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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 4540/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incompatibilitat del representant del Govern a la Comissió
Insular d'Urbanisme a Mallorca.

La primera és el 4540, ajornada de la sessió anterior de dia
7 de novembre, relativa a incompatibilitat del representant del
Govern a la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, que
presenta l'Hble. Diputada Sr. Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
quan es va confeccionar aquest pacte de progrés hi va haver
un repartiment entre tots els partits polítics per matèries i per
àrees: president de la comunitat, PSOE; presidència del Consell
Insular per a Unió Mallorquina, i distintes conselleries,
Educació, Cultura, en fi, repartiment entre els distints partits
polítics, i, a Unió Mallorquina, li va tocar la matèria d'urbanisme.

En urbanisme a Mallorca comanda Unió Mallorquina, però
perquè això  fos així, perquè això fos possible, era necessari que
el Govern balear, els seus dos representants que ha de tenir a
la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, era necessari que
el Govern balear nomenàs dues persones d'UM, i en aquest cas
es va nomenar el Sr. Rafel de Lacy i el Sr. Pedro Amorós. Per
tant, el Govern és responsable dels nomenaments que ha fet a
la Comissió Insular d'Urbanisme, i resulta que en un moment
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determinat, quan s'aprova el Pla general de Calvià, des del Grup
Popular consideram que el seu president, el president de la
Comissió Insular d'Urbanismes era incompatible per formar part
d'aquella votació, i a més d'utilitzar el vot de qualitat per
aprovar el Pla general de Calvià, sobretot tenint en compte que
ell amb anterioritat era misser de determinades empreses que
tenien interessos en l'aprovació d'aquest pla general de Calvià.

Per això, des del Grup Popular, creim que hi ha seriosos
dubtes sobre la legalitat del fet que el president de la Comissió
Insular d'Urbanisme pogués utilitzar i votar el Pla general de
Calvià i creim que també èticament la seva actitud no va ser la
més correcta, i per això  demanam al Govern que ens digui si ha
analitzat aquesta situació, si fa comptes demanar als seus
juristes informes sobre aquesta possible incompatibilitat del
seu representant a la Comissió Insular d'Urbanisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. El Sr. Conseller d'Ordenació del Territori
i Obres Públiques té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, per part del Govern no s'ha entès que fos necessari
aquest estudi d'incompatibilitat referent a aquesta persona. Per
tant, en aquest moment no entenem que hi hagi motius per fer
aquest estudi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, li queden 27 segons.

LA SRA. SALOM I COLL:

Crec que és una irresponsabilitat del president d'aquest
govern que quedi encantat amb una possible incompatibilitat
en un tema tan important com és la matèria urbanística, del seu
representant a la Comissió Insular d'Urbanisme. Creim que és
una irresponsabilitat d'aquest pacte de progrés. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, el Govern el que va fer va ser proposar un membre,
dos membres, a la Comissió Insular d'Urbanisme, però el Govern
no el va nomenar president de la Comissió Insular d'Urbanisme.
Va ser la mateixa Comissió Insular d'Urbanisme que el va
nomenar president. Per tant, és un tema que afecta la Comissió
Insular. Nosaltres entenem que com a membre de la Comissió

Insular d'Urbanisme aquesta persona no ens consta que faci
cap dedicació professional que no sigui la política i, per tant,
entenc que no té cap incompatibilitat.

El tema és que (...) temes privats, en qualsevol comissió una
persona pot estar afectada o no, però incompatibilitat no n'hi ha
cap. És a dir, no hi ha cap motiu per fer aquest estudi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4538/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost econòmic de la Llei del sòl.

Passam a la segona pregunta, 4538, també ajornada de la
sessió anterior, relativa a cost econòmic de la Llei del sòl, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, que ja ha
estat ajornada, té la seva motivació en certes informacions
aparegudes i amb sol·licitud d'informació que va fer aquest
diputat en aquesta cambra, però que encara no ha pogut rebre
i, per tant, com que no ho té clar, simplement, sense que açò
vulgui suposar cap tipus de sospita, sinó que és una
informació que necessita el nostre grup, és a veure si realment
s'ha pagat la redacció de la Llei de sòl rústic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. 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. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, en aquest moment no em consta que s'hagi pagat la
redacció de la Llei del sòl. La Llei del sòl està contractada
mitjançant un conveni amb la Universitat Carlos III i està en
fase de redacció.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies. Amb aquestes grans explicacions
argumentades que sempre ens fa el Sr. Conseller, jo avui no em
cauen els anells per dir-li: Moltes gràcies, Sr. Conseller, moltes
gràcies. Moltes gràcies perquè vostè reconeix que efectivament
hi ha un conveni signat entre el Govern de la comunitat
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autònoma i la Universitat Carlos III per a assessorament jurídic
i redaccions de projectes. 

Aquesta és la informació que nosaltres demanàvem, que
encara no hem rebut. No sabem quin és aquest cost i no sabem
per què aquest conveni, i no sabem la seva necessitat, quan
aquest govern ha fet gala una vegada i una altra -i crec que ho
pot fer- de posar en marxa un departament específic per a
redacció de normes que depèn directament de la Conselleria de
Presidència, és a dir, d'estudis de projectes de llei, de normes
jurídiques, que han contractat juristes de reconegut prestigi per
dur-ho endavant. Per tant aquest conveni haurem d'investigar
per què i per què ha servit, i en qualsevol cas, quin import és,
aquest conveni amb la Universitat Carlos III i quins són els
projectes que ha de redactar. 

De totes maneres, Sr. Conseller, li ho agraesc moltíssim,
perquè vostè ha reconegut aquí, efectivament, que hi ha un
conveni, cosa que jo fa més d'un mes i mig que el tenc demanat
i encara no he rebut contestació, però li agraesc, repetesc,
encara que em faci cansat, gràcies, perquè aquí s'ha reconegut
públicament que aquest conveni existeix i el Govern encara no
ha donat cap explicació de per què s'ha fet aquest conveni,
quina necessitat tenia, i quin projecte se'ls ha encarregat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. 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. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, efectivament, el Govern i, en concret, la meva
conselleria, ha signat aquest conveni amb la Universitat Carlos
III. L'import d'aquest conveni són 8 milions de pessetes per a la
redacció de la Llei del sòl, i entenem que l'hem fet amb la
Universitat Carlos III perquè és un bon equip que fa aquesta llei
i, de fet, hi ha bastants més comunitats autònomes de distint
signe polític que també han contractat aquest equip, és a dir,
que no és cap cosa sospitosa (...) començarem a anar a Madrid
a veure què passa. Una llei del sòl per 8 milions de pessetes és
una ordre de magnitud molt raonable i entenem que hem de
procurar que aquesta llei sigui la millor possible per a les Illes
Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4542/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitats mínimes de cultiu.

Passam a la tercera pregunta, també ajornada de la sessió
anterior, relativa a unitats mínimes de cultiu, que presenta
l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal Huguet Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el que volem
conèixer és quan té previst el Govern aprovar el projecte de llei
que ha d'establir les unitats mínimes de cultiu a efectes de
segregacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Responent a la pregunta que
vostè ha formulat li diré que una vegada s'hagin fet els estudis
oportuns i s'hagi elaborat aquest projecte de llei, serà presentat
per a la seva tramitació.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. No sé si és un adverbi o..., una qüestió de
temps òbviament sí que ho era, i la resposta ha defugit de
concretar.

Sr. Conseller, vostè sap que la situació en el camp, sobretot
als titulars de finques rústiques, siguin grans o siguin petites,
està en aquest moment absolutament col·lapsada per la
legislació bàsicament urbanística d'aquesta comunitat
autònoma i jo diria que d'aquest govern. És important obrir el
camí civil, que res no té a veure amb l'ocupació urbanística o
l'edificació, a aquells  que tenen el dret de repartir-se el que ha
heretat, o de vendre allò que no poden mantenir, o de repartir-
se entre germans i pares, o de pares a germans, béns que des
del punt de vista del dret civil tenen perfecte dret constitucional
a exercir. Per tant, Sr. Conseller, vostè -i jo sé que ho diu
sincerament i que fa feina seriosa en favor del camp- crec que
podria concretar una mica més perquè la gent del camp sàpiga
quan aquest govern deixarà oberta la porta per exercir aquest
dret constitucional.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo he fet una resposta un
poc en consonància a la seva pregunta, i no podia fer-ho d'una
altra manera. Vostè sap que és un tema prou complicat que, en
allò que respecta a la llei que ha d'establir les unitats mínimes
de cultiu, ja fa temps que podria haver estat elaborada i no es
va fer. Hi ha alguns informes però no varen arribar a traduir-se
en propostes concretes i nosaltres volem treballar seriosament
aquest tema. Per tant, quan..., el veim important, sobretot en
ordre a preservar l'espai rural, sobretot en ordre a aconseguir
una normativa que faci viable l'agricultura a les Illes Balears i
que no la sotmeti a tota classe d'especulacions urbanístiques
que posin en entredit la seva supervivència.

Per tant, ho veim un tema important i tan bon punt s'hagi
pogut estudiar amb profunditat i elaborar el projecte,
evidentment el posarem a la seva consideració per fer-ne el
debat oportú.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura.

I.4) Pregunta RGE núm. 4546/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les obres de la carretera de Llucmajor.

Passam a la quarta pregunta, 4546, relativa a millora de les
obres de la carretera de Llucmajor, que presenta l'Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Partit
Popular formulam aquesta pregunta arrel de les declaracions
que va fer el conseller d'Obres Públiques, el Sr. Josep Antoni
Ferrer, on deia, en aquests mitjans, que el Govern invertirà 100
milions de pessetes en la reforma de la carretera de Llucmajor a
s'Aranjassa per tal de descongestionar l'actual via entre Palma
i Llucmajor que passa per s'Aranjassa, com a una alternativa a
l'autopista. Aquestes declaracions, Sr. Conseller, les feia vostè
dia 3 de febrer i, a més, deia que aquest és un dels projectes que
tenim a una llista de prioritats.

Atès  com dic, idò, que han passat ja bastants de mesos i
que vostè feia aquestes declaracions arrel de la visita que va fer
a Llucmajor i que no n'hem tornat a saber més, ens preocupa,
idò, saber si aquest projecte ja no és tan prioritari o si continua
essent un projecte prioritari per a vostè. En definitiva, el que
ens interessa saber i li demanam és a veure quan pensa el
Govern dur a terme aquestes obres que vostè esmentava.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, efectivament: la reposició de paviment i la millora
d'aquesta carretera està dins les prioritats d'aquest govern, no
ha canviat aquesta prioritat; el que passa és que vostè sap molt
bé que en obres públiques les prioritats per desgràcia a
vegades (...). El curt termini a vegades representa un any. Jo
esper que dins aquest any 2001 es pugui executar aquesta
millora d'aquesta carretera, i és un dels objectius de la nostra
conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Esperava de vostè, Sr. Conseller, una
mica més de concreció. Vostè va fer aquestes declaracions el
febrer. Ha passat quasi quasi un any; estam acabant ja l'any
2000 i vostè em diu que dins el 2001. Veig, idò, que després de
l'estiu del 2001 igual haurem de fer una vegada més aquesta
pregunta.

Miri, Sr. Conseller, jo el que veig és que ni autopista, ni
variant, ni reforma de la carretera de Palma a Llucmajor per
s'Aranjassa. Crec que res de res, Sr. Conseller, res, en definitiva.
Bé, sí, qualque cosa: les fotos sí que hi són, però el que sí veim
una vegada més són declaracions, promeses, imatge, però
francament crec que vostè fa volar coloms una altra vegada, Sr.
Conseller. Esper més concreció de la seva pregunta, perquè el
2001 és molt llarg, vostè parla d'un termini de 14 mesos en
aquests moments. Jo li deman si pot concretar una mica més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, jo entenc que no és fer volar coloms quan, parlant
d'una obra pública, dir que es farà dins un any. Vostè sap
perfectament, perquè vostè té experiència dins l'Administració,
que quan s'inicia el curs i el pressupost, precisament ja s'ha fet
feina en les medicions d'aquest projecte, i jo esper que la
contractació pugui ser bastant ràpida, però de totes maneres
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vostè sap que dins un any és un període bastant optimista, si
podem executar aquesta obra, que és la intenció. Ara, si vostè
ja em demana quin dia i quina data, realment és difícil, però la
intenció i la voluntat, ja ho dic, és que la millora d'aquesta
carretera és prioritària i, per tant, s'afrontarà dins l'any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 4617/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació del nou alberg juvenil de Menorca.

Passam a la cinquena pregunta, 4617, relativa a ubicació del
nou alberg juvenil de Menorca, que presenta l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta pregunta volíem saber
si ja es coneix o si ja s'ha decidit per part del Govern la ubicació
del nou alberg juvenil que tenen intenció de construir a l'illa de
Menorca. Hem seguit un poc el tema en premsa i d'aquest
seguiment no hem pogut deduir que s'hagi pres una decisió
ferma. Volíem saber quina és la situació.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Gornés, efectivament encara no
s'ha pres una decisió perquè s'ha posat en marxa un procés que
jo consider exemplar, i del qual ara l'informaré: un procés que ha
permès implicar el conjunt d'ajuntaments de les illes, de l'illa de
Menorca, perdó, i elegir el projecte millor per al conjunt de la
població de Menorca.

Dia 12 de juny es varen reunir el director general i el gerent
de la XIB amb tots els regidors de joventut de tots els
municipis  de Menorca, i donat que hi havia diferents municipis
que volien que aquesta instal·lació estigués en el seu municipi,
es va decidir posar un termini fins al dia 1 d'octubre per
presentar propostes. També es varen establir uns criteris i dia
1 d'octubre vàrem rebre cinc propostes de cinc municipis:
Alaior, es Castell, Ciutadella, Maó i es Mercadal. Dia 6 de
novembre, el director es va reunir una altra vegada amb tots els
regidors per posar en comú els cinc projectes i es va establir
que durant un nou termini de tres mesos s'avaluaria quina és la
proposta més adequada. La nostra intenció és que abans que
acabi el primer trimestre del 2001 ja s'hagi pres aquesta decisió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les
explicacions, però al nostre entendre pensam que està bé, que
s'hagi intentat arribar a un consens i que no es vulguin crear
polèmiques, perquè és un interès legítim dels diferents
ajuntaments voler tenir ubicat dins el seu terme municipal unes
instal·lacions d'aquest tipus. Jo pens, emperò, que el Govern
hauria d'haver dit la seva, també. Menorca no és un territori
excessivament gran, són 700 quilòmetres quadrats on les
possibles ubicacions d'una instal·lació d'aquest tipus són
comptades, i el Govern n'és plenament conscient. Fins i tot
algunes de les propietats són titularitat del Govern de les Illes
Balears. Jo no sé si s'han considerat aquestes altres alternatives
o si només es deixa en mans dels ajuntaments aquesta
proposta. No sé quin paper hi juga realment el Govern: si se'n
renta les mans i deixarà que l'ajuntament que tengui arguments
o més pes polític a Menorca sigui el que se'n dugui aquestes
instal·lacions cap allà.

Jo pens que, com dic, s'ha decidir ja, el Govern ha de dir la
seva i definir-se sense por a tenir cap conflicte amb cap
ajuntament, perquè per açò és el Govern qui pren les decisions
sobre una matèria que és de la seva competència.

Per altra banda també veim que altres administracions com
pugui ser el consell insular, tenen decidida una política
paral·lela a la del Govern pel que fa a la creació d'albergs
juvenils i, amb  fons propis, estan creant instal·lacions d'aquest
tipus. Jo no sé com es pot compaginar açò amb aquest consens
entre ajuntaments i el consell insular, que actua per una altra
banda. Per tant, li demanam açò: decisió per prendre aquesta
determinació.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Tal volta no m'he explicat bé, però és
cert que, primer, el Govern hi dirà la seva una vegada s'hagin
avaluat les propostes que han presentat els cinc ajuntaments,
i que ha dit la seva a l'hora d'establir els criteris. 

Jo li diré quins han estat els criteris sobre els quals
s'avaluaran aquests projectes. S'ha demanat que sigui
preferentment un edifici antic que actualment estigui en desús,
amb possibilitats de rehabilitació. Després, que disposi d'un
espai suficient per donar cabuda a un mínim de 80 persones;
que tengui un caràcter urbà, és a dir, que estigui dins el poble,
i que disposi d'una bona comunicació mitjançant transport
públic amb les diferents poblacions, així com amb les vies
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d'entrada a l'illa. Per tant, establir criteris i, a la vegada, conjugar
amb un criteri de participació dels municipis, jo crec que sens
dubte és demostrar tenir un estil i posar en marxa un procés que
ja he caracteritzat com a exemplar. Per tant, una vegada la
comissió...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Caro, moltes gràcies, Sr. Consellera, però el seu temps
s'ha acabat.

