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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats i senyors
consellers del Govern ... sotmesos. Començam el debat número
5, que és un debat de globalitat, corresponent a la resta de les
esmenes del debat número 4, que hem vist a darrera hora del
matí. Donam per llegides totes les esmenes, ja que s'han
llegides avui matí a darrera hora, per tant, ja entram directament
al torn... les donam per llegides perquè estan llegides i consten
a l'acta.

Per tant, entraríem directament a la fixació de posicions o
millor dit a la defensa de les esmenes per part del Sr. Palau en
nom del Grup Popular que té cinc minuts.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Crec que tendré la sort, que ara que
som pocs ens entendrem ràpidament i tal vegada alguna de les
esmenes que presentam aquí podrà ser aprovada.

Bé, nosaltres coherentment, el Grup Popular,  coherentment
amb el debat, que hem fet amb anterioritat, presentam un
conjunt d'esmenes, unes esmenes són d'addició, unes són de
modificació i unes altres són de nova creació i que van
encaminades, naturalment, a la millora de la qualitat, a la millora
del nostre entorn i a la millora de l'oferta turística de les nostres
illes.

Crec que és públic i notori, que la majoria dels grups
d'aquesta cambra, quan feim manifestacions o parlam en públic,
jo crec que tenim un discurs molt paregut a l'hora de parlar del
turisme, de l'oferta turística i de la promoció turística, per tant,
jo crec que a part del discurs, a part de les paraules, hauríem de
pensar en els fets, i apel·lant un poc a la bona voluntat que
havia fet abans el Sr. Conseller de Turisme, jo apel també a la
bona voluntat del grup que dóna suport al Govern, i esper que
alguna d'aquestes esmenes, que el nostre grup presenta aquí,
puguin ser aprovades.

Com he dit abans, és un bloc d'esmenes bastant important,
però tant per temps, tant pels temes que tracten cada una d'elles
farem una agrupació. El primer grup tracta sobre
desestacionalització turística i va encaminat, naturalment, totes
aquestes esmenes, a intentar potenciar la desestacionalització
turística a cada una de les Illes, tots sabem que l'illa de
Mallorca, pels anys que ja ha començat en aquest turisme de
temporada baixa o turisme d'hivern, és l'illa que tal vegada ho té
més superat, però que encara hi ha illes com pugui ser Eivissa,
com pugui ser Menorca, com pugui ser Formentera que encara
és una assignatura pendent, a pesar que s'han fet les proves
corresponents i que van evolucionant, però crec que hem de
posar-hi més interès per part de la conselleria i per part, fins i
tot, del Sr. Conseller.

Per altra banda, passam a una sèrie d'esmenes que fan
referència a allò que és formació, podem dir formació dins
l'àmbit turístic i el món turístic. Formació que la podríem dividir
en dues classes, una és allò que fa referència a l'escoles de
turisme, l'Escola de Turisme de Mallorca, o l'Escola de Turisme

de Balears, que és a Mallorca, però que està en funcionament,
però tant a Eivissa com a Menorca, a pesar que s'han fet les
obres corresponents per a l'escoles de turisme corresponents,
les ensenyances que s'imparteixen, diguem en aquestes illes,
encara no són ensenyances pròpies d'allò que és la titulació,
que s'imparteix a l'Escola de Turisme de Balears i per tant, crec
que és una demanda que hi ha des d'aquestes illes, una
demanda social, és una demanda del sector i per tant, jo crec
que aquestes esmenes que nosaltres presentam en aquest
sentit, haurien de ser tractades.

Fins i tot, dins la formació tampoc no podem oblidar tot allò
que pugui ser la creació de beques per a estudiants, de l'Escola
d'Hostaleria i també ajudes d'estudiants de les illes de Menorca,
Formentera i Eivissa, que en aquests moments per aquesta
manca d'ensenyament a les illes, s'han de desplaçar a l'illa de
Mallorca, igualment també una quantitat important pels cursos
de reciclatge.

Un altre grup d'esmenes, fa referència a l'esponjament, crec
que s'ha parlat molt de l'esponjament, precisament avui hem vist
a alguns mitjans de comunicació, d'aquí, de Mallorca, que a
Mallorca s'estan fent coses, avui o ahir hi va haver una
operació d'esponjament, però a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera no crec, per allò que jo conec, que hagin tengut cap
operació d'aquests tipus i crec que seria necessari que en
col·laboració amb les administracions d'aquelles illes, es
pogués fer alguna cosa.

