, molt especialment per una, una raó
que, si no ho record malament, jo no he mirat tantes
hemeroteques com el Sr. Jaén, ja va ser invocada en el moment
del debat: perquè es prescindia absolutament de la
representació dels consells insulars en el consell escolar de les
Illes Balears, perquè el Sr. Jaén no diu absolutament la veritat
quan presenta els representants dels consells escolars insulars
com els representants dels consells insulars; no, consells
insulars organismes polítics, consells insulars escolars
organismes representatius dels diversos sectors de l’educació
de cada illa; són dues històries absolutament diferents. 

Aleshores nosaltres constat àrem que els consells insulars
no hi eren presents, i també constatàrem que dins la
representació municipal, que dins la llei vigent del 88 del Partit

Popular és de cinc membres, no s’explicitava una presència de
l’Ajuntament de Palma, cosa que crèiem que era un greu error
perquè es podria haver donat una situació política en la qual
l’organisme que hagués d’anomenar els cinc representants
municipals prescindís de l’Ajuntament de Palma, i no hauria
tengut la més mínima lògica prescindir de l’Ajuntament de
Palma, que té gairebé la meitat de la població de les Illes
Balears, i a més a més té un volum de gestió educativa molt
considerable, i nosaltres, per tant, vàrem voler introduir els
consells insulars, però com a organismes polítics, i vàrem voler
introduir explícitament una presència de l’Ajuntament de Palma,
i aquest va ser el principal motiu que ens va dur a modificar la
llei, aquest va ser el principal motiu.

Evidentment vàrem cometre un error, el reconec i tot  seguit
diré que el rectificarem, i és que probablement el que vàrem fer
va ser minvar la representació dels ajuntaments en donar
presència als consells insulars, perquè nosaltres què férem?,
vàrem convertir els cinc representants dels ajuntaments en tres
representants dels consells insulars i en dos representants dels
ajuntaments, un dels quals havia de ser l’Ajuntament de Palma.
Això possiblement, vist amb una perspectiva autocrítica, -jo no
tenc cap inconvenient ni un en assumir aquesta perspectiva
autocrítica- probablement va ser un inconvenient i ja li anuncii
que els grups que donen suport  al Govern en ponència faran
una modificació d’aquest aspecte de la llei i donarem més
cabuda a la representació dels ajuntaments. Donarem més
cabuda a la representació dels ajuntaments; ha de ser que el
Partit  Popular s’oposi a la proposta que en ponència faran per
incrementar la presència municipal; per ventura resultarà que
davant la proposta que faran els grups que donen suport al
Govern d’incrementar la participació municipal, aleshores aquell
mateix partit  que ha fet una moció i l’ha intentada aprovar per
diferents ajuntaments demanant més presència municipal
després s’hi oposa. No ho sé, cadascú amb les seves
contradiccions, que jo amb les meves més o menys m’hi duc bé.
Per tant, si vostè vol contradir-se ja serà la seva decisió.

En  qualsevol cas, una vegada decidida fer la modificació
per resoldre aquest tema, la no presència dels consells insulars,
que jo crec que és perfectament justificable, primer de tot  és
molt justificable perquè els consells insulars són els òrgans
polítics principals de cada illa; se suposa que tothom està
d’acord en aquest criteri en aquest parlament, són el govern de
cada illa i no semblava raonable que els consells insulars
quedassin al marge d’una cosa tan important en l’àmbit social
de cada illa com és l’educació. D’altra banda no oblidem que els
consells insulars no és veritat que no tenguin competències en
educació; per ventura no les tenen per llei com les tenen
explícitament els ajuntaments, però els consells insulars fan una
tasca en matèria educativa: fan una tasca en matèria educativa
d’educació d’adults, de 0 a 3 anys, tots vostès saben
perfectament que hi ha consells insulars que tenen plans
d’activitats culturals i esportives, esport escolar, salut escolar,
etc., etc. I sobretot hi ha una altra cosa importantíssima:
determinades coses de l’educació, tenint en compte que les
Illes Balears són un país pluriinsular, es resolen en termes
d’àmbit illa, no en termes d’àmbit municipi, es resolen en termes
d’àmbit illa. Li posaré uns quants exemples, per exemple
l’exemple del mapa escolar, no és possible no tenir en compte



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 3 d'octubre del 2000 1603

 

l’àmbit illa per fer el mapa escolar. El tema del transport escolar,
el tema de l’educació d’adults, que té una dimensió
supramunicipal gairebé sempre, i a més a més, en una
perspectiva de futur, i se suposa que les lleis neixen amb una
expectativa de futur, és possible imaginar que els consells
insulars puguin ser receptors d’algun tipus de competència en
matèria educativa. Per tant creim que les raons per introduir els
consells insulars en el consell escolar de les Illes Balears eren
absolutament sobrades.

En realitat el Partit  Popular, presentant aquesta esmena a la
totalitat, allò que ha volgut fer és crear una espècie de greuge
municipalista enfrontant els ajuntaments al Govern, i a la
vegada ha volgut crear un altre greuge dels pares enfront del
Govern. Miri, parlem ara del tema dels pares. El tema dels pares
vostè em diu que hi ha moltes comunitats autònomes en les
quals hi ha més pares que professors. Jo també he fet una
anàlisi comparativa i no n’he trobada ni una; allò que sí que he
trobat són algunes comunitats autònomes que hi ha la mateixa
quantitat de pares que de professors; ara, que n’hi hagi més, jo
no n’he sabut trobar cap. Per ventura no tenc els papers tan
actualitzats com els pugui tenir vostè, el que sí he t robat ,
repetesc, és que estiguin igualats. Ara bé, per quina raó
nosaltres establim a la proposta un número, que és exactament
el cinc, i els pares el deu? Miri, això és la mateixa proporció de
professorat i de pares que hi ha en els consells escolars dels
centres de secundària; aquesta és la mateixa proporció que hi
ha en els centres escolars de secundària, per tant és una
proporció dos un que ja té una vigència que no discuteix ningú
i que d’alguna manera implica el grau..., o que d’alguna manera
permet visualitzar el grau d’implicació d’uns i altres.