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

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 4620/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retard per part del Govern de l'aprovació dels PORN.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, 4620, relativa a retard per part del Govern
de l'aprovació dels PORN, presentada per l'Hble. Diputada Sra.
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Segons les previsions de la mateixa
Conselleria de Medi Ambient, l'aprovació dels PORN de
diferents zones de la nostra comunitat sofreixen un retard
important. També en més d'una ocasió hem sentit dir últimament
en aquesta cambra que s'està pendent d'una normativa
autonòmica en matèria mediambiental, i per tot això feim la
següent pregunta, que és si té previst el Govern retardar
l'aprovació dels PORN en tramitació fins a l'aprovació d'una
normativa autonòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, és clar que el Govern
du endavant tot el que és la tramitació dels PORN, precisament
els llocs pertinents que ja, com sap, són dos, el de Cala d'Hort
d'Eivissa i el PORN de Llevant de Mallorca, i per tant, es duen
a terme totes les tramitacions pertinents i es fa la feina que
pertoca per poder-los dur a exposició pública el més aviat
possible. Una altra cosa és que -és evident, i també s'ha dit
d'una manera reiterada- que es fa comptes presentar una llei que
desenvolupi la Llei 4/89, estatal, de conservació de la fauna i
flora i, per tant, aquesta llei es presentarà també tan aviat com

sigui possible en aquesta cambra, però vull dir que són dues
qüestions que estan separades una de l'altra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo entenc que no ha contestat la
pregunta, però potser per la seva resposta puc deduir que no
esperaran a l'aprovació de la normativa autonòmica en matèria
mediambiental, no esperaran, per aprovar els PORN que estan
en marxa, que s'aprovi aquesta normativa, la qual cosa
m'estranya bastant, perquè en una esmena que es va fer en
aquest parlament, en aquesta cambra, firmada per tots els grups
parlamentaris que li donen suport, en el darrer punt deia que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
perquè, abans de la declaració i aprovació de nous espais
naturals protegits, presenti a la Cambra un projecte de llei.

No sé què opinaran els seus socis d'Unió Mallorquina si
aproven aquests PORN que ara treballen i que segurament
tenen pràcticament redactats i a punt d'aprovar, si els aproven
abans d'aquesta normativa que demanava aquest grup
parlamentari. Estarem a l'aguait per veure si és això el que volen
fer, presentar-ho abans de  presentar la normativa que havien
acordat, o si contràriament actuaran d'una altra manera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyora diputada, jo li he de dir que
els  agraesc molt que estiguin tan pendents del tema dels PORN.
Com li he dit en altres ocasions, és que veig que el Partit
Popular té molt d'interès perquè vagi endavant la declaració de
nous espais  naturals protegits, i per tant que està preocupat i,
per tant, pendent del que pugui dir el PORN, i també,
evidentment, del que pugui dir aquesta llei, i en aquest sentit jo
li ho agraesc, perquè això vol dir que hi ha una preocupació que
consider que només pot ser en positiu.

En segon lloc li he de dir que evidentment, tal com vostè ha
llegit, aquesta llei ha de ser presentada al Parlament. Jo ja li he
dit que serà presentada el més breument possible, i mentrestant
duim endavant tota l'elaboració dels PORN. S'ha de fer
l'exposició pública, s'ha de dur endavant l'aprovació o hi ha
d'haver les al·legacions pertinents, i per tant tot està en la marxa
que pertoca per poder fer la feina que nosaltres, com a pacte de
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progrés, vàrem signar en el pacte i, per altra banda, com s'ha
anat fent durant aquest any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies,  Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.7) Pregunta RGE núm. 4628/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost de les indemnitzacions produïdes per l'aplicació de la
norma territorial cautelar aprovada pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.

Passam a la setena pregunta, 4628, relativa a cost de les
indemnitzacions produïdes per l'aplicació de la norma territorial
cautelar aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
que presenta l'Hble. Diputat Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. L'aprovació de la norma territorial
cautelar feta pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
indubtablement generarà indemnitzacions, i així es reconeix en
els  informes, tant de la Conselleria d'Obres Públiques com a
l'informe que va demanar el mateix consell, que consta a
l'expedient, i fa uns dies es va publicar als mitjans de
comunicació, sense atribuir-ho a ningú en concret, sinó que
deien que fonts del Govern, del Govern balear -m'explic-
reconeixien que hi havia un pacte verbal entre el president de
la comunitat autònoma i la presidenta del consell insular en
virtut del qual el Govern assumiria el 50% del cost d'aquestes
indemnitzacions, i per això preguntam si hi ha cap acord entre
el Molt Hble. President del Govern i la presidenta del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera en virtut del qual el Govern
assumiria el 50% del cost de les indemnitzacions que es
produeixin per l'aplicació de la norma territorial cautelar
aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Juan Cardona, li he de dir que, ni de part del Molt
Hble. President del Govern, ni del Govern, no hi ha cap pacte ni
cap acord amb la presidenta del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera en virtut del qual el Govern ha d'assumir el 50% de
les possibles, o del cost de les indemnitzacions que es
poguessin produir en el cas de l'aplicació de la norma territorial
cautelar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, li he de dir, Sr. Conseller, que em
temia aquesta resposta. El fet és, però, que ha sortit publicat i
que no hi ha hagut cap desmentit per part del Govern, i
sobretot el que em preocupa és que també la presidenta del
consell ha fet aquestes manifestacions. Evidentment, com que
la presidenta del consell no forma part d'aquesta cambra, ara les
valoracions que puguem fer sobre les seves declaracions no és
aquí on pertoquen, és potser a un altre lloc, però és
preocupant, i supòs que ho considerarà amb mi, que es
preocupant, que es vagin publicant coses així, que hi hagi
afirmacions que puguin induir a confusió als ciutadans. No pot
ser, primer, que existís un pacte verbal, perquè crec que la
relació entre institucions ha de ser escrita i d'una manera
seriosa, però tampoc pot ser que des de les institucions es faci
córrer, per dir-ho així, la pilota de les responsabilitats als altres
per justificar accions, diguem, de dubtosa legalitat.

A mi em preocupa que des d'un equip polític, que això sí
que els engloba a tots, que és el pacte de progrés, es facin
accions d'aquest tipus, que l'únic que duen és confusió als
nostres ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Cardona, li he de dir que jo li he
contestat la pregunta que em feia, si hi havia cap acord, cap
pacte, i a més ni per escrit, del 50%. El que sí li he de dir és que
aquest govern i el president han mantingut converses amb la
presidenta del Consell Insular d'Eivissa, com crec que ella
mateixa  deia. No és possible que hi hagi cap acord tancat, ja
que -i això ho manifestava ella, la presidenta- ja que parlam de
coses totalment intangibles, ja que no sabem de què parlam ni
de quins conceptes ni de quines quantitats. Per tant, el que sí
és cert és que hi ha hagut converses i s'ha parlat de poder fer
front a possibles indemnitzacions, però com és lògic no s'ha
arribat, com jo deia abans, a cap acord, i tampoc no sabem, com
també deia abans, si aquestes seran indemnitzacions reals o
quina quantia tendran, o si només seran indemnitzacions que
es mantindran damunt els papers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.
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I.8) Pregunta RGE núm. 4618/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per al foment del joc maonès i del joc de la
bolla a l'illa de Menorca.

Passam a la vuitena pregunta, 4618, relativa a ajudes per al
foment del joc maonès i del joc de la bolla de l'illa de Menorca,
que presenta l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Fa aproximadament un any, el llavors
conseller de Treball i responsable de l'àrea d'esports, en una
compareixença, a una sèrie de preguntes, millor dit, va contestar
que entre el Govern i el consell insular hi havia la previsió
d'establir una sèrie d'ajudes per al foment i la promoció
d'aquests jocs i esports tradicionals de l'illa de Menorca.

La pregunta és quines mesures i quines ajudes s'han
establert per al foment i la difusió del joc maonès i del joc de la
bolla a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, per tal de fomentar els jocs
autòctons menorquins, tant el joc de la bolla com el joc maonès
i el tir de fona, amb el Consell Insular de Menorca per a aquest
any es farà una publicació sobre el tir de fona, per a l'any que
ve, l'any 2001, es preveu editar un altre volum sobre el joc de la
bolla, que anirà acompanyat d'una campanya de divulgació a
tots els pobles de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, dels convenis que es
van ratificar recentment entre el Govern balear i el consell
insular en matèria d'esports, nosaltres no hem pogut veure a
cap banda ni a cap lloc que es faci un esment especial, un
tractament concret sobre programes de foment i de difusió
d'aquests dos jocs que, al nostre entendre, estan sobre la línia
vermella amb un possible perill de desaparició. Si les
administracions no els tutelen, no els fomenten i no els donen
el suport adequat ens podem veure que, especialment un d’ells,
el joc de la bolla no, perquè està un poc més assentat, però
respecte del joc maonès són només tres mestres els que hi ha
i, com dic, si des de les administracions no es tutelen de

qualque forma aquestes activitats, veurem que a pocs llocs
tradicionals ens podrem trobar de cara a futur.

A mi m’hagués agradat una decisió un poc més valenta, no
són massa els doblers que fan falta per promocionar aquests
jocs i, tal vegada aquesta passa de fer una publicació, al meu
entendre, és una passa tímida i insuficient. Jo pens que s’hauria
de ser un poc més valent i, com dic, amb pocs doblers es pot
aconseguir realment una promoció que vol dir rescatar de l’oblit
i de la pèrdua definitiva uns jocs i uns esports que s’han
mantingut vius almenys durant 200 anys.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Gornés, jo crec que pot estar
segur que la Direcció General d’Esports comparteix amb vostè
la preocupació i l’interès per potenciar aquests jocs autòctons,
de fet, encara que sigui tímid, ha de tenir en compte que la
publicació d’aquest volum i la posterior difusió del joc maonès
es fa amb coordinació amb el Centre cultural i esportiu de Sant
Lluís, que és precisament el centre allà on es desenvolupen
aquestes actuacions. Tenim previst, també, posar en marxa el
decret de declaració registre dels esports autòctons a l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i, per tant, això, sens
dubte, configurarà algunes de les actuacions que contribuiran
a protegir i a fomentar aquests esports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.9) Pregunta RGE núm. 4619/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a preguntes no contestades per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura.

Passam a la pregunta 9, 4619, relativa a preguntes no
contestades  per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, que
presenta l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vam formular aquesta pregunta sobre
quines raons hi ha perquè no se’ns contestin una sèrie de
preguntes, 17 en concreti, que vam formular cap al mes de maig
d’enguany sobre diversos assumptes relacionats amb la gestió
dels museus a les Illes Balears.



1898 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 44 / 14 de novembre del 2000

 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap raó ni una, simplement
es veu que s’han traspaperat les preguntes o les respostes, ara
mateix li lliuraré un dossier amb totes les respostes que vostè
sol·licita, i simplement dir-li, Sr. Gornés, que entre vostè i el Sr.
Joan Marí, del novembre ençà, han presentat 228 preguntes,
212 preguntes, perdó, evidentment ho han fet exercint els seus
drets i les seves obligacions com a diputats. D’aquestes 212
preguntes  crec que han estat contestades totes, sembla que hi
havia aquestes 17 que s’havien mig perdulades, a més a més,
Sr. Gornés, vostè ha de recordar que moltes de les preguntes
que ens fa ens demanen informació de qüestions referides als
museus dels anys 80 ençà, cosa que, lògicament, complica una
mica la gestió i l’elaboració d’aquestes respostes.

En qualsevol cas, li he de dir que estic encantadíssim de
poder-li anar oferint tota la informació, que es veu que el seu
grup parlamentari quan governava no va poder oferir-li a vostè,
que ja era diputat a l’anterior legislatura i, a la vegada, conseller
de Cultura de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. És la segona vegada que se li
traspaperen les preguntes, Sr. Conseller, jo no sé què pensar,
no sé si regalar-li un caixetí especial que posi “Simó Gornés”
per a les respostes i les preguntes que li vagi fent que,
evidentment, com que som una persona curiosa i la meva
funció és la de diputat a l’oposició, és la meva obligació fer-li
totes  les preguntes que trobi pertinents i no passi pena que
continuaré en aquesta línia.

Esperam, per altra banda, no haver col·lapsat la Direcció
General de Cultura, tal i com deia, les seves paraules m’ho han
fet recordar, tal i com deia el director general de Cultura, que
aquest diputat que els  parla intentava col·lapsar, no sé, de les
200 i busques quin percentatge em correspon a mi, però bé, no
crec que passi del 50%, perquè el Sr. Marí i Tur també és feiner,
i, com dic, no crec que aquestes 214 preguntes hagin implicat
un col·lapse total de la Direcció General de Cultura.

De qualsevol forma, pensam que açò és una prova més que,
primer, s’haurien de respectar els terminis parlamentaris, tal
vegada no de forma estricta, dels vint dies que pertoquen, però
sí que sigui mínimament prudent, per respecte, i segon, que tal
vegada hauria d’introduir alguns canvis per tal d’agilitar el

funcionament quant a les respostes que els diputats del nostre
grup li formulam.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, és evident que serà
inevitable que de tant en tant es traspaperin algunes preguntes
perquè n’arriben tantes que lògicament és una cosa que entra
dins els percentatges lògics. Segona cosa, no col·lapsen la
Direcció General de Cultura perquè afortunadament aquesta
direcció general té uns responsables polítics i un cap de servei
molt feiners i, per tant, són capaços, amb pocs recursos humans
treure endavant les preguntes. I tercera cosa, vostè resulta que
es queixa perquè el mes de maig havia formulat 17 preguntes
que fins avui no li lliuram en mà les respostes. Jo, com a diputat
de l’anterior legislatura, encara n’esper algunes que vaig fer el
primer any que era diputat, i en passaren tres. Per tant, per favor
no ens doni lliçons de velocitat de resposta, perquè el seu grup
parlamentari probablement en va anar col·leccionant al llarg dels
16 anys que va governar un catàleg infinit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.10) Pregunta RGE núm. 4537/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a intervenció del vicepresident del Govern i del conseller de
Treball al darrer debat d'orientació política general del
Govern.

Passam a la pregunta 10, 4537, relativa a intervenció del
vicepresident del Govern i del conseller de Treball al darrer
debat d’orientació política general del Govern, que presenta
l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President absent, aquesta
pregunta anava dirigida al president, que és el cap d’aquest
govern i que, per tant, era interessant saber la seva opinió i, per
pretendre més temps després, queda formulada amb els seus
termes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, també contestar-li que ni el president
d’aquest govern ni el Govern opinen sobre les decisions que
prenen els grups parlamentaris respecte de l’elecció dels  seus
portaveus, i com que els dos grups parlamentaris, tant el PSM
com Esquerra Unida-Els Verds, varen decidir qui havia de ser
els que duguessin el debat general de la comunitat autònoma,
és una decisió d’aquests grups i no del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, dins la teoria del
llenguatge o de la parla, hi ha diferents modalitats, hi ha un
tipus de llenguatge que és llenguatge cult, hi ha un altre tipus
de llenguatge que és llenguatge popular, hi ha un altre tipus de
llenguatge que és llenguatge figurat. Per tant, jo vull que es
prengui la meva intervenció com un llenguatge figurat. Però ara
que celebram els 25 anys de la transició, m’han d’admetre que
la sessió d’aquest any va semblar més un record d’aquelles
antigues corts franquistes que no un debat de l’estat de la
comunitat. Va sortir el Sr. Antich fent un discurs avorrit i un
discurs amb falta d’il·lusió. I després va ser quan van sortir,
com passava en aquell temps, els  portaveus del mateix govern,
que no dels grups parlamentaris, perquè o estan adscrits com
a portaveus dels grups parlamentaris. I així surt el Sr. Grosske,
que semblava que era el Sr. Solis, és a dir, avançat en el tema
social, dogmàtic en el tema doctrinal. I després d’aquesta
intervenció, surt el Sr. Sampol, que va emular Arias Navarro,
guardià del sistema, guardià del règim.

Jo crec que açò no és seriós, i miri si és poc seriós, i
rectificaré automàticament si vostè és capaç de desmentir
aquesta afirmació, que no he trobat cap antecedent a cap
comunitat autònoma on a un debat de l’estat de la comunitat els
membres del govern actuïn com a portaveus dels grups
parlamentaris. Cap. Perquè la justificació que vostè fa serviria
per justificar que l’any que ve el Sr. Antich sortís com a
portaveu del Grup Parlamentari Socialista per contestar el Sr.
Antich. Açò és kafkià, és un absurd parlamentari. Jo deixaré el
gènere literari de l’òpera bufa, no entraré aquí, o més que
literari, de representació teatral, però la veritat és aquesta, la
veritat és aquesta. No té cap justificació, a no ser aquest
narcisisme permanent de certs membres de voler aparentar en
tot moment el que no són: portaveus del seu grup parlamentari
dins la Cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet, el seu temps ha acabat. Sr. Conseller de
Presidència, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, la veritat, l’únic que m’ha demostrat en
aquests moments la seva intervenció és que el seu grup no el
va elegir a vostè per ser el portaveu el dia del debat de la
comunitat autònoma i, per tant, tenia dificultats i tenia ganes
d’expressar el seu parer, i l’ha expressat en aquests moments,
perquè l’únic que ha fet ha estat parlar d’un debat i, per tant,
com que el seu grup no el va elegir, jo no m’aficaré si vostè és
millor que el que va elegir el seu grup, per tant ho deixam així,
i crec que el seu portaveu el dia del debat es va poder esplaiar,
no després d’un mes, ve el Sr. Huguet, i com que no el deixaren
parlar, amolla la seva.

Però bé, crec que aquesta ..., o també podem fer la
comparació, per ventura és per narcisisme, Sr. Huguet, com que
ha dit que els altres són narcisistes, per ventura també és per
narcisisme, però jo no li ho dic, ho deix aquí com a element de
reflexió.

La veritat no és la que diu vostè, si aquí hi ha una veritat,
serà la veritat del Reglament. El Reglament permet que es faci el
que es va fer, que s’actuï així com es va actuar, que els
portaveus siguin els que decideixin els grups parlamentaris, i
aquesta és la veritat, si no, canviïn el Reglament, si no, canviam
el Reglament, però el Reglament és així, i a d’altres parlaments
també és així, també em dirà vostè que no trobarà antecedents,
clar, és que nosaltres tenim un govern peculiar, i és ben cert,
tenim un estic de governar amb pacte que és molt diferent de
les altres comunitats autònoma on agrada governar d’altres
maneres, i això també és un nou estil de fer política i una nova
forma de governar. Ja sabem que per a vostès el còmode és la
majoria absoluta, a nosaltres ens agrada pactar, ens agrada
parlar amb tothom i, per tant, aquí també donam aquesta
possibilitat i creim que és bona per a tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.11) Pregunta RGE núm. 4552/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a actuacions del vicepresident del Govern a la República
Popular Xinesa.