Passam a les esmenes d'infraestructures, infraestructures
que són la majoria de millores a zones turístiques, millores que
crec que no he de convèncer ningú, no he de descobrir res, en
el sentit que un dels atractius dels nostres visitants és
precisament la millora de les zones turístiques i posam una
quantitat que podria ser d'alguna manera susceptible de
convenis, o sigui amb els mateixos ajuntaments o fins i tot amb
els  consells insulars, perquè es millorassin totes aquestes
zones.

El mateix deim en promoció turística. Promoció turística
entenem que hi ha un organisme que és Ibatur, que és l'Institut
de Turisme a les Illes Balears, però tal com es venia fent i com
s'ha fet aquest passat exercici, fins i tot el conseller ho ha
anunciat aquí, cada una de les illes ha de tenir capacitat pròpia
per poder d'alguna manera crear una campanya específica per
poder promocionar els seus propis productes turístics i
especialment en el temps d'hivern, per tant, presentam aquestes
esmenes de convenis amb  els diferents consells insulars, que
si bé en els pressuposts de la comunitat hi ha alguna previsió,
però estic quasi segur que tal vegada les nostres esmenes les
superen un poquet, un poquet, no molt, però sempre tiram una
miqueta més.

I després d'això voldria dir que tenim unes esmenes molt
puntuals, sobretot que fan referència a l'illa d'Eivissa, crec que
és una millora de l'oferta turística, sobretot en la promoció per
a la desestacionalització. Ens referim concretament i crec que no
és cap novetat, perquè ja s'han fet actuacions en anteriors
exercicis, com va ser l'any passat amb l'Ajuntament d'Eivissa,
que nosaltres presentam aquí una esmena de 100 milions de
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pessetes  per col·laboració en la creació d'un palau de
congressos, auditori i centre cultural a Santa Eulàlia del Riu,
una zona eminentment turística i amb unes possibilitats de
prolongació de la temporada molt importants. 

També presentam una esmena perquè s'ajudi a la
construcció d'un pavelló poliesportiu a la zona de la Platja de'n
Bossa, concretament a Ca'n Guerxo (Sant Jordi), però que
atendria tot allò que pugui ser la zona turística d'Eivissa i de la
part de Sant Josep i també, com no?, que seria de nova
ubicació, però jo estic segur que aquí hi ha diputats i persones
que fins i tot podrien col·laborar en la recerca d'aquesta
ubicació a la badia de Sant Antoni, bons coneixedors del tema,
que serviria per crear instal·lacions esportives, per poder
col·laborar en aquesta desestacionalització.

Com dic, senyores i senyors diputats, són tot...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Palau, vagi acabant.

EL SR. PALAU I TORRES:

Ja acab, Sr. President. Totes són unes esmenes en sentit
positiu, esmenes que d'alguna manera fomentarien allò que crec
que tots en públic  moltes vegades deim i esmenes que només
els falta per ser aprovades el suport del grup parlamentari que
dóna suport al Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. Sr. Diputat té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Palau, no sé
si per sort o per desgràcia, jo crec que per sort, ens ha tocat
intervenir en aquesta hora i tal vegada així no cansam tant la
gent que ens escolta o no hi ha tanta gent que es cansi amb el
conjunt d'esmenes.

Nosaltres intervendrem per rebutjar, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, totes aquestes esmenes, vull recordar
que en comissió, ja vàrem acceptar-ne dues d'elles, una que feia
referència a una addició de beques per a l'Escola d'Hostaleria i
una altra en la construcció de l'edifici del CITTIB.

Home, quan estudiava la contestació d'aquesta proposta
d'esmenes que fa vostè, vaig arribar a pensar que s'havien
equivocat i les havien canviat, perquè algunes d'elles que fan
referència a promoció i que jo entenia que havien d'anar
directament a l'Ibatur, que és el que es dedica a la promoció
turística, però allò referent a promoció ho han posat a la secció
12, que és ordenació turística i les que fan referència a l'Ibatur,
se'n van a Pla de desestacionalització i ajuntaments i coses que
hauríem de discutir una mica si són realment coses que es
puguin dur dins un capítol de turisme, o no.

En qualsevol cas, jo entenc que vostès fan una colla
d'esmenes, bastants per cert, d'afectació moltes d'elles, dels
3.500 milions de pessetes que moven totes aquestes esmenes
n'hi ha 3.400 que se'n van a afectació i altres d'addició, per tant,
l'únic que fan és afectar-nos tots els pressuposts i això
correspon, entenc jo, a l'equip a qui toca regir els destins de la
conselleria i per tant, com pot suposar, la política la marcarà la
conselleria i els grups que li donen suport i, que hi estan
absolutament d'acord.