D’altra banda, li he de dir que quan vàrem tenir elaborat
aquest projecte de llei vàrem fer allò que correspon fer, que és
iniciar un procés de consultes. Vàrem iniciar un procés de
consultes amb entitats sindicals, amb les diferents patronals de
l’educació, amb entitats diverses -tenc la llista per aquí- i una de
les entitats que lògicament consultàrem varen ser els
organismes representatius de les associacions de pares i mares
dels centres públics i dels centres concertats, que aquestes són
les organitzacions de pares realment representatives pel sector
de l’educació, aquestes són les associacions de pares realment
representatives pel sector de l’educació, les associacions de
pares i mares dels centres públics i dels centres concertats, i
davant la nostra proposta de cinc pares hi va haver una petició
de la Confederació d’associacions de pares i mares de les Illes
Balears, un organisme que agrupa tots els pares i les mares dels
centres públics, que va proposar que incrementàssim de cinc a
sis, que augmentàssim en un, i aposta en ponència s’assumirà
aquesta esmena presentada em sembla que és per Esquerra
Unida, en la qual proposta aquest increment, que de cinc es
passarà a sis, i aleshores la proporció per tant quedarà deu
professors, sis pares, que és una proporció més favorable als
pares que la que existeix en els consells escolars dels centres
públics de secundària, com li estava dient.

D’altra banda, a la nostra propos ta de desdoblar el que era
la representació de l’Administració local a la Llei del 88, que
eren cinc, en tres consells insulars i dos ajuntaments, un dels
quals l’Ajuntament de Palma, a mi em resulta inexplicable, com

no fos que els haguessin tapat  la boca, que l’Ajuntament de
Palma, quan vostès aprovaren la Llei el 88 no hagués remugat;
va ser un cas de disciplina partidista absoluta perquè no és
gens ni mica lògic que l’Ajuntament de Palma no vulgui
reclamar una reclamar una representació directa al consell
escolar de les Illes Balears; va funcionar la disciplina partidista.
Ara nosaltres, sense cap relació partidista, l’hi hem introduït
perquè és una cosa d’una absoluta racionalitat, que hi hagi un
representant de l’Ajuntament de Palma. 

Però tornant a allò que li deia, quan nosaltres fèiem aquest
projecte fèiem consultes i, en principi, la Federació d’entitats
locals de les Illes Balears no reacciona presentant propostes i
és en posterioritat  quan ens fa una contraproposta que li
anuncii que no tendrem cap inconvenient en assumir i que
representarà un increment de la representació dels ajuntaments ,
una representació dels ajuntaments que a causa del caràcter
pluriinsular de les Illes Balears possiblement sigui més
nombrosa d’allò que seria desitjable, però com que jo li he dit
que no crec que vengui ni d’un ni de dos, sinó que el que
importa és que hi hagi veus que de veritat representin estats
d’opinió democràticament expressats a través d’assemblees  i  a
través de les directives corresponents de les associacions, cap
problema ni un.

Així i tot  li he de dir una cosa. Vostè ha insistir, per crear
aquest greuge municipalista, en el tema de la representació de
l’Administració local. En el consell escolar de l’Estat no n’hi ha,
de representació de l’Administració local. És igual, però vostès
han tengut quatre, cinc anys per canviar-la i no l’han canviada.
Per tant, si era una llei del PSOE no s’excusi en aquestes
històries. Vostès han tengut cinc anys per canviar-la i no l’han
canviada, vostès neguen al consell escolar de l’Estat
representació dels ajuntaments. I després hi ha hagut altres
comunitats autònomes que ho han resolt d’una altra manera.
Per exemple a Andalusia hi ha vuit representants de
diputacions, que se suposa que són representatives dels
ajuntaments, i en canvi no hi ha cap representació municipal. 

Per tant, jo el que li vull venir a dir és que entenc
perfectament que vostè hagi aprofitat l’ocasió, entenc
perfectament que hagi aprofitat  l’ocasió per -d’alguna manera-
revifar connexions amb grups socials, és totalment legítim i
forma part  de l’activitat política i jo crec que tots la practicam
com podem, totalment legítim, ara, per favor, aquí no hi ha una
modificació substancial, aquí hi ha pet ites modificacions d’una
llei, amb un objectiu bàsic que era donar presència als consells
insulars de les Illes Balears que vostès, possiblement perquè
aleshores governava un pacte de progrés en el Consell de
Mallorca i no hi volien el Consell de Mallorca, posat a ser
conjunturalista, quan ho és vostè, jo també ara faig
conjunturalisme, i no és que m’agradi però posats a fer
conjunturalisme jo també en faig, i nosaltres hem volgut donar
presència als consells insulars i ara, com que tenim suficient
capacitat d’autocrítica i som capaços de repensar-nos allò que
puguem haver no encertat del tot, li anuncii que en ponència la
majoria parlamentària que dóna suport  al Govern assumirà un
increment de la representació de l’Administració local, això sí,
mantenint la garantia que l’Ajuntament de Palma, com a tal
ajuntament de Palma, hi serà, perquè realment va ser molt greu,
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allò que varen fer vostès, de no posar-hi l’Ajuntament de
Palma, realment inexplicable; realment la disciplina partidista
amb Palma és brutalment..., funciona de meravella. No,
nosaltres, l’Ajuntament de Palma lògicament hi continuarà
essent.