Passam a la pregunta 11, 4552, relativa a actuacions del
vicepresident del Govern a la República Popular Xinesa, que
presenta l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Com saben, les darreres setmanes
hi ha hagut un viatge oficial del Govern progressista de les Illes
Balears a la República Popular Xinesa i aparentment la missió
d’aquest viatge ha estat obrir nous mercats per al calçat i em
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sembla que també per a la bijuteria en aquella república. Com
que no hem sentit parlar de la tasca que s’ha fet en favor del
respecte pels drets humans allà, formulam la pregunta tal com
està escrita. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Buades, per qui és l’autor de
la pregunta, em sorprèn que no em fes la mateixa fa uns mesos
quan vaig anar també en visita oficial als Estats Units, en
missió comercial, i no vaig fer campanya contra la pena de mort.
D’aquest fet deduesc que per a vostè l’existència d’una
democràcia formal ja és una garantia de respecte als drets
humans. 

Bé, aquesta visita a Shangai i a Pekin, organitzada juntament
amb la Cambra de Comerç tenia un caràcter més econòmic que
polític, tot i que vaig tenir ocasió d’entrevistar-me amb distintes
autoritats. L’objectiu era obrir a un mercat de 1.300 milions de
ciutadans els productes de les Illes Balears, i per això partiparen
en l’emissió comercial empreses del calçat, de la pell, de la
joieria, de la bijuteria, de la moda i, per cert, varen tenir una gran
acollida comercial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, moltes gràcies. Gràcies, Sr. Vicepresident, però no
compartim el mateix punt de vista, primer perquè, efectivament,
com que ja als Estats Units sembla que no ens vàrem interessar
pels drets humans en el tema de la pena de mort, des d’Els
Verds d’Eivissa ens preocupa que comencin a sovintejar les
vis ites a l’exterior, a països del sud o del nord del nostre
govern progressista i que no hi hagi un interès, és a dir que es
diferenciï d’aquesta manera entre visites polítiques i polítiques
econòmiques. Aquesta reincidència és la que ens du a demanar
que el Govern reflexioni sobre la necessitat de dotar-se d’un
codi ètic en les seves visites exteriors, perquè no puguin anar
a països que surten als informes, per exemple, de Humam
Watch o d’Amnistia Internacional sense tenir en compte aquest
fet.

Jo recordaria també, i m’agradaria que m’ho comentàs, les
paraules del Sr. Christ Patten, que és el comissionat per a afers
estrangers de la Unió Europea, que l’any passat va dir que seria
convenient que els membres d ela Unió Europea no establissin
relacions amb Beijing, de tipus econòmic si abans no han
aconseguit  millores en matèria de respecte als drets humans.

Nosaltres estaríem contents que el nostre govern posàs
l’accent no només en la part comercial, sinó també en la part
ètica, en les relacions internacionals, i, en aquest sentit,
demanam aquesta reflexió i, en qualsevol cas, intentarem
plantejar millores perquè no torni a succeir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula per tancar.

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

Moltes de gràcies. Miri, Sr. Diputat, a Xina s’estan realitzant
canvis profunds des del punt de vista econòmic que estan
obrint aquella societat al món occidental. Personalment, pens
que l’establiment de les democràcies únicament és possible
quan la població té satisfetes les necessitats bàsiques, i
possiblement aquest és el primer moment de tota la història de
Xina, que la població menja. Reconec, tot i això, que es
continuen violant els drets humans a la República Popular
Xinesa, però li som sincer, he vist més gent demanant almoina
pels carrers de Palma, que no pels carrers de Pekin.

Miri, en la visita a l’Ajuntament de Pekin, vàrem tenir ocasió
de veure una concentració de ciutadans davant l’ajuntament
que feien una acció de protesta. Ja sé que això no significa res,
però significa que qualque cosa es comença a moure en aquell
país. Jo crec, no dubt que el progrés econòmic ha de dur la
democràcia als països que no en tenen, no crec que els
bloquejos econòmics duguin la democràcia als països, Cuba
n’és un bon exemple, en tot cas, jo no crec ni em consider gens
indicat per donar lliçons de democràcia a ningú, de cap lloc del
món.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.12) Pregunta RGE núm. 4621/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Festival de teatre de Tàrrega.

Passam a la pregunta 12, 4621, relativa a Festival de Teatre
de Tàrrega, que presenta l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARI I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, després d’aquestes
lliçons de política internacional, arribar a un localisme com el
que jo li present, sembla que pugui ser poc interessant, però,
realment, a nosaltres ens interessa tot allò que fa referència a la
cultura i molt especialment a les illes menors, i per això li faig
aquesta pregunta. Quins grups de teatre d’Eivissa i Formentera
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varen ser convidats pel Govern de les Illes Balears a participar
al Festival de Teatre de Tàrrega? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, Senyors
diputats. Sr. Marí, la seva pregunta està mal formulada, perquè
dóna per suposat que el Govern va convidar algun grup a
participar al Festival de Tàrrega, i això no és així.  Els grups de
les Illes Balears que anaren al Festival de Tàrrega, hi anaren
convidats per l’organització del festival, i l’única cosa que va
fer el Govern va ser assumir les despeses del viatge i, a més a
més, muntar una carpa per tal que els grups de les Illes Balears
convidats per l’organització, hi poguessin actuar. Per tant, és
incorrecta la formulació de la seva pregunta i, la veritat dels fets
és la que jo ara mateix li acab de comunicar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, jo no dubt de les
seves paraules, però vostè tampoc no pot dubtar de les meves.
Estic segur que el Govern i el director general de Cultura varen
tenir molt, molt a veure amb aquesta selecció que es va fer
d’aquests grups de teatre, que n’hi assistiren de Mallorca i de
Menorca, i a mi em sembla perfecte, el que no em sembla
perfecte és que no fos convidat cap grup d’Eivissa i
Formentera. I si el comitè organitzador d’aquest festival no hi
va caure, vostès, el director general i vostè, els haurien de fer
saber a aquella gent que a Eivissa i a Formentera també hi ha
grups de teatre, com n’hi ha a Menorca i a Mallorca. Perquè,
realment, si llegim les notes de premsa, veim que més de 2.000
persones varen assistir a la representació a l’espai “Illes
Balears”, que jo estic segur, Sr. Conseller, que malgrat que cap
grup de teatre d’Eivissa i Formentera fos triat, a aquest espai
“Illes Balears, terra de creació”, m’agradaria que vostè em
digués, ja que no hi va haver cap grup convidat, quina
presència tenien Eivissa i Formentera dins aquest espai “Illes
Balears, terra de creació”. Reconegui, Sr. Conseller, que aquesta
vegada, com altres voltes, s’han equivocat i almenys que hi
hagi un desig que Eivissa, Formentera i les illes menors no
siguin discriminades una volta sí i l’altra també. 

Ja sé que això a vostè el molesta, ja sé que vostè diu que jo
som un màrtir de l’insularisme, ja sé que l’altre dia, a la
Comissió de Cultura, vostè em va dir que no fes més de màrtir
ni més victimisme d’Eivissa i Formentera, perquè tanmateix en
aquell moment no hi havia periodistes, ara hi ha periodistes i,
sobretot, hi som els representants del poble.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, qui s’equivoca és vostè, no tan sols
s’equivoca sinó que no té ni la més remota idea de com
funcionen els festivals de teatre a nivell internacional i el
Festival de Tàrrega és un festival internacional. Per poder
accedir als festivals de teatre internacional, es passa una
selecció que fa la mateixa organització, pensi vostè que, per
exemple, a Tàrrega, l’any anterior hi havia hagut 140 grups i
enguany varen decidir passar-ho a 100 i, per tant, la Conselleria,
entre cometes, no pot comprar una actuació de cap grup al
Festival de Tàrrega, sinó que ha de ser l’organització de
Tàrrega qui els seleccioni.

LI ho vaig explicar en Comissió de Cultura, li continuaré
explicant, veig que el PP continua en la línia de tenir un
portaveu de Cultura pitiús, però descuida absolutament
Mallorca i Menorca, cosa que em resulta incomprensible en un
partit que va tenir tants de vots a l’illa de Mallorca, però com
que vostè sap que jo l’aprecii, m’agrada que passi gust, i sé
que passa gust fent victimisme pitiús i en continua fent. Cap
inconvenient per part meva. Ara bé, m’agradaria, Sr. Marí, que
així com fa el seguiment de les absències d’Eivissa, també
comptàs les presències d’Eivissa, i aleshores se’n temeria que
Eivissa és més present que mai a la resta de les Illes Balears i
fora de les Illes Balears, amb presència al Festival de Manacor
de Teatre, amb grups eivissencs, a la Fira Musical de Vic,
Música Viva de Vic, on no hi havien anat mai grups musicals
amb la forma i amb la presència i el protagonisme que hi van
ara, per tant, compti també les presències i no només les
absències.

Gràcies, Sr. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.13) Pregunta RGE núm. 4622/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les obres de l'institut de Sant Agustí.

Passam a la 13a pregunta, 4622, relativa a inici de les obres
de l’institut de Sant Agustí, que presenta l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Com que a Mallorca tots els
problemes ja estan solucionats quant a instituts i a Menorca
també, jo he de reivindicar el que a mi em sembla injust, li agradi
o no li agradi, a vostè, una vegada més, que jo sempre parli
d’Eivissa i Formentera, en parlaré mentre visqui. Quan
començaran les obres de l’institut de Sant Agustí, a l’illa
d’Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, hauré de començar rectificant-lo, a Mallorca
no estan resolts tots els problemes d’instituts, malauradament
ens en fan falta una bona partida, tant d’instituts com de
centres de primària, i a Ciutadella de Menorca també fa falta un
centre de primària. Malauradament és una malaltia de totes les
illes, l’absència o la manca d’instituts i centres públics de
primària.

Respecte d’aquesta qüestió, començaran les obres de
l’institut de Sant Agustí, al municipi de Sant Josep, tot d’una
que estigui signat un conveni que resolgui el tema del seu
finançament, pel nostre gust ja voldríem que aquest conveni
estigués signat, durant dos mesos o més l’hem estat negociant
amb l’ajuntament i, inexplicablement, dilluns passat
l’ajuntament, en comissió de govern, després d’haver deixat
més o menys creada l’expectativa que firmaria el conveni, va
decidir que no el firmaria.

Jo, com que crec que és una decisió tan inexplicable, he
demanat en carta enviada al batle que reconsiderin aquesta
posició. Evidentment, la no signatura del conveni per part de
Sant Josep, municipi de Sant Josep, retardarà l’inici de les obres
d’un institut que fa moltíssima de falta. Esper que el Sr. Batle de
Sant Josep i la seva majoria municipal canviïn de parer i diria jo
que d’aquesta manera sintonitzaran amb l’estat d’opinió que hi
ha a Eivissa sobre aquest tema i, a la vegada, seran solidaris
amb la resolució d’aquesta problemàtica d’equipaments
docents a les illes Pitiüses, que són objecte d’una priorització
permanent del govern actual.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, l’Ajuntament de Sant
Josep ha invertit per aquest institut de Sant Agustí 92.401.714
pessetes en compra de terrenys, en accessos, en
transformadors, en sanejament, etc., etc., la carta que vostè li va
escriure ahir al batle, un paràgraf, diu el següent: “Vós sabeu,
Sr. Batle, que la conselleria en tot moment ha tengut ben  clar

que la responsabilitat de la construcció del nou institut era una
competència que li corresponia absolutament a ella i per això, el
cost de l’institut havia de ser assumit pels pressuposts del
Govern de les Illes Balears”, no doni vostè ara la culpa a un
ajuntament, l’ajuntament ha complert i vostè ara hi vol passar
el càrrec perquè resolgui els problemes econòmics, són
problemes seus, no de l’ajuntament, l’ajuntament ha complert.

A més, Sr. Conseller, li vull recordar que algun company seu
del pacte de progrés, en lloc d’anar a fer tocar la porta allà on li
correspon, la seva, convida la gent a molestar-se contra el Partit
Popular, cosa que ja sol ser habitual; però s’ha equivocat de
porta, no és a la porta de l’ajuntament on ha d’anar a trucar, és
a la porta del Govern, a la seva conselleria, que n’és la
responsable, que, per cert, a Eivissa, la seva conselleria ja
comença a ser famosa per merèixer titulars com aquest:
“Demasiados anuncios en la Conselleria d’Educació”, diu,
“sin embargo, Damià Pons, se ha caracterizado por vender
actuaciones muy a largo plazo, como dos nuevos institutos en
Sant Antoni y en Santa Eulàlia, cuando aún no se han
iniciado las obras del de San Lorenzo y San Agustín, ¿no será
vender la piel del oso antes de cazarlo?”.

Sr. Conseller, no vulgui donar culpes vostè al batle de Sant
Josep, no doni culpes al Partit Popular, la culpa la tenen vostès,
el Partit Popular va complir amb els seus compromisos, i s’ha
gastat 92.401.714 pessetes. Si vostès no saben com pagar
aquest institut, no el prometin o busquin les solucions abans
de vendre la pell.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller, té torn per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. No sé si el batle de Sant Josep ha
delegat en vostès la resposta a la carta, esper que m’ho
confirmi, fa cinc dies que intent parlar per telèfon amb ell i es
veu que està constantment fora de comunicació. Jo, en principi,
Sr. Marí, pens que vostè mescla ous amb caragols.
L’Ajuntament de Sant Josep ha fet allò que per llei ha de fer,
que és oferir el solar, i després havíem parlat, per tal de resoldre
els  temes de finançament de les noves construccions, que
establís  un conveni que li costava zero pessetes i que
representava un acte de solidaritat amb la resolució dels
problemes d’equipaments escolars. Durant dos mesos llargs
ens dóna expectatives que sí, acordam amb ells el contingut.
Per una decisió política, de sabotatge del que és el govern de
progrés a les Illes Balears, l’Ajuntament de Sant Josep ha
decidit això, idò que ho digui explícitament i ara no retorni que
ja ha complert les seves obligacions. Les seves obligacions, és
evident, que només eren comprar el solar ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, moltes gràcies, però el seu temps s’ha acabat.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 4142/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears per fer front a la sinistralitat laboral.

Acabat el torn de preguntes, passarem al d’interpel·lacions.
Hi ha la Interpel·lació 4142, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears per fer
front a la sinistralitat laboral. En nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Conseller de
Treball i Formació. El Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta interpel·lació al Govern de les Illes Balears per saber
quina és la seva política per fer front a la sinistralitat laboral
perquè, efectivament, després d’un any i mig de govern del
pacte d’esquerres i després de més de deu mesos d’haver-se fet
públic un pla de xoc contra la sinistralitat laboral de les Illes,
que sembla que és l’ànima seva per dur endavant aquesta eina
de lluita contra l’accidentabilitat durant el 2000, veim que,
malauradament, creixen els accidents del primer semestre, que
són les dades que tenim, del 2000, amb uns creixements que van
a més d’un 10%, sense comptar els indicats com in itinere.

Res no sabem del quart trimestre, ens agradaria que fos
favorable, però molt temem que sigui preocupant. Ens hauria
agradat també tenir les estadístiques a hora i actualitzades, tal
com nosaltres fa més d’un mes li vàrem demanar, però
lamentablement, al contrari del que passava abans, que els
resultats s’oferien a tot arreu, fossin bons i dolents, ara sembla
que es tingui una certa recança per facilitar-los, i seria bo que
cada mes vostès facilitassin a tots els grups de la Cambra,
almenys al Grup Popular, perquè li interessa, d’una forma
fefaent totes les dades, fossin setmanals, trimestrals, ja ens va
bé, però sí que ens interessa per fer el seguiment d’un problema
tan greu que interessa a tots.

Efectivament, 19.962 accidents al primer semestre del 2000,
sense comptar els conceptuats in itinere , ens du a un
progressiu alarmant i aquesta és una realitat dolorosa davant la
qual tots els partits polítics han d’intentar arribar a un
enteniment i a un consens per plantar cara a aquesta tara que
són els accidents laborals i implantar a la nostra comunitat
autònoma una cultura preventiva.

En aquest sentit, el conseller sempre ens tindrà al seu
costat, però pocs com jo saben la lluita i el neguit que
representa solucionar i fer front a aquesta accidentabilitat
laboral que, malauradament, és vigent.

Moltes vegades queim, i segurament el conseller m’ho pot
dir, que els lleus han augmentat i que els greus han disminuït,
amb això hem d’anar alerta perquè és un índex que no podem
oblidar dins seguretat, i és un índex també de referència que pot
arribar a ser conformista, i nosaltres el que hem de procurar és

que aquest índex d’accidents lleus no sigui la porta que obre
altres més greus.

El problema, al meu parer, consisteix que per molts o pocs
que siguin, sempre són massa els treballadors accidentats, els
que moren per falta de previsió, falta de mesures de protecció
adequades o simple imprudència, i encara més, crec fermament
que una bona part dels accidents poden evitar-se, només
complint els protocols i procediments de seguretat establerts
per les distintes normatives. L’altra part seria evitable
simplement amb el trasllat a la pràctica d’una cultura preventiva,
encara absent, en l’ànim general de la nostra comunitat
autònoma. 