Per una altra banda, jo crec que podríem dir, per exemple en
el cas de les esmenes de l'Ibatur, o en el cas de les esmenes que
fan referència a la modificació dels pressuposts d'allò que va
destinat a l'Escola d'Hostaleria de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, en qualsevol cas correspondrà en el cas de
l'Ibatur, al Consell de Direcció de l'Ibatur la distribució
d'aquestes partides, perquè si no li donam absolutament tot
marcat, i això no es correspondria amb la capacitat de fer
política que ha de tenir un institut, que ha de ser cada vegada
més professionalitzat i més d'alguna manera independent en la
seva política, el consell de direcció, com dic, compta amb una
amplíssima representació del sector turístic i amb una
representació, també, de totes i cada una de les Illes que té a
l'abast la Conselleria de Turisme. 

Per tant, no crec que sigui just fer un tema de
territorialització de totes aquestes esmenes i jugar a localismes,
es veu clarament que les esmenes les ha fet un diputat
d'Eivissa, perquè no sé si els de Menorca hi estan massa
d'acord que no es posin esmenes als pressuposts per fer coses,
que vostès diuen de turisme, i que jo discutiria molt, perquè es
clar, alguns dels poliesportius, per exemple de Ca'n Guerxo, o el
poliesportiu que encara apareix a Sant Antoni, encara no tenim
notícies d'on es podria ubicar o algunes altres coses,
francament em duen a pensar en aquella piscina que es va fer
a Sant Josep, que de desestacionalització en tenia..., però
aquella piscina afortunadament la té la gent de Sant Josep per
poder-la gaudir, però els turistes se n'aprofiten poc, tal vegada
per desgràcia, però es passen sous de la Conselleria de Turisme
per fer altres coses que no corresponen a turisme i nosaltres
pensam que el sous de turisme s'han d'emprar en aquelles coses
que corresponen a turisme, i els sous per fer instal·lacions
esportives hauran d'anar a la Direcció General d'Esports o a
qualsevol cosa.

El poliesportiu de Ca'n Guerxo a Sant Jordi el farem en sous
de la Direcció General d'Esports, sous del consell i en sous de
l'ajuntament, per cert l'Ajuntament de Sant Josep, zero, ni una
pesseta per a aquest. Jo entenc el que demanen aquí, més tard
diran, si allà al Parlament aquell diputat d'Eivissa va dir que no
anava cap sou per això, però l'Ajuntament de Sant Josep de
moment, zero per aquest poliesportiu.

En qualsevol cas, jo li vull dir que totes les coses que es
reflecteixen aquí en aquestes esmenes, moltes d'elles l'any
passat ja es feren, enguany també es faran, perquè amb els
convenis dels   consells insulars, s'ha seguit com abans, fins i
tot superior, enguany a l'any 2000 i, vostè ho ha reconegut,
malgrat que un dia m'ho discutia. S'han firmat més sous que mai
amb el Consell Insular d'Eivissa, amb el Foment de Turisme
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d'Eivissa i s'han invertit més sous per a projectes a Eivissa des
de la Conselleria de Turisme, que no s'havien invertit en altres
anys.

Per tant, això és una mica el que li volia dir, clar hi ha moltes
esmenes d'aquestes, que fan referència a tota una modificació
de partides, algunes d'elles de millora de les infraestructures a
les zones turístiques de Mallorca, Menorca i Pitiüses. Aquí ens
agafa la partida de 400 milions de pessetes, que estan destinats
a una determinada qüestió i allà que s'arreglin així com vulguin
i ho posin a una altra banda. Clar, al final canviar sous de banda
és molt fàcil i per tant, crec que nosaltres per aquí no hi hem
d'estar.

Els programes territorialitzats també queden molt bé en
aquest debat, però al final la conselleria ha de tenir la capacitat
de destinar els sous allà on hi hagi programes i allà on facin
falta, i programes d'esponjament no n'hi ha sempre i vostè sap
que a molts de llocs no es poden fer aquests programes, perquè
entre altres coses necessiten també la participació de la
iniciativa privada, no només que la conselleria tengui ganes de
fer una determinada actuació d'esponjament, perquè si no hi ha
la iniciativa privada que es posi a treballar en aquestes coses i
que vulgui aportar les negociacions i les aportacions
necessàries per fer aquestes campanyes, per molts de sous que
tengui, no els podràs utilitzar, per tant, vincular sous per a
aquests programes a una determinada zona, em sembla que és
fermar els pressuposts de la conselleria i que per tant, s'han
d'aprofitar quan hi ha aquests projectes en marxa, no abans.