Ara bé, en qualsevol cas a mi m’agradaria fer un comentari.
Vostè ens parla ara que negam la veu als pares i a la patronal de
l’educació, i jo li he deman: I com així el PP va desaprofitar setze
anys per constituir el consell escolar de les Illes Balears? Per
què el PP no va constituir el consell escolar de les Illes Balears
cap allà l’any 85, 86? Ara em dirà que no teníem competències,
però cada any en els pressupostos tenien 100 milions de
pessetes per preparar-les i, sobretot, sap com hauria estat d’útil
el consell escolar de les Illes Balears com a organisme en el qual
debatre el tema de les transferències que es rebrien
pròximament? No els haurien fet el gol econòmic que els varen
fer, possiblement, perquè en el consell insular de les Illes
Balears hi havia gent que, a diferència del que havia fet el Partit
Popular, sí que havia preparat les competències, sí que havia
preparat  la transferència i realment sabia què costarien. Vostès
no ho sabien.

Ha dit un aspecte que són algunes possibles contradiccions
entre el paper que vàrem tenir aleshores, quan estàvem a
l’oposició i ara que estam al Govern. Jo li puc assegurar, i
supòs que dir-ho aquí en públic no és gaire políticament
correcte: que jo ara he pensat en la llei que existia i a partir de la
llei que existia hem fet una relectura perquè lògicament vostè
sap que les lleis tenen marges de decantament cap a una opció
o l’altra i no són dogmes de fe. Per tant, determinades coses
poden haver entrat en contradicció en el que s’havia dit en
ponència, no record si era jo mateix, si és que vaig ser el
ponent, ara en aquest moment no ho record, però bé, en
qualsevol cas em sembla que no té massa importància en
aquests moments.

Allò que és important, què és? Que existeixi el consell
escolar de les Illes Balears. El PP va tenir setze anys per fer
possible que existís; no ho va fer possible. El Govern actual
farà possible que existeixi el consell escolar de les Illes Balears
només en un any i mig, perquè una vegada aprovada aquesta
llei d’immediat es constituirà el consell escolar de les Illes
Balears, i allò que serà important no serà si un sector té un 0,75
més o manco segons els càlculs que vostè ha fet, sinó que
tendrà veu directa i podrà interrelacionar-se amb els altres
sectors de l’educació i generar un debat permanent sobre
l’educació amb l’objectiu constructiu, positiu de millorar-la. Jo
crec que si aconseguim això haurem aconseguit allò que és
realment l’objectiu substancial d’una llei de consells escolars,
no l’anècdota de 0,25 per amunt, 0,24 per avall, que això -
repetesc- és purament i simplement una anècdota.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Jaén
Palacios, dins la qüestió incidental supòs que vol replicar.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Ya me avisa que tengo
cinco minutos. No puedo, por tanto, pretender más porque uno
está en la oposición y no está en el gobierno, que habla aquí
sin límite de tiempo, sin límite de tiempo, aunque yo ya he
observado que tenía prisa por salir, porque la verdad es que
tenía prisa por acabar y no sabía cómo.

Sr. Conseller, usted, su grupo parlamentario y los demás
grupos parlamentarios son responsables de lo que dijeron
cuando estaban en la oposición, engañando a todos. Su grupo
parlamentario, PSM  nacionalista y tal, mire usted, decía que el
presidente lo nombrará el consejo, el vicepresidente lo
nombrará el consejo, las personas relevantes las nombrará el
consejo, y habrá mayoría de la comunidad educativa. Pues
resulta que el consejo no nombra el presidente, el consejo no
nombre el vicepresidente, las personas relevantes no las
nombra el consejo, y la mayoría de comunidad educativa,
padres, profesores y alumnos, más que todos los demás, no es
así. Por tanto eso no es una incongruencia, eso son mentiras,
falsedades que ustedes decían y que ahora están cogidos.
Ahora se han visto (...): “¡Ah, no!, esto hay que cambiarlo,
darle la vuelta”, antes eran 21, profesores, padres y alumnos, en
el proyecto que se debatió aquí alternativo, contra 19, perdón,
contra no, porque no es en contra, con 19 de otros sectores.
Pero ustedes lo hacen al revés, 19 de los que eran 21 y 21 de los
que eran 19. No salga aquí diciendo que usted vio la ley...,
usted es responsable, estaba aquí de diputado.

No me ha dicho por qué artículos que no enmendaron ahora
los enmiendan, y por qué artículos que enmendaron en un
sentido ahora los enmiendan en otro sentido. No me lo ha
dicho, en un proyecto que ustedes presentan que modifica
substancialmente todo. Hay alguna modificación que quitan
una y, que ya he dicho yo que esa era una reforma que era de
risa, ¿no?, que era obvia. Han quitado una y en el artículo
primero. ¡Hombre!, eso es de risa. Ya lo sé, he dicho que había
modificaciones obvias, pero al grueso de la cuestión usted no
me contesta. 

M e dice que el Partido Popular es responsable, dieciséis
años gobernando sin el consejo escolar. O se tienen
competencias o no se tienen. Aquí entró la Ley de consejos
escolares en el año 97, transferencias, 1 de enero del 98. ¡Claro!,
con previsión de tiempo pero no en el año 83 que no había
competencias. 

Consejo escolar del Estado. Mire usted, Sr. Conseller, hay
un representante municipal, (...) lo designa. El concejal Sr.
Llabrés, del Ayuntamiento de Palma, es miembro del consejo
escolar del Estado. El concejal de educación Sr. Llabrés es
miembro del consejo escolar del Estado, diga a sus asesores
que se enteren porque le están asesorando mal. Ya le dije un día
vigilate, Sr. Conseller, vigilate. 

Mire, no me haga un debate de consejos insulares. El
Gobierno pensaba nombrar representantes, de los cinco que
designaba, uno de cada consejo insular, pensaba nombrarlos
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así. No estamos en contra de eso, yo no he dicho que esté en
contra de los (...) presentes en el consejo, yo no he dicho eso.