Hem d’aconseguir entre tots, per tant, que els sinistres
laborals  siguin malalties o accidents, constitueixin una excepció
en el nostre context, i no hem d’acostumar-nos a veure’n, sinó
que, al contrari, hem d’unir esforços per allunyar-los del nostre
entorn.

Però, després d’un any i mig de govern, constatam que la
conselleria, amb aquest pla de lluita, aquest pla de xoc contra la
sinistralitat, ha deixat de banda dues coses que per a nosaltres
són i eren molt importants, i encara ho són: el Pla nacional de
lluita contra la sinistralitat que va subscriure el Govern central
amb les comunitats autònomes i els agents socials, és a dir,
sindicats i patronals, i que la seva adaptació a aquest pla, a les
Illes Balears, va ser aprovada tant per la Comissió nacional de
seguretat i salut en el treball com pel Consell balear de salut
laboral, el mes d’octubre del 98.

Vostès, en canvi, sembla que no han fet cas a aquest pla
que és d’obligat compliment i amb el qual el Govern s’hauria de
comprometre, sinó que han dissenyat un pla de xoc que,
malauradament, té mancances, hi ha punts que es poden molt
bé millorar i que jo crec que és imprescindible i és urgent que es
millorin, s’operin i es recondueixin també amb aquelles
directrius que des del Govern central ens van emanar.

Vostè, per altra banda, va tenir un gran encert, quan va crear
la Direcció General de Salut Laboral, es va crear una il·lusió,
però pens que fou immediatament diluïda, perquè al seu front
es van posar responsables que, amb tots els meus respectes,
no tenen uns coneixements necessaris per desenvolupar una
tasca tan delicada i tan complexa com és fer front a aquesta
lluita de la sinistralitat. I posant en marxa un pla de xoc que s’ha
de revisar, perquè, si no hi ha una bona conducció i un bon pla,
malament podem fer front d’una manera racional i d’una manera
planificada a aquests accidents.

Per què dic açò? Fent una anàlisi una mica acurada del pla,
veim que un dels objectius per a enguany era l’elaboració d’un
estudi on senyalitzarien en profunditat els factors i les causes
immediates que han donat lloc als accidents laborals, i a mi el
que m’agradaria és saber els resultats d’aquest estudi i a quines
conclusions s’ha arribat. Preveia l’organització i l’augment de
les plantilles de tècnics amb un programa ambiciós, 5.434
inspeccions a Mallorca, 198 a Menorca i 198 més a Eivissa i
Formentera, i açò representa més o menys un 30% més, i sí
m’agradaria saber quins resultats s’han fet. L’àmbit d’actuació
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prioritari, vostès posaven que era la construcció, però jo crec
que n’hi ha d’altres, molts greus també, com poden ser la
sanitat, la fusta o el transport discrecional. I, a més, feien un
seguiment especial a dues indústries tradicionals, com és calçat
i bijuteria, quan, en canvi, m’agradaria saber quina diferència hi
ha amb un seguiment normal, si aquest seguiment especial té
unes diferenciacions d’un seguiment diguem-ne normal.

Quant als equips de feina de caràcter preventiu per al sector
de la construcció, integrat per tècnics de les organitzacions
empresarials, tècnics sindicals i tècnics de les mútues
d’accidents laborals, s’han constituït fins avui, jo pens que
cap, cap, perquè, a més, tots els equips aquests, quan fan una
visita multitudinària, perden tota la finalitat de pla de xoc i, a
més a més, no tenen, pens, una solvència legal per dur a terme
aquestes visites. I hem d’anar amb molta cura de fer totes les
actuacions d’acord amb la legislació vigent i no trencar-la gens
i mica.

Els delegats de prevenció són agents que realment poden
detectar més immediatament qualsevol sinistre, qualsevol
situació d’inseguretat a l’empresa, i nosaltres creim i així ho
deim, que s’ha constituït  un registre, m’agradaria saber si s’ha
fet i quants de delegats en prevenció tenim avui enregistrats.

Hi ha una línia que no sé quina és, que crec que tothom està
molt desconcertat, que és una línia d’investigació, diuen, al pla
de xoc, d’accidentabilitat conjunta, que s’ha de realitzar amb la
Conselleria de Treball i les mútues d’accident. Jo crec que no
s’ha fet cap actuació en aquest sentit perquè crec que no saben
de què va el tema i estan desconcertats.

Important per a nosaltres és també que a Pimes de menys de
24 treballadors hi hagi un assessorament, i hi ha una
planificació feta des de la Conselleria, m’agradaria saber quina
és i com juguen aquí els col·legis de graduats socials i tots
aquells que han tingut el màster de prevenció. I quant a Pimes
de construcció, s’han acollit (...) als sistemes de seguretat
homologada.

Importantíssimes són actuacions concretes com és la
campanya de sensibilització que havia de sortir el mes d’abril i
va sortir el mes d’agost, jo crec que amb bastant de retard i
d’una manera inoportuna en el temps, quan realment el moment
indicat nosaltres pensam que  era el mes d’abril. A més a més,
hi ha tota una sèrie d’actuacions conjuntes amb altres
conselleries, com Agricultura, fins i tot Innovació Tecnològica
o Indústria i Comerç, per fer actuacions contra fitosanitaris o
contra elements cancerígens en agricultura de sanitat, i
aquestes  són línies d’actuació que sí que preveuen tot un
seguit de prevencions a futur.

Però, abans d’acabar, el que not a faltar és una reflexió en el
pla de xoc sobre el paper que els sindicats juguen en la
promoció de la política preventiva, perquè, fins ara, el gran
culpable havia estat l’administració i l’empresariat, després
sembla ser que només són els empresaris, i ara sembla ser que
UGT diu que són els empresaris i la conselleria. Jo crec que si
hem de fer front i hem de ser sensibles tots a un problema greu
que tenim, la responsabilitat que du és la que té, s’ha de fer

front i s’ha d’assumir, tant la Conselleria de Treball, com els
agents socials, com també, ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

... els empresaris i sindicats.

Estoy acabando, presidente.

Amb això, jo crec que és un dels temes importants, pens
sincerament que la mort, l’accident greu o la malaltia són un
drama familiar que s’ha de tractar d’una manera molt seriosa en
aquesta cambra i que es necessita, pens jo, el consens de
tothom per enfrontar-lo, dur-lo a terme i fer una societat més
justa i més digna.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Tiene la palabra el representante del
Gobierno, el conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DRE TREBALL I FORMACIÓ
(Eberhard Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Camps. Això que parlam és una guerra, però que no
s’espanti la Mesa del Parlament, no es tracta que els diputats
treguin les metralladores dels escons, perquè dins aquesta
guerra tots estam del mateix bàndol, i jo li agraesc les paraules
oferint un consens parlamentari al voltant d’aquesta qüestió.

Hi ha, efectivament, diferents posicions tàctiques, diferents
maneres de veure el plantejament de la batalla, però és una cosa
que, jo n’estic convençut, ens agermana a tots els membres
d’aquest parlament, i per suposat al Govern i, per suposat, a la
societat en el seu conjunt.

Per guanyar aquesta guerra hi ha dos discursos que jo
podria fer aquí, que es podrien fer aquí, que són negatius i que
hauríem de pactar una mica de fugir-ne. Jo podria fer un discurs
defensiu, jo podria treure aquí tota la relació de coses que es
fan des de la conselleria en aquesta matèria, és una relació
llarga, dels esforços que es fan, explicar la dificultat de posar mà
a l’enemic, però jo crec que això no seria un bon discurs, seria
còmode per a mi, però no seria un bon discurs, perquè, en
definitiva, no és inquietant per a l’infractor tenir un gestor de la
seguretat que s’autojustifica, bé, el de sempre, no hi ha cap
problema. El clima d’impunitat pot continuar perfectament.
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Hi ha un altre discurs, que jo crec que tampoc no s’ha de
fer, que és el discurs derrotista, vaja, es faci el que es faci, això
va fatal, això va molt malament, això no s’arregla perquè, en
definitiva, de qualque manera això tampoc no inquieta
l’infractor, que pensa que, bé, ja poden venir, tibis o troians,
rojos o blaus, conservadors o progressistes, tanmateix això
continua igual.

Ni derrotisme ni discurs defensiu. I, en aquest sentit, jo vull
fer un discurs basat en tres coses i en tres missatges molt clars.
Primer, es fa un esforç multiplicat respecte d’èpoques anteriors,
es multipliquen els esforços. Segon, aquesta multiplicació
d’esforços té resultats, s’avança d’una manera insuficient,
evidentment, però s’avança. Tercer, aquesta batalla la
guanyarem, aquesta batalla la gunayarem i la guanyarem entre
tots , el Govern, l’oposició, els sindicats, les organitzacions
empresarials.

Jo no puc, per raons de temps, aspirar a explicar tot el que
signifiquen els esforços que es fan, a més, jo crec que hi ha un
pla de xoc que expira d’aquí a un mes, s’ha de fer un balanç ben
fet, s’ha de presentar als agents socials, i ara seria prematur,
però, efectivament, aquest estudi sobre causes és al pla de xoc
i estarà en el termini de vigència del pla de xoc. L’activitat
sancionadora s’ha incrementat enormement, hem passar de
gener-juliol del 99, 238 expedients, a 348 l’any 2000; de 119
milions de sanció a 173 milions de sanció. Hi ha més eficàcia en
la resolució dels expedients, hem passat de l’any 99, un període
de temps de 292 dies entre entrada de l’expedient a resolució,
a un període de 117 dies l’any 2000, és a dir pràcticament ho
hem davallat quasi a la meitat. S’han condicionat les
subvencions a les empreses, a partir d’actuacions de la
Conselleria de Comerç i Indústria en el compliment de la
legislació, una cosa molt important. S’ha intentat fer en la
contractació, després ja parlaré a la contrarèplica, perquè hi ha
dificultats jurídiques; s’han donat ajudes a les empreses perquè
es puguin adequar a la llei. En tema de formació, hi haurà un pla
de formació abans d’un mes, tal com està al pla de xoc, hi haurà
pressupost l’any que ve, en aquests moments, en formació
ocupacional s’estan invertit  200 milions de pessetes en cursos
relacionats amb la prevenció, aquests mixtes que vostè diu que
no s’han constituïts, estan ja constituïts, amb retard, perquè hi
ha hagut dificultats amb els agents socials per constituir-los,
però s’han constituït; hi ha un pla d’inspecció de 16 d’octubre,
importantíssim, que és molt dur, fet en consens amb el Ministeri
de Treball i que parla de dur a fiscalia els accidents molt greus
i mortals, o aquells riscos que, maldament no hagin donat peu
a un accident, es considerin greus per als treballadors,
incompliment greu de la normativa, bé, moltes més coses que es
fan en matèria de prevenció, lògicament, bé, campanyes,
publicacions, jornades, guies, etc., i, evidentment, el servei de
prevenció de la CAIB que és un altre compromís que penjava
i que era obligat, perquè clar, jo no puc multar empreses perquè
no tenen un servei de prevenció, i que la mateixa comunitat com
passava aquí, no el tengués.

Bé, es fan coses, s’han multiplicat els esforços. Per fer-se
una idea, vaja, en matèria pressupostària, l’any 2001 està
pressupostat, en capítol 2, 4 i 6 de la Direcció General de Salut
Laboral, un pressupost que significa multiplicar per 15, per 15

el pressupost del 99, el pressupost del 99 es va multiplicar per
5 el 2000, i es multiplica el del 2000 per 3 per al 2001. Per tant, es
fan coses i es podria fer tranquil·lament aquest discurs.

Segon punt, s’avança. Clar, perquè ahir, a una conversa
telefònica vostè em va dir que li faltaven dades, es varen enviar
al Grup Parlamentari Popular totes les dades de què disposam
en aquesta matèria, però estam millorant el tractament de les
dades, clar, no podem anar amb aquestes dades de xifres
absolutes  d’accidents, que no diferencien absolutament res i
que ignoren un fenomen tan important com que la població
acollida al règim general de la Seguretat Social en aquesta
comunitat autònoma, s’incrementa de 20.000 en 20.000 cada
any, això té una certa importància, que l’any 96 fossin 200.000,
l’any 97, 220, l’any 98, 240 i l’any 99, 260, o no té res a veure
això amb les dades de sinistralitat? Hem de fugir, per tant, de les
dades gruixudes que fins ara manejàvem i anar a les dades
fines. I, efectivament, les dades fines signifiquen que hi ha una
millora que va començar en el seu període, per cert, i li faig
l’honor en aquest sentit, de davallada en els greus i mortals, i
que en els lleus continuen incrementant les taxes. Per tant, som
lluny d’una situació en absolut satisfactòria, però no podem dir
que no serveis per a res tot el que he dit  que es feia, perquè, si
comparam amb el conjunt de l’Estat, no té color. És a dir, l’any
98 Balears en accidents lleus era la primera comunitat autònoma
de l’Estat, amb unes xifres brutalment superiors a la segona i a
la tercera; dos anys després, dades del primer semestre, som la
quarta comunitat, hem passat de la primera a la quarta, amb
unes xifres molt homologables a la de la vuitena; per tant hem
millorat en accidents lleus en termes relatius a l’Estat. Amb
accidents greus i mortals  érem la segona comunitat després de
Cantàbria, l’any 98, i dos anys després som la comunitat
número setze, incloses Ceuta i Melilla, hem passat de la 2 a la
16.

Per tant, això vol dir que quan es fan les coses, serveis, i
això no ha de servir per fer ni un discurs triomfalista ni un
discurs complaent. Al revés, ha de significar que hem de
redoblar els esforços com volem fer l’any 2001. I en aquest
sentit  jo li apunt algunes línies, ja li he dit l’esforç
pressupostari. Farem els plans estratègics sectorials
d’hostaleria i construcció que se’n duen, lògicament, una bona
part dels accidents. Aquest ordre de registre del delegat de
Prevenció està a punt de publicar-se i tendrem, l’any 2001, un
registre de delegat de prevenció, i jo vull tenir més delegats de
prevenció, més organitzats, més informats, més útils per a
aquesta batalla, i evidentment ajudarem a les patronals perquè
facin el mateix en les seves empreses, perquè ajudin les seves
empreses a complir la legislació.

Evidentment, el tema de la Fiscalia és fonamental, a partir
d’aquest acord, qualsevol accident molt greu o mortal
d’aquesta comunitat va immediatament a la Fiscalia, és a dir, les
responsabilitats penals s’han de posar damunt la taula i, de fet,
la jurisprudència està canviant la seva actitud respecte
d’aquestes  qüestions, i jo crec que això ha de servir perquè
tothom prengui consciència de la necessitat de respectar la llei.
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Hi haurà una partida de 100 milions de formació per a les
persones  que tenen a veure amb el tema de la prevenció, al
marge d’aquests 200 que, ja dic que es feien en matèria de
formació ocupacional. Volem propiciar que els agents socials
negociïn un acord marc de desenvolupament de la normativa
estatal en matèria de prevenció de riscos, volem estudiar
fórmules de condicionar també la contractació malgrat les
dificultats legals que hem trobat a les mesures contemplades al
pla de xoc i que ara no tenc temps de comentar, perquè em
falten, no m’estic passant de tretze segons.

Però, en qualsevol cas, li faig una reflexió final, com que tots
som a la mateixa banda de la guerra, li demanaria que fes unes
mocions imaginatives i potents, i potents, i exigents, de cara al
desenvolupament d’aquesta interpel·lació, amb la seguretat que
les estudiarem, miri una mica cap a Madrid, també, miri-hi una
mica, jo no vull girar la truita de cap de les maneres, però hem
de tenir en compte que necessitam més inspecció perquè
s’incrementa molt la població laboral de les Illes Balears, les
quanties de determinades sancions no són proporcionals als
danys que es fan, és a dir, un accident provocat per una
negligència, que provoca una mort i que es pugui saldar amb
una multa d’un milió i mig de pessetes, no és prou dissuasòria
d’aquestes qüestions, i hem de fer cara a l’incompliment, hem
de fer car l’incompliment de la normativa.

Per acabar, a més de convidar-lo a vostè a prendre aquesta
actitud de cara a les mocions, vull felicitar els mitjans de
comunicació, perquè aquesta és una batalla on realment
qualsevol mesura que es plantegi troba una receptivitat
extraordinària en el conjunt de la societat i a un dels seus
miralls  que són els mitjans de comunicació. Per tant, hem de
continuar en la línia empresa, que no tenc inconvenient a
admetre que vostè va començar, però que nosaltres hem
impulsar amb majors mitjans materials i amb major empenta
política, però, en qualsevol cas, hem de redoblar els esforços,
ho hem de fer consensuadament Govern-Parlament-agents
econòmics i socials, i, insistesc, el missatge final és que
guanyarem aquesta batalla.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske per la seva intervenció. Grups
que vulguin fixar posició?

Sr. Bosco Gomila, del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula per cinc minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes durant aquest
any i tal com ha explicat el conseller, ha elaborat i va executant
un pla de xoc en contra de la sinistralitat laboral, un pla que
contempla des del reforçament de l’activitat de vigilància,
control i de l’activitat sancionadora, de la coordinació amb
altres administracions, de la informació, la promoció i el foment
de la prevenció; un pla de formació per tal d’evitar els riscos
laborals  i un servei de promoció de prevenció dins la mateixa

administració autonòmica, i, sobretot, un pla que contempla la
informació.

Nosaltres creim que el positiu de les actuacions d’aquest
govern és haver elaborat i anat executant aquest pla perquè
demostra la voluntat d’avançar i d’evitar els riscos laborals que
es donen a les empreses.