Per tant, repetesc, nosaltres ja vàrem aprovar algunes
d'aquestes esmenes en comissió i rebutjarem aquestes que han
estat presentades.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Ribas en nom del Grup Socialista.

 Substanciat aquest debat, passam al següent, que és el
número 6, un debat de totalitat, a la secció 13, Conselleria
d'Educació i Cultura. 

Hi ha una esmena presentada, la 5338, del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Jaén Palacios té deu minuts per defensar-la.

(Remors de veus)  

Pregaria als senyors diputats que mantenguessin un mínim
de formes. Inclòs el Sr. Huguet.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Bueno veo
que el debate de la sección 13 ha levantado una gran
expectación. Sr. Conseller de Educación y Cultura, se presenta
hoy aquí a un examen, ante una tribuna, magnánimo,
evidentemente.

 Pero se presenta al examen sin haber hecho los deberes,
cuando uno observa la memoria del presupuesto del año 2000,
se da cuenta que uno de los objetivos que figuran allá,
importantes objetivos no los ha cumplido. Me refiero por
ejemplo a la ley de personas adultas, me refiero a estudios de
investigación, me refiero al mapa escolar, que es un
compromiso del pacto de progreso, me refiero por ejemplo, al
(...) normativo de la inspección educativa, que por primera vez
en la historia de Baleares, no ha hecho ni el plan de actuación
anual. Yo se lo he preguntado a inspectores, no crea que yo
digo aquí cosas porque me las invento.

Por tanto, viene el conseller aquí a este parlamento a pedir
un crédito, y claro cuando uno esta desacreditado, en el
sentido de no haber cumplido los compromisos anteriores,
difícilmente le podemos dar un crédito al conseller que nos
presenta este presupuesto de educación y cultura.

Pero la verdad, es que cuando el conseller comparecía en la
Comisión de Educación y Cultura, estaba satisfecho, porque su
presupuesto es importante, tiene un presupuesto que se ha
incrementado en un 3,8%, si mal no recuerdo. Hay otras
comunidades que han incrementado un 4%, Murcia y Madrid
por ejemplo, que no son progresistas, si fueran progresistas
hubieran incrementado un 10%, han incrementado un 4%.

Por tanto, yo tengo que decirle que han incrementado más
de 2.300 millones de pesetas y ahora entiendo esa satisfacción
que el conseller tenía, es importante estar satisfecho, nosotros
también, porque todo lo que sea incrementar el (...) de
educación, sobre todo los que estamos en el mundo de la
educación, estamos contentos.

Pero es que aquí empezamos a observar, ¿ese incremento en
qué se va? Y resulta que cuando empezamos a analizar el
presupuesto de educación, que ha pasado en dos años de
53.000 millones de pesetas a 63.000 millones de pesetas y 10.000
millones de una tacada, en dos años, resulta que esto se va a
gasto corriente. Una conselleria, que hay que decirlo, tiene
mucho gasto corriente, porque es normal que lo tenga, es
normal. Pero cuando se incrementa el gasto corriente, como
después diré y sobre todo, repito sobre todo, las inversiones
no se incrementan, no podemos estar satisfechos.

Sr. Conseller, el capítulo 1 de su conselleria se ha
incrementado, juntamente con el 2, un 19%. El capítulo 4, un
22% y el capítulo 6, lo que es realmente las inversiones, las
inversiones reales se han incrementado un 2,42%, una media de
1,21, no está mal, es decir, que el gasto corriente se ha
multiplicado diez veces más, diez veces más que las
inversiones.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 2 / 19 i 20 de desembre del 2000 2153

 

Pero vayamos a las inversiones, que usted está obligado a
territorializarlas y así lo hace en el presupuesto. ¿Saben ustedes
cómo acaba el reparto de la tarta de inversiones? Pues muy
sencillo, el 85% para Mallorca, 85%. El 8% para Ibiza y
Formentera y el 7% para Menorca, hablo de cifras redondeadas,
porque en realidad Ibiza no llega al 8% y Menorca pasa el
7,33% y por tanto números redondos.