No me hable usted de una guerra a favor de Palma. Pero
usted pensaba que de cinco representantes municipales Palma
no iba a tener ninguno? De cinco que nosotros poníamos en la
Ley y que está en la ley vigente, en la norma, cinco
representantes, Palma no iba a tener ninguno?, y usted ahora
asegurando uno a Palma y haciendo aquí una gran defensa de
Ciutat, se carga tres representantes municipales, que usted
rectifica, pero sabe por qué rectifica?, porque muchos
ayuntamientos han tomado un acuerdo diciendo que usted
rectifique, y es bueno, ¿eh? No, no, hay más de uno, Calvià
entre ellos, Sr. Conseller, Calvià, el Ayuntamiento de Calvià ha
dicho: “Sr. Conseller, usted se equivoca con esto”. Inca. En
Menorca algunos ayuntamientos. Rectifique, señor... Perdón,
Menorca, en Mallorca otros ayuntamientos; de Menorca no
t engo referencia. No me diga usted que rectifica; claro, lo
rectifica porque le han dado un palo y tiene que rectificar.

No me diga que yo tengo por cometido abrir greuges,
dedicarme a greuges. No, mi cometido es de entrevistarme con
padres y con asociaciones y saber qué piensan. No me acuse
de atizar el fuego ni mucho menos; el papel de la oposición, de
un diputado, es ese. ¿O yo les recuerdo a ustedes cuando traían
a los suyos cogidos de la mano y los plantaban a la puerta del
Parlament con pancartas, algunas con textos bastante
repudiables? Aún no hemos hecho esto nosotros, todavía, ni
lo vamos a hacer. Yo al menos no estaría al frente con pancartas
que digan cosas que son poco..., son muy reprobables. Hay
diferencia, Sr. Conseller, hay diferencia.

Por tanto usted ha subido aquí..., yo lo que le ruego es que
me diga lo que le preguntaba antes. Yo todo lo que digo es
verdad. M e puedo equivocar en las cosas, es decir, hay una
intención de decir verdad. Yo le he dicho que la comunidad
educativa, en las comunidades que le citaba, padres y alumnos
eran similar a profesores o mayor y le voy a leer los datos; es
un trabajo de negro porque he tenido que hacer un trabajo de
negro, con una hoja de cálculo aquí, pero (...) los datos.
Cataluña, seis profesores, padres cinco y alumnos tres; cinco
y tres ocho, ocho mayor que seis. Aquí no, aquí no. La Rioja,
siete profesores, siete padres, tres alumnos; siete i tres diez,
diez mayor que siete. Asturias igual. Aragón, diez profesores,
nueve padres, cuatro alumnos; nueve y cuatro trece, trece
mayor que diez. Cantabria, diez profesores, siete padres, cuatro
alumnos; once mayor que diez. País Vasco, cinco..., seis
profesores, seis padres y seis alumnos; doce mayor que diez,
que seis, perdón. Y ustedes proponen diez profesores, cinco
padres y tres alumnos; ocho menor que diez. Pero si además
ustedes defendían que tienen que ser mayoría; pues no lo han
cumplido, dígame por qué. ¿Acaso Unió Mallorquina, que ha
salido del debate, les ha impuesto su criterio, Unió
Mallorquina? Dígamelo porque Unió Mallorquina era muda en
el trámite parlamentario, o no estaba en el Diario de Sesiones,
y ahora tampoco ha dicho nada. Igual es que le han obligado,
a ustedes los tienen prisioneros y les han hecho cambiar de
opinión. Díganos “hemos cambiado de opinión”, y bueno, yo
lo aceptaré.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller, per tancar la qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Sr. Rotger ara acaba..., és a dir, sap sumar, ho veig,
però suma taronges amb cireres. Mentre havíem fet l’anàlisi
comparativa l’havíem fet professorat pares. Clar, ha vist que no
li quadrava això de professorat pares i ara treu els alumnes, que
no havien aparegut a la pelAlícula en cap moment ni un. D’altra
banda... No havien aparegut en cap moment ni un els alumnes.

Ara resulta que aquest Partit Popular i aquest diputat Sr.
Jaén, que a mi m’han dit tantes vegades que parlem del present
i afrontem el futur, resulta que ens vol fer revisió de passat, als
membres que vàrem ser a la ponència de la Llei de consells
escolars. Una mica de coherència, Sr. Jaén. Jo li he dit que des
de la perspectiva d’ara, dos anys després, hem fet una relectura
de la llei que existia, i a totes aquestes coses que vostè esmenta
que nosaltres vàrem esmenar a l’anterior ocasió, les hem deixat
talment com estaven en el projecte del 88; deu ser, per ventura,
perquè hem repensat en aquests moments que era millor la cosa
talment com estava o perquè no vàrem voler fer una reforma
més a fons de la llei existent i la vàrem voler concretar en petites
cosetes i la representació dels consells insulars, perquè vostè
ho ha dit: la majoria de les esmenes que vostès presenten són
esmenes d’aquestes de quitan una y, no hi ha una modificació
substancial per part  nostra i per tant les seves esmenes no ho
són.

Hem fet una relectura i d’acord amb aquesta relectura ha
sortit  una llei que, evidentment, no està elaborada en base a dir
que ara serem nosaltres els responsables de la seva aplicació,
o les víctimes de l’existència del consell escolar de les Illes
Balears, o els beneficiaris del consell escolar de les Illes Balears.
Per favor!, no s’imaginarà que jo no tenc una mentalitat
absoluta de transeünt per aquí on som, i hi vaig arribar i me’n
vaig tan tranquil el dia que em toqui, i no dubti que els tornarà
tocar a vostès, aquesta llei que ara s’aprovarà. 