Nosaltres donam suport a aquestes actuacions que es fan,
però, com ha dit el conseller, és evident que no ens hem
d’adormir i que hem de continuar treballant perquè les empreses
segueixin els protocols i els procediments prevists a la
normativa aplicable a aquests casos i per millorar la seguretat
dels  treballadors. Creim que s’ha de comptar, també, amb la
participació dels  treballadors i dels empresaris perquè aquests
esforços que es puguin fer des del Govern es multipliquin.

Com ja ha dit el conseller, nosaltres esperarem la proposta
que arribi des del Partit Popular, amb la moció subsegüent que
ben segur durà aquesta interpel·lació, i que evidentment serà
vista, no només des del Govern, sinó des dels grups
parlamentaris  que li donam suport per mirar d’incorporar i de
millorar el que en aquests moments es pugui fer des del Govern
de les Illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. Sra. Francina Armengol, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Conseller de Treball i Formació. En nom del Grup
Parlamentari Socialista volem donar suport a la política que fa
el Govern, i molt concretament la Conselleria de Treball, i creim
que el conseller ha explicat molt bé els avanços que s’han
produït durant aquest any i mig de govern a les Illes Balears,
però, de totes maneres, volem felicitar molt especialment el to
amb el qual ens ha parlat el conseller i la il·lusió que ha posat en
el tema, ni per fer-se un autobombo de la seva gestió ni tampoc
una actitud pessimista que aniria en detriment dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears i, en canvi, aquesta actitud
d’il·lusió i d’afrontar els problemes de la sinistralitat laboral
que, sense cap tipus de dubte, és un problema que ens
preocupa a tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra.

Volem felicitar la Conselleria de Treball pel seu pla de xoc
contra la sinistralitat laboral, que creim que és la primera
actuació decidida i clara d’un govern en aquestes illes, per
enfrontar un tema realment preocupant, i el que és decidit i clar
és el fet que s’hagi pressupostat en una quantitat acceptable
per poder dur endavant totes aquestes actuacions previstes en
el pla contra la sinistralitat laboral que desgraciadament en
aquesta comunitat autònoma estàvem acostumats que
s’invertia poc sobretot en la prevenció d’aquestes sinistres. Per
tant, entenem positiu el fet que s’hagi augmentat la inspecció
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i les sancions, perquè de vegades no tan sols és bona la
prevenció, sinó que hi ha moments en què el Govern ha
d’actuar i, realment, ha de sancionar totes aquelles empreses
que no compleixin amb la Llei de prevenció de riscos laborals.

També valoram positivament, com no pot ser d’altra manera,
les campanyes d’informació i sensibilització, els acords amb
altres institucions, la formació que es fa des de la conselleria i
aquest pla de formació que sembla que es posarà en marxa a
partir del 2001. I, d’una forma molt especial, valoram la creació
del servei de prevenció de la comunitat autònoma, que sabem
que està fet el decret, acordat amb els sindicats i que,
previsiblement, es podria posar en marxa a principi del 2001, és
un tema que havíem sol·licitat tots els grups parlamentaris que
abans érem a l’oposició, ara donant suport al Govern de les Illes
Balears, i que duia un retard realment important.

I no seria just, tampoc, parlar només de les dades negatives
quant a l’augment dels accidents lleus, hem de recordar que els
accidents greus han disminuït en aquest primer semestre i que,
evidentment, són els accidents de major importància, però
també, per acabar la meva intervenció, vull recalcar el fet que la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en comparació amb la
resta de l’Estat espanyol, realment ha pujar graons molt
positivament, en el 98, i se’n deu recordar molt bé el Sr. Camps,
perquè ell era el responsable d’aquesta àrea, en accidents lleus
la comunitat autònoma desgraciadament encapçalava el
rànquing a nivell de l’Estat espanyol, i ara ha passat a ser el
número 4; i en greus, molt greus i mortals, era la número 2 i ara
és la número 16. Per tant, jo crec que més que ser pessimistes,
hem de felicitar, perquè alguna cosa hi deu tenir a veure la tasca
que fa el conseller de Treball i Formació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista.
L’autor de la interpel·lació té una intervenció de 5 minuts per
replicar el que consideri oportú.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, abans de res, agrair el to i l’ànim de tots els partits
polítics per fer front a aquest greuge importantíssim, que és la
sinistralitat laboral, nosaltres pensam que és un dels problemes
greus i prioritaris que la comunitat autònoma ha d’assumir i ha
de fer front, i aprofit aquí per dir tres coses.

Primer de tot, sempre ens trobaran al seu costat per fer front
a aquesta sinistralitat i a aquesta tara tan important que avui es
dóna. Jo crec que han d’aprofitar la nostra experiència, ho dic
de cor, perquè pens que es va fer molta feina i molta
d’encertada, tant és així que el Pla  d’acció de sinistralitat
laboral a nivell nacional es va adaptar a la comunitat autònoma
i d’aquest document de 35 pàgines, pens que punt per punt hi
ha coses  molt positives que es poden aprofitar, i aquest jo crec

que pot ser un bon document de discussió  i de base, i perquè,
com deia vostè, en aquesta guerra, tots som al mateix bàndol.

Jo el que li voldria dir, a més, és que ningú no pot pensar en
un indicador zero d’accidents laborals, jo no vull entrar en una
guerra laboral, si érem abans davant o darrer, pens que avui és
impossible aconseguir un nivell zero de risc, però estam
convençuts  que les xifres podem millorar si cada empresari,
cada treballador de Balears i cadascú es posa al seu lloc,
complint els instruments d’informació i protecció necessaris.

L’etapa anterior va tenir una actuació molt concreta, que és
que havia de posar en marxa la Llei 31/95, el període l’acabàvem
de començar, i el Decret 3947, amb 30 reglaments, s’estan
desenvolupant, per tant, s’ha de considerar el temps
d’implantació d’aquesta cultura preventiva que tant necessitam
tots  i que tant, nosaltres, hauríem d’aconseguir, perquè és la
manera per lluitar d’una manera conscient i rotunda.

I això implicava dues coses, un període d’informació i un
període formació, i aquesta informació i aquesta formació, bé o
malament, jo crec, honestament, que es va fer. I crec que moltes
coses  es poden aprofitar i crec que moltes coses vostès les han
recollit molt encertadament, per açò crec que si hem de mirar
cara al futur i que la tendència aquesta de lleus o greus o el que
li vulguin dir sigui amb una bona estadística i, per açò, la
col·laboració amb la Conselleria d’Innovació Tecnològica, amb
una bona base de dades, amb un bon programa on-line, amb
les mútues laboral, crec que es pot aconseguir un període
d’informació i un període de formació, i aquesta informació i
aquesta formació, bé o malament jo crec que honestament es va
fer, i jo crec que moltes coses es poden aprofitar i jo crec que
moltes coses, vostès les han recollit molt encertadament.

Per açò jo crec que si hem de mirar de cara al futur i que
aquesta tendència de lleus, o greus, o el que li vulguem dir,
sigui amb  una bona estadística, i per açò la col·laboració amb la
Conselleria d’Innovació Tecnològica amb una bona base de
dates, amb un bon programa on line amb les mútues laborals,
crec que es pot aconseguir millorar moltíssim la informació que
nosaltres vulguem, i a partir d’aquí jo estic convençut que
desenvolupant la llei, desenvolupant els reglaments,
desenvolupant el decret i adaptant aquest pla d’actuació de
sinistralitat laboral a Balears, que serà un poc la base de la
nostra moció, jo crec que podríem aconseguir entre tots que
aquesta tan important, tan funesta realitat que tenim, arribem a
aconseguir que la cultura de la prevenció del risc i salut laboral
sigui un fet normal a la nostra comunitat autònoma.

Per açò jo pens que, a més de conscienciar els agents
socials, tant els sindicats, que han d’assumir la seva pròpia
responsabilitat, com efectivament els empresaris, que són els
que ha d’aplicar a les seves empreses tots els programes
preventius, l’actuació d’inspecció ha de ser contundent,
sobretot en aquelles recalcitrants que obvien les mesures de
seguretat i van en contra de la llei. I jo en açò també estic
totalment i absolutament d’acord: s’han de posar tant els
serveis  tècnics adequats a la conselleria, que no s’han de
confondre amb els inspectors que per llei són els que han de
sancionar, i aquesta col·laboració amb els tècnics que
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prèviament facin unes visites periòdiques i ben programades,
donarà peu a un bon procès d’inspecció, i si cal, tancar
l’empresa, i si cal, dur a les darreres conseqüències,
efectivament, perquè la vida d’un treballador és el més preuat
que avui nosaltres tenim

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball, per
contrareplicar i tancar té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que amb el to del debat
i amb el to de la rèplica del Sr. Camps no hi ha lloc a massa
contrarèplica, ni a massa contradicció per aclarir. Tenc una certa
temptació d’acabar d’explicar coses que, evidentment, amb un
termini tan curt de temps no he pogut explicar, però crec que
faré gràcia a la cambra d’això. En tot cas, quan acabi el període
de vigència formal del Pla de xoc el que podem fer és una
compareixença parlamentària per explicar amb calma la situació,
les mesures i sobretot les noves polítiques que s’han d’aplicar.

Jo crec que la idea, evidentment, d’imbricar aquest pla de
xoc que vàrem firmar el gener aquí a la comunitat autònoma amb
el pla estatal, jo crec que és una idea interessant. De qualque
manera aquestes visites amb calma a les empreses de major
sinistralitat, que constitueix un dels eixos d’aquest pla estatal,
és també un dels eixos del que es fa aquí, però en qualsevol cas
hem de procurar aquesta imbricació de la millor manera
possible. 

Evidentment, el tema de l’estadística és fonamental, és a dir,
no només l’estadística de la sinistralitat afinant on es produeix,
de quina manera, sinó anant a les causes: hem de saber què
passa a la gent, quan li passa, quines circumstàncies envolten
això, el perfil de l’accidentat... Hi ha dades, ja; hem de continuar
aprofundint en aquesta qüestió i trobarem coses molt
interessants, com la relació entre l’edat i la sinistralitat, la relació
entre l’antiguitat a l’empresa i la sinistralitat... Més difícil de
calibrar d’una manera exacta és el tema del tipus de contracte,
perquè no figura a l’informe d’accident, però evidentment la
persona que acaba d’arribar a l’empresa, que té escassa
antiguitat, que té escassa formació i és jove, sobretot quan es
conjuguen aquestes circumstàncies, aquest és el candidat
evident per a un sinistre laboral, i aquest coneixement de les
causes  i de les circumstàncies de la sinistralitat segurament ens
ajudarà a millorar aquestes qüestions.

Jo vull dir que també la legislació estatal és perfectible, i jo
fins i tot ho sé i em consta, perquè sé que el mateix ministeri
pensa coses a aquest nivell, no? S’ha parlat ara a la premsa del
tema aquest que té aquest nom una mica ridícul, del bonus
malus, o no sé com funciona, això, en fi, no sé si ho dic bé però,
vaja, això de vincular les cotitzacions a la Seguretat Social;

segons com es faci jo crec que pot ser una idea interessant. La
figura del coordinador d’obres jo crec que també és important
regular-la millor, ha de ser una persona més independent de
l’empresari, amb més capacitat per assenyalar les deficiències
que es puguin produir a l’obra en qüestió. 

Hi ha el tema de la contractació. La Llei de prevenció de
l’any 95 preveu la impossibilitat de contractar des de
l’Administració pública aquelles empreses sancionades amb
sancions molt greus, però no hi ha manera de donar contingut
a aquesta disposició legal, perquè es requereix tota una
tramitació administrativa que, en definitiva, no està
reglamentada i, per tant, en aquest moment aquesta
reglamentació o aquesta disposició legislativa és paper banyat.

Bé, jo crec que hi ha coses també per millorar. No estaria
malament que estiguessin també a la moció, i sobretot també
doni canya a la conselleria sense cap tipus de por, és a dir,
exigeixi i doni canya perquè, en definitiva, d’això ha de sortir,
sense cap tipus de dubte, una millora de les polítiques a dur a
terme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Amb la seva
intervenció queda substanciat aquest debat.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3737/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a emissió de segells dedicats a
ressaltar la declaració de Patrimoni de la Humanitat d'alguns
llocs d'Eivissa i Formentera.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 3737, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a emissió de segells dedicats a ressaltar la
declaració de Patrimoni de la Humanintat d’alguns llocs
d’Eivissa i Formentera. En nom del Grup Popular té la paraula el
Sr. Joan Marí, per intervenir i defensar la proposició.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el 4 de
desembre del 1999, la Unesco declarava Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, reconeixent d’aquesta manera la trascendència dels
valors naturals i culturals  que durant segles han caracteritzat
les Illes Pitiüses. Culminava aleshores un llarg procés de treball
que sota l’epígraf  “Eivissa, biodiversitat i cultura”,
reivindicava la trascendència mundial d’uns béns naturals i
culturals  interrelacionats entre si. Autenticitat, perfecció
tècnica, excepcionalitat i excel·lent estat de conservació són els
valors reconeguts per la Unesco als béns patrimonials
d’Eivissa, uns elements que aquest organisme ha distingit per
a la seva preservació. 
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La inclusió d’Eivissa a la llista de béns Patrimoni de la
Humanitat comporta de manera implícita un prestigi
internacional associat a criteris de singularitat i de valor
universals. Resulta imprescindible que la riquesa d’un
patrimoni que enorgulleix els eivissencs i formenterers,
mantengui el seu màxim esplendor per a tot aquell que desitgi
coneixer-lo. La ciutat fortificada de Dalt Vila, el jaciment fenici
de sa Caleta, la necròpoli púnica de Puig dels Molins i la
memòria viva d’unes illes que afronten el futur amb l’optimisme
i la serenor que confereix el fet que els seus valors culturals i
naturals  gaudeixin d’un reconeixement mundial, fan l’objecte
d’aquesta proposició no de llei.

Les praderies de posidònia, la ciutat fortificada de Dalt Vila,
el jaciment fenici de sa Caleta i la necròpoli del Puig dels Molins
són síntesi de la nostra riquesa cultural i natural. Són un
patrimoni íntegre heretat dels nostres avantpassats a qui ens
uneix el nostre reconeixement i el deure de transmetre’l a
generacions posteriors. Els béns declarats Patrimoni de la
Humanitat formen un conjunt perfectament interrelacionat,
síntesi de la història mil·lenària de l’illa i de l’harmònica relació
que durant segles han mantingut l’home i la naturalesa, una
harmonia que ha donat el seu fruit en aquest paisatge
humanitzat que manté aquest delicat equilibri que és la
demostració fefaent que l’explotació d’una zona no
necessàriament ha de perjudicar la seva conservació com a
espai natural de primer ordre amb una gran varietat en
biodiversitat.

He buscat la informació que els acab de llegir en l’elaboració
del programa que es va enviar a la Unesco, i voldria acabar fent
la traducció del text  íntegre de les actes aprovades pel Comitè
del Patrimoni mundial en la sessió celebrada a Marraqueix del
29 de novembre al 4 de desembre del 1999, i que, entre altres
coses, deia el següent a l’hora de qualificar cada un dels punts
que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat: “L’element
marí es caracteritza per la presència de praderies denses i molt
ben conservades de posidònia oceànica, plantes dels fons
marins, i esculls coralins. La posidònia oceànica de la reserva
natural entre Eivissa i Formentera ha estat definida com la millor
conservada de la conca mediterrània”. “La fortificació intacta
d’Eivissa, que data del segle XVI, és un testimoni únic de
l’arquitectura i del geni militars i de l’estètica del renaixement;
aquest model italoespanyol ha exercit una gran influència,
especialment en la construcció de les fortificacions de les viles
i ciutats del nou món”. “Les restes fenícies de sa Caleta i la
necròpoli feniciopúnica del Puig dels Molins aporten un
testimoni excepcional de la urbanització i de la vida social de les
colònies fenícies al Mediterrani occidental; constitueixen una
font única en quantitat i importància dels descobriments i
origen de les sepultures fenícies i cartagineses”. “Finalment,
Dalt Vila representa un excel·lent exemple d’acròpoli fortificada
que conserva de manera excepcional l’estratificació dins de les
murades i dins del teixit urbà dels primers assentaments fenicis
i dels períodes àrabs i catalans, fins als baluarts del
renaixement”.

Per aquests i altres motius, senyores i senyors diputats,
demanam l’aprovació d’aquesta proposició no de llei d’acord

amb el següent text: Que el Parlament de les Illes Balears es
dirigeixi al Govern de l’Estat perquè s’emeti un segell o una
sèrie de segells dedicats a ressaltar gràficament algun o tots els
punts declarats  recentement per la Unesco com a Patrimoni de
la Humanitat. Sabem que es fan altres gestions encaminades al
mateix fi, però el suport del Parlament de les Illes Balears és el
suport  de tota la nostra comunitat cap a una part, la més petita,
del nostre territori. Per això els demanam el seu vot, per tal que
el patrimoni d’Eivissa i Formentera viatgi per tot el món
mitjançant els segells.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Grups que vulguin intervenir per
fixar posició? Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que aquesta
proposició no de llei, que fa temps que està presentada, que
coneixem, en vista de les informacions que han aparegut
recentment i de les gestions que nosaltres ja teníem
coneixement que es feien i suposàvem que el Sr. Marí Tur
també en tenia coneixement, pensàvem que tal vegada es
retiraria o es modificaria, però veig que no fa així i es manté en
els seus mateixos termes.

La veritat és que l’explicació que ha fet el Sr. Marí Tur dels
valors contemplats a la declaració de Patrimoni de la Humanitat
d’alguns béns de l’illa d’Eivissa, així com de determinades
praderes de posidònia entre Eivissa i Formentera, -curiosament
no de totes les praderes de posidònia, però sí d’algunes-
lògicament, com no pot ser d’altra manera, compartim el que ell
ha dit, que ho treu de la mateixa declaració o de la
documentació prèvia. Però entenem que no és oportú, no
sembla lògic avui en dia instar el Govern de l’Estat perquè
s’emeti un segell o una sèrie de segells dedicats a ressaltar
gràficament algun o tots els punts declarats, i no es oportú
perquè hi ha confirmació feta per l’Ajuntament de la ciutat
d’Eivissa mitjançant un comunicat públic i oficial, hi ha
informació periodística prou ampla que ho recull, del fet que
l’Ajuntament d’Eivissa a principi d’any ja va iniciar gestions
amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre perquè s’editàs un
segell que recullís el tema del Patrimoni de la Humanitat. Avui
en dia tenim la confirmació formal que la Fàbrica Nacional l’està
preparant, que des de fa aproximadament un mes i mig disposa
ja de les diapositives enviades pel mateix Ajuntament d’Eivissa,
que sortirà una edició l’octubre de l’any que ve que, a més de
contemplar els béns Patrimoni de la Humanitat o una
representació d’aquest a l’illa d’Eivissa, també contemplarà les
darreres declaracions fetes dins l’Estat espanyol de Patrimoni
de la Humanitat, com és la ciutat de La Laguna a Tenerife, com
és Alcalà de Henares o com és l’art rupestre de la mediterrània.

Bé, davant aquesta situació, que sabem que s’està
treballant, que hi ha l’acord, que la Fàbrica Nacional de
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Moneda i Timbre té el compromís  de treure-ho, que sabem fins
i tot el nombre de segells que s’editaran, que sabem el preu que
tendran..., és a dir, està tot així, realment pensam que amb la
redacció actual no té sentit. Si els proposants la volguessin
modificar en el sentit..., no ho sé, en un altre sentit, de donar
suport  al que ja s’ha aprovat, però instar que s’aprovi una cosa
que s’està fent, creim que no està justificat avui en dia i, ja dic,
amb aquesta redacció concreta el nostre grup no li pot donar
suport, però si els proposants, en vista de la situació real,
fessin una modificació, no hi hauria inconvenient, perquè seria
bo que aquí celebràssim que la Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre recordi l’illa d’Eivissa i aquest Patrimoni de la Humanitat
i hagi decidit ja fer una edició de segells.

I potser en consonància amb alguna cosa que també hem
aprovat en aquesta cambra, seria bo que aquests  segells, cosa
que crec que avui en dia no està aprovada, poguessin també
ser en llengua catalana, no només en castellà, i així juntaríem
dues qüestions importants.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista hem de fer una declaració explícita: que valoram
molt positivament el fet que hagin estat declarades Patrimoni de
la Humanitat per la Unesco bona part de la ciutat d’Eivissa i
bona part de les Illes Pitiüses, suport que des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista donam obertament.

També valoram molt positivament que es vulgui, es
pretengui difondre aquest fet a través dels mitjans que sigui, i
un dels bons mitjans reconeixem que és l’emissió de segells
que s’escampen arreu arreu del món. Valoram molt
positivament, per tant, una proposta d’aquestes
característiques, però no valoram tan positivament que es
presenti en aquest parlament, i que es presenti en aquest
parlament ara. Seria una bona proposta, des del nostre punt de
vista, però arriba massa tard. Seria una bona proposta si dins el
contengut del text de l’acord hi hagués la referència explícita a
allò que s’exposa a l’exposició de motius, però és que per una
banda va l’exposició de motius, per l’altra va el que se’ns ha
explicat per part del diputat representant del Grup Parlamentari
Popular, i per l’altra hi ha el text de l’acord. Nosaltres, que,
repetesc, valoram molt positivament el fet que Eivissa hagi estat
declarat -una part d’Eivissa- Patrimoni de la Humanitat i que
s’utilitzin tots els mitjans que siguin possibles per difondre la
imatge i el coneixement, la figura, els elements de les Illes
Pitiüses, en veure que arriba massa tard consideram i demanam
al Grup Parlamentari Popular que retiri aquesta proposta. Arriba
massa tard pel que ja ha explicat l’anterior intervinent, pel fet

que és com si aquest parlament s’adreça a qualcú, a una
instància, a dir-li “fes això que ja fas”. 

En nom de la sobirania d’aquest parlament, i en nom del
respecte a les Illes Pitiüses, jo crec que el Grup Parlamentari
Popular s’hauria de repensar la presentació d’aquesta proposta.
Consideram que el Parlament balear té la sobirania plena per
poder decidir què és allò que ha de fer i consideram que no hem
de rebaixar el Parlament de les Illes Balears a fer-li dir al Govern
de l’Estat que continuï fent allò que ja fa.

És per tot això que aquesta és la petició que nosaltres feim
des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Sr. Vicent Tur, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo forçosament hauré de coincidir no només amb el
contingut, sinó fins i tot amb l’argumentació dels dos
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula, perquè
aquests  són els fets. D’entrada vull reconèixer al Sr. Marí Tur
el seu interès en presentar aquesta proposta per commemorar
i difondre un fet que valoram com a molt important, la
importància de la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la
ciutat d’Eivissa, que no ve a fer més que confirmar la
importància del patrimoni històric i artístic de la nostra ciutat, i
que aquesta declaració representa, sens dubte, un
reconeixement mundial d’aquesta importància.

Ara bé, insistesc en la coincidència; em veig obligat a
demanar-li que la retiri, perquè això que demana vostè ho va fer
la regidora de Cultura de la ciutat d’Eivissa, de l’Ajuntament de
la ciutat d’Eivissa amb una telefonada. Per tant, si amb una
telefonada s’ha aconseguit aquest objectiu, crec que seria
absolutament reiteratiu, per no dir una altra expressió, que ara
el Parlament es dirigís al Govern de l’Estat per demanar que
mitjançant la Fàbrica de Moneda i Timbre s’emetin aquests
segells, en els quals  ja treballen. I he de repetir els arguments
que s’han donat perquè són els que hi ha i els que confirmen
els  fets del que deim: està acordat i es treballa en el fet que
s’editaran nous segells amb imatges i referents a la declaració
de patrimoni de la ciutat d’Eivissa que tendran una tirada d’1,5
milions de pessetes i que, segons informacions de la Fàbrica de
Moneda i Timbre, tenen previst que puguin sortir l’octubre... -
he dit de pessetes, d’exemplars, gràcies per la correcció, Sr.
Portaveu- ...que està previst que puguin sortir el mes d’octubre
al carrer. Fins i tot sabem el preu, que es posarà en pessetes i en
euros, i que serà el preu de 260 pessetes o 1,56 euros. 

Per tant jo crec que allò oportú per no fer fer un trist paper
a aquest parlament demanant una cosa que està tan avançada,
allò oportú és retirar aquesta proposició no de llei. En qualsevol
cas he d’anunciar el nostre vot en contra, a no ser que, com ha
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dit un anterior portaveu, el portaveu del Grup d’Esquerra Unida
i Ecologista, es modifiqui i que permeti aportar alguna cosa
nova al que hi ha fet en aquest moment i que la poguéssim
votar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur en nom del Grup Socialista.
Sr. Marí, té la paraula per contradiccions.

EL SR. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, idò, senyores i senyors
diputats, voldria manifestar la meva satisfacció perquè tothom
està d’acord amb aquest fet que la Fàbrica Nacional de Moneda
i Timbre idò faci una expedició d’un segell. El que jo havia
escrit en el meu escó abans de venir aquí, i he deixat el paper
allí, era que ja m’imaginava el que diria el Sr. Miquel Ramon
d’Esquerra Unida, però, clar, jo no vull pensar malament, no
vull pensar malament. Com el senyor d’Esquerra Unida mateix
ha dit ja fa temps que aquesta proposició no de llei estava
presentada aquí, i que tots els diputats que en tenien interès la
coneixien, i casualment la nota del Diari d’Eivissa  va aparèixer
dissabte o diumenge; quan hi ha la possibilitat de fer una
cridada telefònica, és evident que es volia treure protagonisme
o al Partit Popular o tal vegada a aquest parlament. A mi, com
a eivissenc, em sembla beníssim que es faci un segell, amb una
telefonada o amb una proposició no de llei, d’un aspecte que
ha merescut la declaració de la Unesco com a bé Patrimoni de
la Humanitat.

Sr. Ramon, nosaltres no demanam un segell, com demana
l’Ajuntament d’Eivissa i com publica el Diari d’Eivissa  el
dissabte o el diumenge. Nosaltres en demanam una sèrie,
perquè el més lògic serà que es publiqui idò una visió de la
murada d’Eivissa, o de la catedral i el castell, un, un aspecte
dels  quatre que conformen els béns declarats Patrimoni de la
Humanitat. Per tant, amb aquesta transacció que jo li proposaré
al final, podríem afegir que no un segell, sinó una sèrie.

Aquest diputat que els parla fa molt de temps que es va
posar ja en contacte amb la Fàbrica Nacional, tenc tot
l’expedient que es necessita per demanar un segell, i això no
desmereix gens ni d’un parlament, ni d’un ajuntament, ni de
qualsevol institució, i la Fàbrica Nacional em va dir que era
norma de la casa que quan es declarava a Espanya un bé
Patrimoni de la Humanitat, es feia immediatament un segell. Per
tant, si aquesta presència meva aquí és inútil, també ho era la
telefonada de l’Ajuntament d’Eivissa perquè, això, la casa de
Moneda i Timbre ja ho fa sense que se li demani.

Això pel que fa a Esquerra Unida. Pel que fa al PSM, el Sr.
Buele té aquesta elegància parlamentària que tot li sembla bé,
però llavors no vota amb nosaltres, però, en fi..., i vostè es
queixa  que no hi ha una unitat. Jo crec que tota novel·la té
plantejament, nus i desenlace, que diuen en castellà. Jo crec
que ha estat claríssim: l’exposició de motius ho diu, el més
dolent segurament ha estat la  meva exposició d’aquí, la meva

exposició parlamentària, i la conclusió és claríssima. Sr. Buele,
que vostè digui que no hem de rebaixar el Parlament per dir al
Govern el que ha de fer, això només pot sortir d’una ment una
mica malaltissa d’un nacionalisme exagerat. El Parlament de les
Illes Balears es pot dirigir al Govern per demanar-li allò que el
Reglament estimi convenient; per tant, no rebaixi vostè, no
degradi vostè el Parlament i, sobretot, no rebaixi vostè la
categoria de la proposta. Voti que no però no empri sofismes
literaris  ni argumentals d’una cosa que no té en absolut raó,
més que mirada sota un prisma, com he dit, excessivament
nacionalista. Podem demanar el que vulguem al Govern
d’Espanya, que és la nostra nació, configurada per comunitats
autònomes, i el segell és una manifestació a voltes de
patrimoni, a voltes de personatges, a voltes de paisatges, a
voltes d’invents, i nosaltres aquí, el Grup Popular, recollim un
desig que la Fàbrica Nacional faci aquests segells.

Quant al PSOE, Sr. Tur, no es preocupi que no la retiram.
Nosaltres el que demanarem ara, si sembla bé al Sr. President,
serà un petit recés per veure si ens posam d’acord, perquè
nosaltres aceptaríem un text que ara podem retocar, però que
podria dir: “El Parlament de les Illes Balears dóna suport -jo no
tenc cap incovenient en dir que dóna suport- a la petició de
l’Ajuntament d’Eivissa”, no per fer un segell, sinó per fer-ne
una sèrie i etc., etc. Vull dir, que cap inconvenient en acceptar
la seva proposta, la de vostè i la de vostè. Si sembla bé al Sr.
President, podríem fer un petit recés, ens podríem reunir i
podríem discutir el text, que ja li dic jo que sempre que sigui
encaminat a una millor imatge d’Eivissa i Formentera difosa pel
món, l’acceptarem. No ens dol cap prenda, i ni el Parlament ni
el Grup Popular no es rebaixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Tal com determina el
Reglament, el proposant ha demanat una suspensió de la sessió
i, per tant, se suspèn la sessió per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Demanaria al Sr. Marí que té un torn per
dir-nos si hi ha hagut acord i si està d’acord el grup proposant
amb les modificacions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Agrair, en primer lloc, el to que hi
hagut en aquesta reunió que hem tengut amb els representants
dels  diferents grups polítics i proposar l’acord al qual hem
arribat que és el següent: “El Parlament de les Illes Balears dóna
suport  a la petició de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa per tal
que el Govern de l’Estat espanyol emeti un segell o una sèrie de
segells  que recullin els indrets recentment declarats a Eivissa i
Formentera, Patrimoni de la Humanitat, i que els textos siguin
redactats, també, en llengua catalana”.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Estan d’acord els altres portaveus?
Aleshores es pot entendre aprovada per unanimitat aquesta
proposició no de llei? Queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei 3737, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’emissió de segells dedicats a ressaltar la
declaració de Patrimoni de la Humanitat d’alguns llocs
d’Eivissa i Formentera.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei
RGE  núm. 3819/00, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a participació de les comunitats autònomes
en el Consell de la Unió Europea.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat de
presa en consideració de la Proposició de llei 3819, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea. El
secretari primer de la Cambra farà lectura, a continuació, del
criteri del Govern respecte d’aquesta proposició de llei.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Antoni Garcías Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears, certifica que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de 20 d’octubre del 2000, adoptà, entre
d’altres, el següent acord: Manifestació de criteri respecte de la
presa en consideració de la Proposició de llei de participació de
les comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea. A
proposta del conseller de Presidència, el Consell de Govern
adopta el següent acord: Primer: El Consell de Govern manifesta
la conformitat respecte de la presa en consideració de la
Proposició de llei de participació de les comunitats autònomes
en el Consell de la Unió Europea, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Segon: Manifestar la conformitat pel
que fa a la tramitació d’aquesta proposició de llei. Tercer:
Traslladar el contingut d’aquest acord al Parlament de les Illes
Balears, per tal que se’n derivin els efectes pertinents”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari primer. A continuació, el Grup
Socialista, el Sr. Crespí en nom seu, té quinze minuts per
presentar la proposició de llei.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. No és aquest el primer debat que es
fa al si de les comunitats autònomes en relació amb el tema que
ens ocupa, altres grups parlamentaris a d’altres parlaments han
instat adoptar acords semblants i fins i tot, al Congrés de
Diputats també hi va haver un debat en relació amb el mateix
tema, a iniciativa del Grup Parlamentari Basc.

No obstant això, nosaltres creim que és important seguir en
aquest camí, tot i que no és original, ho reconeixem, però que
vagi conformant una opinió que és necessari anar avançant en

la participació efectiva de les comunitats autònomes als debats
en el si de la Comissió Europea i dels seus organismes.

Dos són els processos que avui afecten el que han estat,
tradicionalment entesa des dels concepte de sobirania, les
formes d’estat. Avui l’Estat espanyol, i no és exclusiu
d’Espanya aquest fenomen, veu que les seves competències,
el que entendríem per la seva sobirania es va repartint a dos
nivells, d’una banda la consolidació de l’estructura de l’Estat
espanyol, una estructura que per a nosaltres  és semblant a la
que han tengut altres països de federalització i, per tant, de
repartiment de sobirania amb institucions per davall del Govern
de l’Estat, per una banda;: i d’altra banda, la cessió també de
sobirania que necessàriament ha hagut de fer també l’Estat
espanyol cap a estructures supranacionals que són
comunitàries, si realment es volia avançar en una cohesió
política i econòmica en el si de la Unió Europea. 

Per tant, jo crec que és el moment de fer una anàlisi diferent
del que és imprescindible per garantir la cohesió d’un estat, i
d’altra banda també del que és necessari perquè aquesta
cohesió sigui garantida i les comunitats autònomes s’hi sentin,
no només representades, sinó també vinculades i concernides.

En aquest mateix context, altres països europeus han
avançat de manera decidida cap a fer que estructures per davall
del govern de l’estat tenguin una participació real i efectiva al
si dels òrgans europeus. Creim que és exemplar i possiblement
és la més decidida legislació al respecte, la que té Alemanya. La
República Federal Alemanya, ja l’any 1988, acorda la creació
d’un observador dels landers, és a dir una figura que ha de
tenir la coordinació de tots els elements que afecten les
competències exclusives dels landers, però també que afecten
aquelles competències que, sent de l’estat, els landers es
consideren concernits i hi tenen una voluntat de ser presents
en les discussions i les anàlisis.

De fet, i tot i que sigui només referencialment, m’agradaria
llegir, en relació amb aquesta participació allò que diu la
documentació legislativa alemanya, diu “per a aquelles
sessions dels consells a nivell de ministres en què es tractin
projectes que fonamentalment afecten les competències
legislatives exclusives dels landers, designarà el Consell
Federal -hi ha un organisme que és el Consell Federal dels
Landers-, d’acord amb l’article 6, els membres del govern dels
landers amb rang ministerial”. Llegesc això perquè pràcticament
allò que nosaltres proposam és semblant, i semblant és també
al seu desenvolupament a òrgans de tipus inferiors.

Però no només és Alemanya que té aquesta atenció, també
ho és Bèlgica en les seves regions i sobretot en les que tenen
llengua diferenciada, no oblidem que a Bèlgica hi ha tres
llengües oficials, també ho és Portugal, tot i que no és un país
federal per les regions que tenen un tractament singular, com
són els arxipèlags d’Azores i de Madeira, i també, recentment,
ho ha estat Anglaterra amb Escòcia, una vegada aprovat el seu
parlament i el seu estatut.
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Així mateix, la comunitat europea, modificant els articles 146
i 147 del Tractat de Maastrich fins al Tractat d’Amsterdam,
possibilita que aquesta participació es faci efectiva.