En un moment determinat diu que vostès ja tenien les
intencions d’introduir els consells escolars dins els cinc de
l’Administració local. Bé, jo no record que vostè explicitàs en
cap moment aquesta voluntat, ni tampoc no record que
explicitàs en cap moment que hi hauria un dels cinc
representants que seria de l’Ajuntament de Palma. Per ventura
en el consell..., en el Diari de Sessions hi surt, i en aquest cas
no tenc cap inconvenient en dir que no vaig entendre una cosa
que vostè va dir, però jo no crec que hi insistís gaire, en
aquesta qüestió, perquè si hi hagués insistit gaire possiblement
me’n recordaria una mica.
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D’altra banda diu que s’ha entrevistat amb pares, etc., etc.
Jo li he de dir que nosaltres hem donat a consulta aquest
projecte de llei a les dues principals federacions d’associacions
de pares i mares de les Illes Balears, centres concertats i centres
públics, i l’esmena en referència a la seva participació que hem
rebut és l’esmena de passar de cinc pares a sis que, repetesc,
la recollirem i la integrarem dins el projecte de llei que s’aprovi.

Dites totes aquestes coses, acab reiterant allò que he dit al
final de la meva intervenció: Allò que és substancial no és una
qüestió de 0,50 per amunt, 0,50 per avall, sinó que existeixi el
consell escolar de les Illes Balears, que evidentment hagués
pogut fer molta feina abans de tenir la transferència de les
competències educatives perquè l’educació ja era un fet que
afectava la societat de les Illes Balears i algunes coses hi tenia
a dir l’Administració autonòmica. I després, llàstima que no
s’hagi entrevis tat amb aquestes federacions de pares i mares de
les Illes Balears, que li haurien dir que l’única discrepància era
que en lloc de cinc trobaven que n’havien de tenir sis i així ho
farem, n’hi haurà sis, de pares.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Amb la seva intervenció
queda tancada la qüestió incidental i continuam el debat.

Procedeix ara si hi ha algun grup que vulgui fer un torn a
favor de l’esmena a la totalitat. No n’hi ha cap. Torn en contra?
Molt  bé, idò el Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula per un torn en contra.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputat s i membres del Govern aquí presents, aquesta esmena
a la totalitat  amb devolució al Govern que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular a la consideració d’aquesta cambra,
després d’haver-la llegida i després d’haver escoltat el que ha
dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, des del nostre
grup parlamentari entenem que l’hem de votar en contra per les
raons que ara diré.

En primer lloc jo voldria recordar el que ja vàrem dir en l’altra
ocasió en què vàrem parlar d’aquest tema, que això és un
projecte de llei que va proposar el conseller d’Educació i
Cultura al Consell de Govern, que va ser aprovat pel Consell dia
5 de maig del 2000, que modifica la llei i que elaborà el
Departament Tècnic de la Conselleria de Presidència. Per què
dic això? Perquè amb la intervenció que ha tengut el diputat
representant del Grup Parlamentari Popular ens ha fet la
impressió que intentava minimitzar el màxim i maximitzar el
mínim. Ens ha semblat que s’ha fixat tant en el detall que per a
nosaltres no resulta tan significatiu com ell vol presentar, i ha
empetitit  del tot  el que representa un consell escolar a les Illes
Balears, i és aquí on nosaltres voldríem incidir: nosaltres volem
donar importància al que creim que en té, i volem donar
importància relativa al que creim que també és relatiu.

Els consells escolars són òrgans de consulta i de
participació i assessorament. Repetesc: són òrgans de consulta
i de participació i assessorament en la programació general de
l’ensenyament no universitari, i aquí jo crec que és allà on rau
la importància dels consells escolars: és quan es dóna
l’oportunitat  als sectors implicats en l’educació de participar-hi,
d’assessorar i d’emetre una opinió, uns criteris i unes
suggerències perquè els responsables del Govern apliquin allò
que consideren que és el millor. La participació, per tant, dels
sectors implicats en l’educació és el que més val, participació
que nosaltres -i el conseller d’Educació i Cultura ho ha fet
present en aquesta cambra- detectam que durant els setze anys
que va mantenir aquest govern el Partit Popular, els esforços
que va fer ha de reconèixer que varen ser molt petits, jo diria
que nuls, sobretot en els primers anys, absolutament nuls en
els deu primers anys, i si no que posin aquí damunt quin és
l’esforç que es va fer per contribuir a fer que hi hagués una
participació dels sectors implicats en l’educació per consultar-
los, per assessorar i per recaptar l’opinió que poguessin tenir
en ordre a l’ensenyament.

El segon aspecte que voldríem nosaltres destacar d’aquí és
les modificacions que es proposen des del nostre punt de vista
són unes modificacions que pretenen millorar aquest projecte
de llei que va ser presentat originàriament. Clar, el Grup
Parlamentari Popular jo m’imagin que també ha volgut millorar
el que s’havia presentat  però, de quina manera ho fa? És que jo
pens que no han fet massa feina per fer això. Són onze articles;
com els milloren? Article 1, suprimir l’article 1. Article 2,
suprimir l’article 2. Article 3, suprimir l’article 3. Article 4 no,
l’article 4 continua. Article 5, suprimir article 5. Article 6,
suprimir article 6. Article 7, suprimir article 7. Article 8, suprimir
article 8. Article 9, suprimir article 9. Article 10, suprimir article
10. I article 11, suprimir article 11. Dels onze vostès es queden
amb el 4, article 4; com que és tan curt jo crec que em permetran
que el llegeixi: “El consell escolar de les Illes Balears, amb
caràcter anual, aprovarà per majoria absoluta i farà públic un
informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
Aquest informe serà elaborat per la comissió permanent de
l’esmentat consell escolar”. Vostès l’únic que accepten de tot
això és això, aquestes quatre o cinc retxes que acab de llegir.

En relació a les disposicions he de dir que, clar, el que
queda aquí, a la disposició transitòria es diu que a partir de
l’entrada en vigor de la llei present; la disposició final primera
ho diu dos pics. La llei vigent quina, però?, la que accepten, la
que modifiquen, la que suprimeixen o la que mantenen?
Hauríem de saber a què ens hem d’atendre.

Per tots aquests motius nosaltres feim saber als membres
d’aquesta cambra que des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista no donarem suport a aquesta esmena.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista té la
paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 3 d'octubre del 2000 1607

 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Esper que sigui generós amb el
temps, ja que crec que em toca un doble torn, com ha dit molt
bé el Sr. Jaén: un com a portaveu del Grup Socialista, i un altres
per alAlusions que, sumats, donen dos torns.