Com és la situació en aquest moment dins l’Estat espanyol?
S’ha de reconèixer que en aquest sentit hi ha hagut un cert
camí, s’ha avançat d’alguna manera que les comunitats
autònomes puguin tenir algun tipus de veu en aquells
assumptes que són la seva competència exclusiva, però no que
hi hagi una participació directa al si dels òrgans comunitaris.
NO hem d’oblidar que a la Llei 2/1997, s’estableix una
conferència per a assumptes relacionats amb les comunitats
europees i al seu article 3.2 parla de l’articulació de mecanismes
per fer efectiva la participació de les comunitats autònomes amb
la voluntat de l’Estat. És una frase hermosa, però simplement es
tracta de crear aquell instrument perquè a nivell intern
d’aquesta conferència, les comunitats autònomes puguin
exposar quin és el seu posicionament, però no estableix en cap
moment la participació efectiva en el si dels òrgans comunitaris.

Nosaltres crec que és arribat el moment de ja fer efectiva
aquesta passa més endavant, han passat ja tres anys des de
l’establiment d’aquesta conferència i, per tant, nosaltres creim
que ja seria ben hora que existeixi una participació real en
aquestes comissions. No existeix cap impediment polític ni cap
impediment legal perquè això es pugui dur així. Fins i tot, la
proposta que nosaltres presentam avui aquí i que crec que està
basada, no només en la legislació alemanya al respecte, sinó
també hem tengut en compte aquelles propostes que altres
grups parlamentaris han fet a l’Estat espanyol, creim que és
possible  crear  aquesta  copart ic ipació,  aquesta
corresponsabilització amb aquelles decisions que es prenguin
al si dels òrgans europeus, garantint aquella efectivitat de la
manifestació externa de la sobirania nacional per part del
Govern de l’Estat, però que també existeixi la veu de les
comunitats autònomes. I així, establim, com hauran pogut
veure, establim de manera clara quina ha de ser aquesta
participació, quan aquells assumptes són de competència
exclusiva de les comunitats autònomes fins a aquells que, no
sent exclusius de les comunitats autònomes, aquestes puguin
sol·licitar la seva participació, decisió que queda, naturalment,
en mans del Govern de l’Estat, la seva acceptació o no. Però, en
qualsevol cas, es reserva la capacitat de sol·licitar aquesta
presència.

Establim el rang que hauran de tenir aquestes
representacions, és a dir els representants al Consell de
Ministres necessàriament han de ser membres del Consell de
Govern de la comunitat autònoma, els representants, al Comitè
de representants permanents, haurà de tenir el rang d’alt càrrec,
i els representants en els grups de treball podran ser tant alt
càrrecs, com funcionaris, com altres persones que el Govern de
la comunitat autònoma delegui al respecte.

També establim, jo crec que d’una manera raonable, lògica
i respectuosa amb les competències que a nivell de
representació internacional té l’Estat espanyol, com s’hauran
de prendre les decisions en el si d’aquests òrgans. L’assumpció
de la responsabilitat de cara a les decisions adoptades per la
delegació espanyola, que és única, per part dels representants

de la comunitat autònoma, i també demanam que, a la
disposició addicional segona, establim que quan una
competència no sigui assumida pel conjunt de comunitats
autònomes, només afecti un nombre d’aquestes, evidentment
llavors la representació seria només d’aquelles comunitats
autònomes que es veuen afectades per aquesta competència o
aquests  temes que afecten la competència que tenen
transferida.

Creim que amb això respectam també les diferents
estructures dels estatuts d’autonomia i que, per tant, una
proposició d’aquest tipus pot tenir l’acceptació per part del
Govern de l’Estat espanyol, però també pot tenir el suport
d’aquelles comunitats autònomes que tenen diferents tipus de
competències o competències diferents a les comunes a les
comunitats autònomes encara de l’article 143.

Feim el debat avui aquí, d’una admissió a tràmit d’una
proposició de llei i, per tant, queda oberta a la participació dels
diferents grups parlamentaris per a la seva millora, per als
canvis que siguin interessants per als grups parlamentaris que
són representats en aquesta cambra, i nosaltres creim que no hi
pot haver arguments sòlids en aquest moment que l’Estat
espanyol camina cap a aquest, jo diria, repartiment de sobirania,
i que això pot ser acceptat, tant pels grups que es diuen
nacionalistes com per aquells grups que no s’ho diuen, perquè
al final parlam d’una cosa que jo crec que és comuna a tots i
que és més efectiva, potser, que discussions de tipus tan
ideològics, que és la sobirania real, és a dir, una comunitat
autònoma pot definir-se o no com a nacionalitat, com a nació,
com a regió o com el que vulgui, però al final allò que
conformarà la seva capacitat política i la seva capacitat de
diferenciació seran les quotes de sobirania que pugui obtenir
en aquest repartiment cada vegada més còsmic de les
competències.

Jo crec que ningú no discuteix avui que l’Estat espanyol
hagi perdut sobirania per haver renunciat a la pesseta enfront
de l’euro, el que passa és que amb els darrers canvis el que ha
perdut són molts de diners, però, en tot cas, no haurà perdut
sobirania. A nosaltres ens preocupa, com a socialistes, que
aquesta comunitat pugui decidir i, per poder decidir, un dels
elements, crec que inicial, com a mínim és poder tenir veu en
aquells  fòrums on es prenen les decisions sobre aquelles
competències, sobretot en les quals tenim la responsabilitat
exclusiva
 perquè així ho diu el nostre Estatut.

Per tant, demanaríem a tots els grups de la cambra, suport
per a aquesta iniciativa que avui pot iniciar la seva tramitació en
aquest parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.
Procedeix ara un torn a favor de la proposta, grups que vulguin
intervenir? Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina,
té la paraula.
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EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria, sense
més preàmbuls, anunciar que els diputats d’Unió Mallorquina
del Grup Mixt donarem suport a aquesta iniciativa de
proposició de llei, a l’admesa a tràmit.

I voldria expressar el sentit favorable del nostre vot al mateix
temps que vull manifestar la sana sensació d’alegria que tenc
en aquest moment, perquè avui he comprovat que ja som més
els  que pensam que les comunitats autònomes, les nacionalitats
han d’estar representades a la Unió Europea, ja no només som
els  partits nacionalistes, sinó que ja hi ha altres partits que
donen suport a aquesta iniciativa.

Dic molt clar que aquesta proposició que ha plantejat el
Grup Parlamentari Socialista, nosaltres hi donarem suport i
pensam que es nota que cada vegada és més PSIB i menys
PSOE, i nosaltres n’estam contents. Perquè no hem d’oblidar
que això que es proposa no depèn de la Unió Europea, els
tractats comunitaris no impedeixen que cap d’aquestes mesures
que avui, amb la seva proposició de llei planteja, puguin
adoptar-se, sinó que més aviat depèn demogràficament de
Madrid i no de Brussel·les.

Per tant, ens plau donar-los la benvinguda, jo diria, com a
conversos, al grup de consellers que tenim clar que les Illes han
de poder participar directament en tots aquells òrgans de la
Unió Europea que debaten assumptes que afecten les seves
competències i que participen de delegacions dels estats
membres.

Unió Mallorquina està convençuda que aquesta
participació és absolutament necessària perquè avui la defensa
dels  interessos propis a la Unió Europea es fa negociant,
acordant, proposant, contactant, cercant aliats i tot el que
vostès vulguin. I això ho fan els estats, per defensar les seves
respectives posicions, i així ho han de poder fer les Illes Balears
per a la defensa dels interessos que els són propis.

La fórmula per aquesta participació, seguint els exemples
d’altres nacionalitats, landers o regions europees, com Flandes,
Bolonya, Baviera, Salzburg, és la incorporació, quan es debatin
assumptes que afecten les competències o interessos de les
Illes Balears, en aquest cas, d’un representant de la nostra
comunitat autònoma a les delegacions de l’Estat que participen
en els òrgans de la Unió Europea, on les delegacions estatals
tenen una importància vital. Els ho deia, benvinguts.

I ara els toca a vostès. Sí, a vostès, senyors diputats i
diputades del Partit Popular. Els supòs encantats de veure que
carregava les meves primeres paraules de la intervenció als
seus rivals polítics, almenys rivals sobretot a l’Estat espanyol,
però sempre n’hi ha per als que miren, no? Són vostès els que
ara tenen la responsabilitat de govern a Madrid i són vostès els
que tenen a les seves mans resoldre aquest anacronisme,
votant a favor d’aquesta llei aquí i a Madrid, si s’escau. Per si
no ho han entès, els ho diré més clar. El Partit Popular del Sr.
Aznar té la possibilitat d’una cosa tan simple com que en
aquells  temes les competències dels quals estiguin transferides

a les comunitats autònomes, siguin tractats a l’àmbit europeu
per representants del Govern de la comunitat autònoma.

No es posin nerviosos. Ara per ara acceptaríem que aquests
representants de les autonomies formin part d’una delegació
més àmplia on el Govern de Madrid hi col·loqui els seus
representants, els seus comissaris, el que vostès els vulguin dir
i creguin oportú. Perquè pensam que el que no és admissible és
que, a la pràctica totalitat de matèries, les autoritats centrals de
l’Estat participen de manera exclusiva, dic i repetesc, de manera
exclusiva, en la presa de decisions comunitàries, sense que
hagin obert canals efectius d’associació o de comunicació amb
les comunitats autònomes en general, i en el cas particular de
les Illes Balears.

Mentre aquesta qüestió no es resolgui, l’Estat espanyol, a
través del Govern central, continua projectant cap a l’exterior i
molt especialment en el si de les institucions comunitàries, la
imatge que nosaltres trobam preconstitucional d’un estat
essencialment unitari i centralitzat, que no es correspon amb la
seva estructura que consagra la Carta Magna. Per això,
repetesc, senyores i senyors diputats del Partit Popular,
maldament puguin semblar recados a la madre superiora , al
que diguin els seus col·legues a Madrid, tal vegada el seu
ministre hi podria fer alguna cosa per solucionar-ho, per posar
fil a l’agulla i que, de manera ràpida se solucioni aquest
problema de representació de les comunitats autònomes a la
Unió Europea.

Si no actuen en aquest sentit, no vagin després pels pobles
de Mallorca dient que defensen els interessos de Mallorca,
nosaltres, des d’Unió Mallorquina, esperam que a part d’un PP
prest hi hagi un PP Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina. El Sr.
Portella, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Una intervenció breu per manifestar
el suport a la proposició de llei que presenta el Grup Socialista.
Breu perquè no volem reiterar coincidències amb el ponent
d’aquesta proposta ni amb el portaveu que ens ha precedit, el
Sr. Miquel Nadal, en defensar la posició del Grup Mixt, per no
reiterar intervencions ni discursos.

En tot cas, tal vegada perquè no ha quedat molt entès a la
presentació ni tampoc en el text de la proposició, sí recordar
que crec que es tracta d’una iniciativa legislativa davant el
Congrés dels Diputats que, en tot cas, el que surti d’aquesta
proposició de llei, s’ha de portar com a iniciativa legislativa del
Parlament de les Illes Balears davant el Congrés dels Diputats.
No sé exactament si la figura és amb aquestes paraules o amb
unes altres, però, com que no s’ha mencionat, ni als papers ni
a la intervenció, jo he de suposar que és aquest el desig del
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grup proposant i que és d’açò que parlam en aquests moments
al Parlament de les Illes Balears. En aquest sentit ho recollim i
en aquest sentit ens interessam en el tema i hi participarem.

Lògicament, estam assistint en aquests anys a una
redistribució dels poders a tota Europa i també dels poders
interiors a cada estat, per una banda competències que es
traspassen a les comunitats autònomes i que afebleixen o
disminueixen les competències tradicionals del Govern de
l’Estat, del mateix estat, i, per altra banda, de competències de
l’Estat que es transfereixen a Europa, a la comunitat europea i
que, per tant, per dalt i per baix el paper dels estats és molt
diferent al que teníem fa vint anys. Aquesta és la realitat i
adequar els instruments de presa de decisions i de conformació
d’objectius a aquesta nova realitat sempre és coherent i seria
absurd estar-hi en contra. Per açò, per coherència, també,
votarem a favor, a part que és un discurs que també des
d’Esquerra Unida es ve fent des de fa molts d’anys i no entra,
ni molt menys, en contradicció amb el que deim, tant pel que fa
a les competències ja pròpies, exclusives d’aquesta comunitat
autònoma, que sembla de caixó que amb aquestes
competències pròpies les comunitats autònomes hagin
d’intervenir, hagin de configurar l’opinió d’Espanya dins el
conjunt d’Europa, com amb les competències concorrents, com
a cooperació, i també diria més, seria fins i tot anar més enllà,
amb les competències pròpies, exclusives de l’Estat, perquè no
hem de perdre de vista aquest objectiu, que la conformació de
l’opinió política del projecte polític de l’estat també hi participin
les comunitats autònomes, encara que siguin amb
competències avui exclusives de l’Estat i que, tal vegada, en el
tercer punt, amb aquest tercer nivell que proposa el Grup
Socialista, també haurien de ser un poc més ambiciosos i no fer-
ho tant com una delicadesa, una cortesia, sinó també com una
exigència per part de les comunitats autònomes.

El Sr. Miquel Nadal a la seva intervenció no ha fet la suma
de sigles, ha dit que esperava que el PP es convertís en PPIB,
però no sé si açò congressualment s’ha decidit, no en tenc
notícia, als estatuts del partit, dubt que sigui així, no conec la
intervenció que farà i és pressuposar rallar de futur i no ho vull
fer, tampoc, però crec que entraria molt en contradicció amb
aquest rearmament del nacionalisme espanyol que practica el
Sr. Aznar i el Govern del PP a Espanya, d’aquest
neonacionalisme espanyol i de combat de les comunitats
autònomes i combat de la diversitat i de la pluralitat, i, per tant,
tenc dubtes que realment sigui així, i estaré molt content i
rectificarem en cas que donin suport a aquesta proposta i ens
acompanyin a Madrid, davant el Congrés de Diputats, a
defensar aquest proposició de llei davant la majoria, al Congrés
de Diputats, que no dubt que donaria a aquesta proposició de
llei si vengués avalat, també, pel Partit Popular de les Illes
Balears que es convertiria, d’aquesta forma, es confirmaria com
a PPIB, que no és el PIB, PPIB.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. Sr. Alorda, en nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, bé, en primer lloc no teoritzarem massa
sobre la sobirania, però realment aquesta idea base de l’estat
modern, una de les seves principals característiques, segons
Bodin, era que era indivisible i no era, en cap cas, quedava en
mans sempre d’una sola persona, quan ho vàrem agafar els
revolucionaris  francesos varen crear, diríem, la nació.
Afortunadament, ara crec que anam a una altra versió on és
bàsic parlar del principi de competència i també del principi
pressupostari, perquè qui té els doblers sol tenir bastants
competències. En qualsevol cas, feim una relectura d’aquesta
doctrina en la qual podríem participar, en gran part, el que vostè
ha exposat respecte de les cessions, jo diria més que de
sobirania, de decidir competencialment qui té cura de cada
cosa.

Això és bàsic i vivim un moment interessantíssim a nivell
constitucional, a nivell del Consell de Niça, esperam mesures
importants a l’hora de dibuixar el que ha de ser la Unió Europea
i no li he d’amargar, és conegut des del principi, que tenim dos
objectius, des del nostre grup, respecte del que ha de ser
Europa. En primer lloc, un reforçament de la Unió, avançar de
cara que les institucions comunes siguin realment importants,
és el gran repte perquè aquest increment de membres sigui real
i efectiu, perquè Europa tengui un protagonisme dins el món,
també per a una primera passa, perquè Europa esdevengui una
regió d’un món molt més unit políticament, però per l’altra
banda que aquesta unitat no significa uniformització, sinó que
precisament aquesta riquesa que ha significat Europa, aquests
valors de la diversitat que representa Europa enfront de la
vessant magra de la globalització quant a empobriment cultural,
realment aquesta sigui una consigna de la creació de la Unió.

L’altra, la formal, la d’eficàcia, és el principi de subsidiareitat
que acompanya, com diu l’article 1r del tractat, i amara tota
l’actuació europea, aquesta idea de màxima proximitat a la
ciutadania i que siguin els òrgans de més a prop dels ciutadans
els que realment reaccionin i que tenguin la decisió darrera.

Són dos objectius que cal compaginar, nosaltres creim que
és possible, s’han de fer, evidentment, equilibris, però que
desgraciadament aquest renaixement dels nacionalismes d’estat
que apuntaven, i no només d’Espanya, és realment complicat.
Els estats són molt gelosos, diguem-ne, de la seva sobirania, i
obstrueixen avenços significatius en la construcció de la Unió
Europea. Basta seguir els  debats, veure com, realment tornam,
i avui parlarem només gairebé del consell, que Mister Bergs
continua sent realment el secretari general del Consell, per
damunt dels òrgans de decisió de la Comissió, tot el debat de
Herr Ficher, de Prodi, al respecte, són poc encoratjadors de cap
on hagi d’anar. De totes maneres, anem avançant en aquesta
vessant.