No deixa de ser...

EL SR. PRESIDENT:

Té quinze minuts com els altres, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No deixa de ser satisfactori veure un representant, un digne
representant, un històric representant del Partit  Popular
defensar i parlar de consells escolars, ells que allà en els any 80
varen dir que tot d’una que governassin derogarien la LODE,
i que parli de manifestacions que es puguin haver fet aquí
davant el Parlament. Que no se’n recorda, de les que es varen
muntar a Madrid quan s’havia de promulgar la LODE en el
Congrés dels Diputats? Però, vaja, no hem de parlar d’història;
pel que es veu l’única que està preocupada per la història és
l’antiga o l’exministra d’Educació, ara presidenta del Senat ,  però
jo crec que no deixar de ser graciós veure això.

Ara fa pràcticament tres anys i un parell de mesos debatíem
aquí una altra esmena a la totalitat , que en aquest cas havia
presentat  el Partit  Popular la llei, i nosaltres vàrem presentar una
esmena, una esmena amb text  alternatiu, una esmena, entenc jo,
com han de ser, amb text  alternatiu. A mi no m’agrada això i
propòs una altra cosa, i vàrem tenir el valor de fer una esmena
amb text  alternatiu i avui el Sr. Jaén, gràcies a això, ens pot
retreure que aquesta llei que avui es du en aquest parlament no
és exactament igual que aquell text alternatiu. Certament,
certament, és difícil que fos així, perquè aquesta llei que avui ve
al Parlament seria aquella llei denominador comú de totes les
esmenes que parcialment llavors presentàrem a la llei. El
conseller és d’un partit  polític que forma part  del pacte, jo form
part  d’un altre partit polític, etc., etc. Per tant, és una llei d’un
consens. Per tant, és una llei en la qual tots ens podem veure
parcialment reflectits, però sobretot ens hi hem de veure
completament còmodes. Aquesta és la definició important.

El Sr. Jaén ha llegit el Diari de Sessions del debat que vàrem
tenir dia 18 de març del 97. Recordin: dia 18 de març del 97 la llei
presentada pel Partit  Popular, pel Govern del Partit Popular,
estava en disposició ja de ser aprovada, s’havia votat en contra
de l’esmena a la totalitat  i, com una altra, va dormir dins el calaix
de la ponència perquè no interessava posar en vigor aquella
llei. Va tenir més sort que l’altra, perquè la del Consell social de
la Universitat, aquesta moria amb la legislatura. No els va donar
la reial gana d’aprovar aquella llei, i aquesta, bé, idò la varen
arribar a aprovar quan varen poder dir: “Bé, ara no la posam en
marxa perquè hi ha unes eleccions, i després de les eleccions,
ja ho veurem; tenim un marge per veure què feim”.

Quins eren els elements substancials que nosaltres
posàvem en aquesta llei? Eren tres, importants, importants. Un,

la composició del consell escolar. Dos, una competència
fonamental, que veig que a vostès ara els va beníssim perquè
és l’únic article que no esmenen de la modificació; record el que
em va costar, al ponent -que ara el citaré, ja que se’n va- Sr.
Flaquer, perdó, conseller Sr. Flaquer, convèncer-lo d’allò de la
memòria; si el consell escolar no fa una memòria crítica d’allò
que és el sistema educatiu, per a què ens serveix?, per a
autocomplaença?, no senyor, crec que és necessari que dins un
marc democràtic establert es pugui dir: “Mirin, senyors de
l’Administració educativa, això nosaltres trobam que no
funciona i, per tant, ho arreglin”, i això es diu i no passa res;
vostès de cap manera, al final vàrem aconseguir que fos
bianual. Ara ja els va bé anual, fantàstic!, com a mínim crec que
en el desenvolupament intelAlectual anam millor. Per tant aquest
és un element que era important. 

La composició. La composició d’un òrgan d’aquests és una
cosa complexíssima, i és vera que la composició que proposa
en aquest moment el Govern, amb les modificacions que ha
anunciat que durem al si de les transaccions de la ponència, no
és exactament fins i tot aquella que anava en el nostre text
alternatiu. Però de què es tractava?, es tracta del fet que, primer,
totes aquelles institucions, persones, colAlectius vinculats amb
l’educació han de tenir veu dins aquest organisme. Vostè ha dit
que els consells insulars no tenen competències en matèria
educativa; ni els ajuntaments, Sr. Jaén, competències ni una,
tenen obligacions, obligacions, que no competències,
obligacions; han de pagar, de parlar res, però els hi volem als
ajuntaments. Els consells insulars, vès si paguen coses, també!,
i per aquesta teoria del tax payer nord-americà, idò convé que
hi siguin, i convé que hi siguin perquè si vostè ha llegit -pas a
un altre tema- les Directrius d’Ordenació Territorial del País
Basc veurà que la planificació educativa també hi és. Per tant,
si tenen competències els ajuntaments en ordenació territorial
i, com deia el conseller a la seva intervenció, hi ha temes que
afecten molt l’educació i que tenen a veure amb el territori
(transport  escolar, instalAlacions, etc., etc.) idò és bo que hi
siguin. I és bo que s’hagi corregit que perquè uns hi siguin els
altres deixin de ser-hi menys. Aquest va ser jo diria que un
error, que potser en vàrem ser responsables tots i que jo crec
que ara es pot corregir.