Pel que fa al segon punt, que ens escau més avui en
aquesta proposició de llei, el de la participació de les nacions
sense estat o allò que en terminologia comunitària podem
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denominar regions de la Unió Europea, tenim llums i ombres.
També en aquest aspecte els distints estats no estan donant
gaire oportunitat o depèn de la seva filosofia interna el joc que
estan donant a  les comunitats autònomes, i això no obstant,
aquest principi de subsidiarietat que apuntava, a vegades arriba
en cascada fins a les comunitats autònomes, els lands, les
distintes regions europees, perquè en realitat el principi de
subsidiarietat, com saben tots vostès, no arriba tant dins l’estat
com dins la Unió. La Unió bàsicament el que diu és que l’estat
ha de ser el seu representant dins la Unió, però que després
sigui l’estat que decideixi qui l’ha de representar, a ell. Si l’Estat
espanyol aplicàs aquest mateix principi en cascada,
probablement donaria la paraula a comunitats autònomes en
molts de temes; el que passa és que a vegades s’atura aquí i
decideix que la seva representació dins la Unió és ell mateix.

Per tant, aquesta possibilitat que ens donava i que ens dóna
l’article 203 de l’actual tractat de la participació amb membres
que no siguin propis dels  òrgans de govern de l’estat, l’estat
entès... A la doble accepció d’estat hi ha un estat molt teoritzat
per Kelsen de (...), és a dir, l’estat entès com govern central,
l’estat en minúscules, en aquest sentit, i un estat que és el (...),
l’estat general on tothom és estat i tothom es pot sentir membre
d’un estat. En aquest sentit, la  visió curta de l’Estat espanyol
bàsicament és que només és l’estat el Govern central. Em costa
dir-li central perquè en el centre hi ha Brussel·les i Madrid està
a la perifèria, però en qualsevol cas és una terminologia també
a l’ús anomenar el Govern de l’Estat espanyol govern central.

Insistesc, per tant, en el fet que aquesta representació de
l’estat es pot deixar en mans de la comunitat. S’hi ha avançat
poc i nosaltres, tots sabem que sí que hi ha hagut gent que hi
ha avançat més. Quan l’Estat espanyol entra dins la Unió
Europea l’any 86, sabem tots que vivim en un context
d’involució autonòmica, com ho varen significar gairebé tots
els  anys 80 a partir del cop d’estat o de l’intent del cop d’estat,
i tot el temps de majoria absoluta, tant del PSOE i ara hi tornam
amb el PP, hi ha hagut poc marge perquè hi hagués un
protagonisme de les comunitats autònomes. Fins i tot diria que
s’utilitzava la Unió Europea, el títol de relacions internacionals,
per recuperar competències que ja havien estat transferides.
Així arribàvem a la paradoxa que competències exclusives de la
comunitat autònoma, on es decidien, on es decideixen és a
Brussel·les, i no tenia aquesta interlocució ni era consultat qui
realment havia d’exercir aquestes competències.

Realment ho hem vist palesat a moltíssimes lleis publicades
-ja dic- en els anys 80, ho hem vist amb l’execució, el mateix fet
de no voler participar com a autoritat de gestió dels fons
europeus o, millor dit, que l’estat s’implica no només en
traslladar la normativa comunitària a l’estat, sinó fins i tot en la
seva execució pràctica a través de l’autoritat de gestió, a través
de tots els organismes que han de fiscalitzar o que han de triar
i escollir els distints projectes que han de ser sotmesos a la
Unió, és en tot l’ampli ventall que ha significat la participació
dins la Unió, l’estat s’hi ha inserit com un protagonista cabdal
sense deixar prou pes a les comunitats autònomes.

Evidentment, si volem créixer a nivell europeu, no podem
acceptar una visió d’Unió Europea com a relacions
internacionals. La Unió Europea és relació nacional, formam
part d’un únic país, d’una única nació -també podríem teoritzar
molt en aquest nivell d’allò que se’n pugui entendre- però en
qualsevol cas és dret intern. No es pot admetre, no es pot
entendre tractar el Tractat de la Unió, que hauria de ser una
espècie de constitució nostra, com un tractat internacional amb
qualsevol altre estat que fos extern a aquesta Unió Europea. Per
tant ens interessa també un canvi de xip si realment creim, com
hi creu el nostre grup, en una potenciació de la Unió Europea.

De totes maneres aquest és un poc el panorama que hi
havia dins l’Estat espanyol. Altres tradicions evidentment han
tengut unes  altres consideracions. Alemanya és l’exemple clar
perquè, a més, pel que hem vist de la proposició de llei que
apunta el Grup Socialista, camina molt sobre el tractament
actual que tenen en aquests moments els lander; va ja treballar
amb una llei que permetés, que donàs oportunitats a aquesta
iniciativa de les comunitats autònomes. És la figura bàsicament
del beobaxter, que ha estat teoritzada i que ha estat tan
analitzada per tots els  que han volgut d’alguna manera cercar
una incardinació del debat i de la decisió autonòmica dins les
institucions europees. Aquesta figura participa, com vostès
saben, de pràcticament tots els nivells dels  òrgans del consell,
tret del Consell Europeu a tots els altres, i és un acompanyant
de la delegació alemanya. Evidentment no pot plantejar
qüestions diferents del que fa la interlocució única, que és la de
l’estat, però sí que fiscalitza, té informació de primera mà,
influeix evidentment en aquella presa de contacte i de
decisions, i sobretot garanteix que els landers sempre siguin
consultats  en les decisions que els afecten, que ells han de
gestionar, i vetlla perquè no se’ls sostreguin competències que
els  són pròpies. També a altres estats, s’ha apuntat ja el cas de
Bèlgica, i darrerament, recentment, amb un avanç que continua,
la Gran Bretanya, que evidentment està avançant en una línia
cap a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.

Crec que és un bon moment, per tant, perquè Espanya,
l’Estat espanyol es plantegi aprovar una llei d’aquestes
característiques, i crec que hem d’aplaudir el moment triat. Tant
de bo hi haguéssim entrat ja de bon matí, d’antuvi, diguem-ne,
en aquests plantejaments, però sempre és positiu.

Confiem també que aquell pas previ que va ser quan
precisament es va perdre una majoria absoluta, que es va crear
aquesta conferència per als  afers de les comunitats europees,
creim que s’hi ha d’avançar bastant més. Realment el balanç
actual de la participació jo crec que és magre. Pensar que
aquesta conferència hagi tengut una influència real crec que és
insuficient, i l’acord més rellevant sens dubte ha estat la
possibilitat de participar dins els grups de treball, dins el que
són els comitès especialitzats, una cinquantena a hores d’ara.
Demanam al Govern, també aprofitant, que intensifiqui la seva
gestió per participar a més grups de treball. Sabem que estan en
aquesta tasca perquè en aquests moments només participam en
el grup de treball del Reglament i certament és insuficient de
totes, totes, per tant hem d’anar incrementant aquesta
intervenció.
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Ara bé, sense menystenir l’interès d’aquest avanç,
d’aquesta possibilitat que aquests grups de treball creïn,
participin en l’agenda del (...) i fins i tot de les decisions que
hagi de prendre més endavant aquest comitè de representants
permanents, creim que és més important i més interessant
participar, com planteja la Llei, de tots els organismes del
Consell. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta presa en
consideració. No entraré ara en el debat de l’articulat, perquè hi
haurà ocasió dins la tramitació en aquest parlament de debatre-
ho, i fins i tot de fer els contactes adients amb l’Estat o amb
distints parlaments autonòmics on iniciatives semblants es
puguin haver avançat, perquè crec que seria interessant que
aquesta reflexió fos comuna i fos una pinya i una empenta des
del lideratge que pugui tenir aquest parlament, però cercant el
màxim d’aliats perquè realment triomfi.

Ara, és cert que manté aquesta llei que la interlocució real
està en els estats. Seguim, i jo crec que és allò pràctic en
aquestes alçades, intentar participar en els òrgans del Consell,
entrar dins el que serien tots els instituts que estan en mans
dels  estats, i això tanmateix defuig, o d’alguna manera no
planteja de cara aquella reivindicació que nosaltres pensam que
s’aprofundeixi a Niça, que és avançar perquè Comissió,
Parlament, perquè els organismes propis de la Unió Europea
avancin tot sols, tenguin protagonisme ells, i no només les
delegacions dels estats, perquè per una altra vessant hi hagi
comitès de regions o hi hagi organismes on hi hagi una veu
directa de les regions i no acompanyant l’estat, que també
esdevenguin i tenguin un protagonisme propi dins la Unió, i
després, que a l’hora de garantir inter nos dins l’estat la
voluntat que hagi de generar l’estat a nivell extern, evidentment
que hi hagi una lleialtat, i un consens, i una consulta contínua
amb les comunitats autònomes.

Pensam, ja dic, que aquest és una avanç important perquè
a la pràctica no hi ha dubte que avui participar a la Unió Europa
és participar en el fòrum on hi ha els estats, la resta és fer
filosofia, però confiam que poc a poc aquest escenari canviï,
que els nacionalismes d’estat que en aquest moment són els
que obstrueixen la construcció de la Unió minvin, tenguin més
generositat i sobretot més obertura de mires i vegin que el futur
va cap aquí, i que poc a poc tenguem una Unió que realment es
governi ella mateixa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Procedeix ara un torn en contra. Grups que
vulguin intervenir? Idò hi ha rèplica, contrarèplica? En fixació
de posicions, Sra. Bennàsar té la paraula per deu minuts.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé,
després  d’escoltar l’opinió dels diferents portaveus dels grups
parlamentaris  amb motiu d’aquesta proposta de llei sobre la

participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea que ha presentat el Grup Socialista, ara em
correspon fixar la posició del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Nadal, tranquil, eh? Jo l’he entès, també he entès bé els
altres portaveus i no estam nerviosos, la veritat; ens agrada
parlar d’Europa, ens agrada tocar aquest tema.

La primera impressió que nosaltres tenim és, primer, que
varen presentar una proposició no de llei, després la varen
retirar; ara presenten una proposició de llei que ens pareix
formalment mal presentada, després es va corregir, o bé no sé
si està mal copiada. És una proposició de llei que insta una altra
proposició de llei i que, bé, a nosaltres ens pareix que és, no ho
sé, pareix una consigna de Ferraz presentar proposicions com
aquesta a tot Espanya i no ho veim tant clar, que sigui una
iniciativa d’aquí.

En el Grup Popular creim en la necessitat de dur a terme,
endavant, aquest procés de consolidació de mecanismes de
participació de les comunitats autònomes dins les institucions
europees, i també podem dir que el Govern de l’Estat també hi
creu, i que fa feina dins les negociacions paritàries entre els
grups parlamentaris al Congrés dels Diputats. Jo he mirat un
poc les iniciatives que s’han presentat a altres parlament, i en
totes  hi ha una coincidència en l’exposició: és que és un tema
tècnicament molt complex, jurídicament molt delicat i
políticament molt seriós, i que té una condició que ningú no ha
esmentat aquí, que és que ha de garantir la igualtat
d’oportunitats de totes les comunitats autònomes. 

Bé, jo vull aprofitar aquesta ocasió de poder parlar un
poquet d’Europa perquè en aquesta cambra se’n parla poc,
d’Europa. El debat de com les polítiques europees incideixen
dins la nostra comunitat autònoma és quasi inexistent, excepte
quan són temes d’aconseguir fons econòmics, mentre que -això
ho vull agrair al Sr. Alorda perquè ha fet una exposició més
profunda del tema- el procés de construcció europea té molts
d’altres reptes que crec que ens interessen i ens afecten molt,
com són la unió monetària o el medi ambient i desenvolupament
sostenible, o la creació de llocs de feines, o un de tant greu com
és la lluita contra el terrorisme i la criminalitat, la creació d’un
espai de justícia comú, o també una política comuna
d’immigració i una política exterior o de seguretat.

A la complexitat d’aquests reptes s’afegeix una actitud ben
diferent segons els països membres. Uns, com nosaltres, volem
ser ràpids assumint aquests  objectius, i uns altres van més poc
a poc. També estam davant les portes d’una nova conferència,
la de Niça, que prepararà tots els països membres per a la
pròxima i segurament més important ampliació a altres països,
així com per dur endavant unes reformes institucionals que no
varen ser resoltes en el vigent tractat d’Amsterdam, i que es
refereixen a qüestions ben importants com són el nombre de
comissaris, l’ampliació de vot per majoria, i un tema vital que és
el valor de la Carta de Drets Fonamentals, de gran
transcendència per al futur de l’Europa política.
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L’oposició entre països grans i petits esdevé en aquesta
negociació com un dels principals eixos de l’esmentada
conferència, i com vostès, senyores i senyors diputats,
comprendran, aquesta és la realitat que Espanya troba quan ha
de negociar, com va succeir a la duríssima negociació de
l’Agenda 2000, que es va resoldre molt positivament a favor
nostre i que farà possible que dins els pròxims set anys
Espanya pugui rebre fins a 9 bilions de pessetes, un 30,7% més
que els anys anteriors, o bé també quan són complicades
negociacions polítiques al voltant de les competències entre la
Unió Europea i els estats membres.

Aquesta breu exposició general respon a la necessitat
d’analitzar el procés de la participació de les comunitats
autònomes com una part d’una totalitat complexa i que
necessita una feina molt rigorosa per part de tots i cada un dels
interessats, de totes les comunitats autònomes espanyoles.
Espanya existeix. Se n’ha parlat poc. Des de l’any 1994, una via
de participació institucional per a les comunitats autònomes
mitjançant la conferència sectorial per a assumptes de les
comunitats europees.

Algú ha dit -em pareix que ha estat el Sr. Alorda- que el
balanç és magre, però és magre perquè els participants no hi
han fet feina. És un fòrum, és un vertader fòrum on les
comunitats poden negociar i articular acords entre elles
mateixes i amb l’Administració de l’Estat en tot allò relatiu a les
negociacions amb Brussel·les. Posteriorment, l’any 96, el
Govern del Partit Popular va crear la figura del conseller
d’assumptes autonòmics dins la representació permanent
d’Espanya a Brussel·les per facilitar informació, comunicació i
relacions de les comunitats autònomes amb la Comissió, el
Consell i el Parlament Europeu, i darrerament s’ha iniciat un
altre camí de participació que permet la presència de
representants de comunitats autònomes dins certs grups de
treball dins la Comissió Europea, i concretament en aquest
moment dins 55 dels  300 existents. Però gradualment, a mesura
que es vagi perfeccionant el procediment de cooperació, dins
el marc de la conferència sectorial s’aniran ampliant els  camps
de participació.

És idò el disseny d’un procediment de cooperació la gran
assignatura pendent de la Conferència sectorial, aconseguir un
document consensuat que encara no està fet i que haurà de
puntualitzar aspectes clau com són la delimitació de quines són
a nivell europeu les competències exclusives de les comunitats
autònomes i no compartides, i altres acords més concrets com
puguin ser el torn rotatori, la durada de cada representant, o bé,
i en això jo demanaria al representant d’Unió Mallorquina, si ell
per exemple seria capaç de parlar en nom de totes les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol, perquè aquest és
un tema important que ningú no ha esmentat o aclarit. El
representant que fos allà ha de ser capaç de representar a tots.
Una cosa també simple i lògica és que la participació impliqui
també una prèvia i activa maduració dels assumptes a debatre
o negociar. 

Existeixen, doncs, unes tasques prèvies ineludibles per
poder dissenyar una fórmula d’equilibri i conciliació que pugui

representar els interessos que estan en jocs abans d’aixecar-los
a un grau o categoria de llei. 

La Llei reguladora de la Conferència sectorial, del març del
97, per a assumptes de les comunitats europees, conté cinc
punts  clau per al seu desenvolupament i bon funcionament, i
sembla que a vostès només els preocupa aquest punt. 

Des del 1998 i dins el procediment de cooperació interna,
està pendent que les comunitats autònomes expressin
formalment la seva posició respecte a la definició de
competència exclusiva i constitueixin un grup formal de treball,
i això encara no s’ha fet.

Com he dit abans, per part del Ministeri d’Administracions
Públiques existeix, a més, el compromís formal perquè dins el
procés de culminació de les transferències a les comunitats
autònomes se cercaran acords entre totes les forces
parlamentàries per tal de trobar el consens en els temes que
varen quedar pendents dins la legislatura anterior, i aquest n’és
un. El complicat marc de negociació europeu requereix de molt
de seny i prudència política, sense intervenció de cap esperit
partidista que pugui posar en perill la capacitat de negociació
que forçosament requereix avui en dia d’estratègies
maximalistes, pragmàtiques, realistes, i en cap cas
demagògiques.

És per tant, tot respectant totes aquestes raons, que el Grup
Parlamentari Popular s’abstendrà a la votació d’aquesta
proposició no de llei. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Substanciat el debat
procedeix la votació.

Demanaria a les senyores i als senyors diputats que votin
a favor de la presa en consideració de la Proposició de llei que
es posin drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 28; abstencions, 23. En
conseqüència es pren en consideració la  Proposició no de llei
3819, relativa a la participació de les comunitats autònomes al
Consell de la Unió Europea.

V.- Designació d'un membre del Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears.

El darrer punt de l’ordre del dia és la designació del
representant del Parlament al Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.
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Atesa la baixa voluntària del Sr. Celestí Martínez Cortés,
d’acord amb el que preveu l’article 6.2 de la Llei 6/84, de 15 de
novembre, del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola
a les Illes Balears, procedeix que el Parlament designi el membre
que l’ha de substituir.

El Grup Socialista ha proposat a la Cambra el Sr. Josep
Maria Frau i Gayà, i demanaria a la Cambra, ja que el vocal
sortint també era del Grup Socialista, si es pot aprovar el seu
nomenament per assentiment.

Havent aprovat la Cambra per assentiment el nomenament
del Sr. Josep Maria Frau i Gayà com a vocal del Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears, en
substitució del Sr. Celestí Martínez i Cortés, es comunicarà al
Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears perquè procedeixi
al seu nomenament d’acord amb el que preveu l’esmentada llei.

Conclòs aquest punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies, Srs. Diputats.
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