Segon. A més de tenir-hi veu, és convenient que
determinats colAlectius tenguin una veu que soni. No basta que
hi hagi una sibilAla sinó que hi ha d’haver un trosset de cor que
soni, i jo crec que en aquest moment la comunitat escolar en el
seu conjunt manté una bona relació, no la del 50%, que era la
nostra proposta, però s’hi acosta, quedaria -si no m’equivoc
sumant el que es deia en el darrer moment- de 22 a 26, vol dir
que hi ha una certa paritat entre el que és comunitat escolar
(pares, professors, alumnes, personal no docent) i comunitat no
escolar, tenint en compte que hi ha els tres representants dels
altres consells escolars, que és difícil saber on..., perquè seran
com a portaveus d’altres institucions representatives. Per tant,
jo crec que queda una representació que crec que si qualsevol
de nosaltres fes un altre model segurament li sortirien unes
xifres diferents, però en qualsevol cas crec que són unes xifres
còmodes, queden adequadament.



1608 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 3 d'octubre del 2000

 

I hi havia un tercer element, si vostè realment s’ha llegit el
Diari de Sessions, a la meva intervenció de fa tres anys: el
president del consell escolar. Nosaltres no qüestionàvem que
el nomenàs el conseller, nosaltres, nosaltres; vostè ha citat
altres grup s i per tant nosaltres no ho qüestionàvem. Nosaltres
el que qüestionàvem era el blindatge del president del consell
escolar, estava més blindat que el president del Banc
d’Espanya. Però bé!, no és necessari; aquest és un senyor que,
nomenat pel conseller, dura els anys que dura, no té perquè
tenir una qualificació politicoadministrativa ni necessàriament
un salari enorme, etc., ni consideració d’alt càrrec. 

Per tant nosaltres creim que, tot i que són millorables alguns
aspectes en ponència, no amb les seves esmenes, que l’únic
que fan és una esmena a la totalitat article per article per deixar
un text  que vostès mateixos no varen voler posar en vigor,
perquè si ens diguessin “no, és que ara en presentam un altre
que és nostre d’avui”, bé, però és que deixen en vigor un text
que vostès no varen voler posar en vigor. Per tant, no ho acab
d’entendre, i ara volen que el posin en vigor uns altres. Jo
record una discussió amb el conseller Ferrer sobre una
disposició que ell no havia dictat i que volia que ara aplicàs la
conselleria, quan ell ja no era conseller.

Mirin, jo crec que tenim un text de llei amb determinades
imperfeccions que es poden corregir perfectament en ponència,
però en qualsevol cas vostè ens deixa a una llei que, tot i que
varen millorar en alguns aspectes com és la introducció de la
memòria bianual, etc., jo crec que és bastant millorada.
Possiblement la podríem millorar més fent un text  total, però bé,
l’opció del Govern ha estat aquesta, nosaltres la respectam,
possiblement més endavant es pugui canviar algun altre article
si això convé, però en qualsevol cas, amb les línies amb què ha
estat modificada s’acosta més a la nostra moció que vàrem
presentar, al text  alternatiu que vàrem presentar ara fa tres anys
que no el text que en aquest moment està vigent.

Per tant, nosaltres no donarem suport a la seva esmena a la
totalitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.
Procedeix ara un torn de rèplica, el vol usar, Sr. Jaén, si?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, yo felicito a Izquierda Unida y a Unión Mallorquina
que no han salido aquí a defender nada porque ya les bas ta ,  ya
les basta decir “aguantan lo que dicen los demás por ellos”.

La mayoría de las modificaciones, decía el conseller que son
sin importancia, no es cierto, no es cierto, yo le he indicado la
del artículo 1 que quitan una “y”, y hay otras, hay otras, pero
no me diga que modificar la composición no es importante,
modificar las funciones, que también las han modificado,
hurtando competencias que ahora tiene el Consejo. Por tanto,
no es cierto que sea una modificación de tres al cuarto, no es

verdad, y el Sr. Crespí me dice que sí, asiente, es decir, es
verdad, es un (...) substancial.

No me ha dicho ninguno de los portavoces por qué lo que
pregonaban en la oposición, que el presidente se eligiese por
el pleno, al igual que el vicepresidente y al igual que las
personas relevantes. No me han contestado, ¿por qué han
cambiado de opinión? Estoy de acuerdo con el Sr. Crespí en
que se han puesto de acuerdo, pero se han puesto de acuerdo
para decir todo lo contrario de lo que decían, eso es evidente,
está en el Diari de Sessions, no les quiero leer más, espero que
ustedes lo puedan copiar como castigo, que sería el castigo que
yo les impondría a los que dijeron esas cosas y ahora dicen lo
contrario, copiar el Diari de Sessions cincuenta veces, ése sería
un aprendizaje para que aprendiesen un poco, “nunca más haré
esto, nunca más lo haré”.

Son muchas contradicciones las que hay en esta reforma, y
es verdad, es verdad que el Gobierno, ya lo dije antes, no
reguló los consejos escolares porque no tenía competencias,
ustedes insisten en el pasado, son ustedes los que tienen el
pasado, no soy yo.

Las enmiendas que yo he presentado, perdón, que nuestro
grupo ha presentado, Sr. Buele, durante el verano, que la
hemos hecho, en el mes de agosto, pues usted comprenderá
que van referidas a lo que van referidas, al proyecto de ley del
Gobierno, que suprimimos todo lo que el Gobierno intenta
modificar, ¿salvo qué?, salvo un acuerdo al que llegamos aquí,
que usted lo ha citado, Sr. Crespí, porque nosotros
mantenemos los acuerdos, ustedes no, ustedes hicieron aquí
transacciones dentro de esta sala, se aprobaron por unanimidad
y ustedes las han cambiado, ésa es la diferencia, que
mantenemos los acuerdos en el tiempo, y ustedes no, ustedes,
aquello sirve para aquel momento y después ja veurem , no, ésa
es la diferencia.

Yo creo que a ustedes se les puede aplicar aquello de “la
rebelión en la granja” de Orwell, es que hay unos
mandamientos que cuando haya rebelión y mandan los
animales, pig,  cerdos, sobre todo, que es el jefe, estaba
prohibido dormir en las camas, los animales nunca dormirán en
las camas, y el gran cerdo pone, nunca dormirán en las camas
con sábanas; ustedes cambian las cosas de una manera ..., a su
favor, haciendo cosas contrarias a lo que antes decían.

No me cite si Alianza Popular o no sé qué, yo, mire, yo ¿qué
quiere que le diga?, hay un estatuto del año 81, de centros
escolares, hecho por UCD, que estuvo vigente durante un
tiempo, con problemas constitucionales, como tuvo después la
Lode también, y ot ras leyes, pero existía, hubo un estatuto
orgánico, ley orgánica de centros escolares, UCD lo sacó, no
crean que ustedes son los que tienen las esencias democráticas
de la educación, no, no, hay otras muchas personas que
también comparten, yo creo que todos, esos grandes
principios.

Sr. Crespí, usted tenía unos compromisos muy claros que la
mayoría de la comunidad educativa, que la comunidad
educativa fuese mayoría en el Consejo, eso está en su ley, en
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su proyecto de ley alternativo, “padres, profesores y alumnos
serán más que el resto”, usted lo repite en el Diari, no se lo voy
a leer, usted eso, no diga ahora que como somos todos, pues
no, no.

Yo creo, ciertamente, que el proyecto es malo, porque
siembra problemas en el Consejo, cuando en la mitología griega
se habla de Pandora, de la caja de Pandora, porque Zeus tuvo
a bien dar al mortal hombre una compañera y le envió a
Pandora, no con una caja, sino con una orza, con la prohibición
de que la abriese, pues la mujer lo hizo, estaba casada con
Epimeteo que no era claro, no era un hombre muy espabilado,
y entonces, todos los males salieron de la caja de Pandora; pero
se pudo cerrar la caja de Pandora, y quedó la esperanza, en el
fondo, la única cosa que quedó era la esperanza, porque todos
los males habían salido al mundo. Pues bien, nosotros tenemos
la esperanza todavía, de que esto en algún tiempo se pueda
cambiar, nos queda la esperanza. Ustedes han abierto la caja de
Pandora y han sembrado la discordia dentro de los sectores del
Consejo Escolar.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Torn de contrarèplica. Hi ha
intervencions? No hi ha intervencions en torn de contrarèplica,
ah!, sí. Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. En torn de contrarèplica i en torn d’alAlusions,
sembla que això sigui un debat d’una llei presentada per aquest
diputat  i no d’una llei que ha presentat el Govern, perquè
sembla que el Sr. Jaén té una especial predilecció per debatre
amb mi, però bé, en tot cas, m’encanta, no hi ha cap problema.

Miri, Sr. Jaén, nosaltres, mai, perquè vostè quan li interessa
generalitza, però es dirigeix a un diputat en particular, nosaltres
mai no hem defensar que el president no sigui nomenat, llegeixi
bé el Diari de Sessions, però es refereix al diputat  del Grup
Socialista i, per tant, nosaltres aquí no hem entrat en
contradicció, en absolut.

Segon, sí vàrem votar a favor de la memòria cada dos anys,
com a mal menor, però nosaltres vàrem dir que aquesta llei,
quan poguéssim, la modificaríem, i la modificaríem en aquest i
en altres aspectes, en aquest està modificat i, per tant, no som
incoherents. Li accept, i li ho accept perquè li ho he d’acceptar,
perquè les xifres, afortunadament, diuen el que diuen, és que a
nosaltres ens hauria agradat una composició més participativa
per part  del que s’entén com a comunitat escolar, li he explicat,
però, que hi intervenien altres persones que abans no hi eren,
i ara hi són, en qualsevol cas és una composició relativament
diferent de l’anterior, relativament diferent, nosaltres la podríem
haver fet d’una manera, però, en qualsevol cas, li comunic que
no ens sentim incòmodes amb aquesta, en qualsevol cas, més
còmodes que amb la seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Els grups que no han
intervengut, volen intervenir en fixació de posicions? Sr.
Portella, en nom d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aprofitaré aquest torn de fixació de
posicions, que serà de vot contrari a l’esmena a la totalitat per
explicar la no intervenció en el debat que s’ha substanciat
anteriorment. El criteri d’aquest diputat, que quan es produeix
una interpelAlació entre oposició i Govern, i aquesta esmena a
la totalitat  ha estat bàsicament una interpelAlació en el fons,
entre oposició i Govern, no intervenir com a grup que dóna
suport  al Govern, perquè ja ens sentim representats pel Govern
quan intervé, i evitar així un increment del temps de durada
d’aquests plens. És un criteri que mantenim si no hi ha matisos
o qüestions d’importància a destacar en un sentit o un altre,
com ha estat en aquest cas.

Per altra banda, quant a les contradiccions a què ha fet
referència el Sr. Jaén Palacios, jo crec que serien contradiccions
si Esquerra Unida fos majoria absoluta en aquest parlament o
si fos un soci majoritari, en aquest cas, sí que seria una
contradicció grossa, però no hi ha dubte que és un pes petit en
el conjunt del Govern i, en aquest sentit, feim el nostre paper,
fins allà on pot ser possible fer el nostre paper.

I també recordar que en l’àmbit de ponència, que és allà on
es discutiran les esmenes a cada cas, hi haurà un àmbit bastant
propici per intentar atracar postures, intentar, com ja ha dit el
conseller a la seva intervenció, rectificar o corregir qüestions
que es poden corregir, com és en aquest cas, i recordar que tots
els grups parlamentaris, en la qüestió de la composició i la
representativitat, van presentar xifres diferents i, per tant, són
xifres diferents impossibles de conciliar a l’hora de plantejar una
nova composició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista per la seva fixació de posicions.

Procedeix ara, substanciat el debat, a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’esmena
plantejada, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

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

Abstencions, no n’hi ha.

Vots a favor, 23; vots en contra, 28. En conseqüència,
queda rebutjada l’esmena a la totalitat presentada pel Grup
Popular, de modificació de la Llei 9/1998.
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S’aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 3 d'octubre del 2000 1611

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