 ¿Con qué criterio Sr. Conseller, ha hecho usted ese reparto?
¿En función del (...)? ¿En función del número de alumnos, yo se
lo quería decir, ¿con qué criterio lo ha hecho usted? Con el
criterio de la discriminación, de la discriminación hacia las islas
menores, porque usted también está prisionero de un partido
que es Unió Mallorquina, que lamento que no estén aquí
sentados en los escaños, porque usted está sujeto a esas
exigencias de Unió Mallorquina. Y no es de recibo, que por
primera vez en la historia se olvide, aquel reparto acordado, del
79 para Mallorca, el 10,5 para Ibiza y Formentera, e igual
porcentaje para Menorca. Por primera vez en la historia. Y eso
usted debería corregirlo, mis compañeros de Ibiza, además me
apoyan, dicen sí señor, porque es verdad, no perder un poco
de coba, es verdad.

Sr. Conseller, usted tiene casi quinientas comisiones de
servicio, escúcheme bien, apúntelo ahí, más de quinientas
comisiones de servicio, y yo le ruego que, cuando le haga una
pregunta por escrito, me la conteste no sólo con diligencia, que
está obligado, sino también con exactitud. Porque usted no lo
ha hecho y tiene que comparecer en el Parlamento dándonos
nombres de esta magnífica lotería que se llama comisiones de
servicio, nombres, porque mire usted, Sr. Conseller, hay más de
cien personas, más de cien personas, que están ocupando un
 puesto administrativo y que tiene que estar en la escuela. Y
eso es un dispendio, que no importaría tenerlo si estuviesen
allá de más de 500 millones de pesetas. Nosotros por ahí no
pasamos.

Sr. Conseller, usted destina a estudios, a propaganda, a
publicidad, a reuniones y a inversiones inmateriales 500
millones de pesetas, medio millar de millones lo destina a eso.
500 millones, casi 400 a inversiones inmateriales, que tanto
criticaban cuando estaban ellos en la oposición. Mire, sólo de
reuniones usted se gasta 40 millones, no le parece, le hago la
pregunta, ¿no le parece a usted que son muchos millones para
reunirse, 40 millones? Rebaje eso un poquito, rebaje eso.

Sr. Conseller, las inversiones inmateriales, cuando se
utilizan bien pueden pasar, pero ustedes están acostumbrados
a usarlas en el poco tiempo que llevan en el Gobierno, como
una especie de mecanismo de autobombo y propaganda lisa y
llanamente y por eso por ahí, como digo, no pasamos.

Sr. Presidente no sé, necesitaría el tiempo, veo que tengo
todo esto ya rojo.

 En fin, Sr. Conseller, su presupuesto tiene muchas
carencias, muchas. Las enmiendas, que hay muchísimas,
apuntan algunas a eso. Y por tanto para nosotros esas
carencias son muchísimas, tanto en el tema de la residencia, del
complemento de residencia, del seguro de responsabilidad civil,

el tema de salud mental de profesorado, para el cual no se toca,
el tema de innovación educativa, mire usted, usted tiene una
dirección general, que se llama así, pues no he encontrado, si
usted lo encuentra me lo diga la palabra, innovación educativa
de la memoria de los presupuestos. Pero es que usted también,
igual que su alto cargo que tiene, tiene una inflación de los
altos cargos, diez altos cargos, con competencia menos que el
año 99, diez, ni Andalucía, que tiene casi 700.000 millones
presupuesto, tiene esos altos cargos. La Rioja tiene 3, Cantabria
4 y Murcia, que duplica nuestro presupuesto, lo multiplica por
dos, porque esto es duplicar, tiene 7 incluido el conseller. No le
cuento los cargos de futuro, que son muchos también los que
puede haber, por eso es intolerable, eso tiene usted que
corregirlo de alguna manera.

Por último, el tema de universidad. 6.000 millones de
pesetas, 21 millones, fíjense bien, son los únicos que hay para
hacer políticas universitarias, porque el resto es una
transferencia a la Universidad, por cierto el programa del cual
ha desaparecido la investigación, del programa ese. Yo le alabo
la habilidad política, de que al enemigo en casa, el PSOE, usted
le ha dado un programa que está cuadrando y que no puede
hacer nada. Porque sólo puede disponer de 21 millones de
pesetas, 21 millones. Pero usted también, sí, sí, sí. ... programas
de Universidad, disposición 21 millones de pesetas, el resto
transferencias a la Universidad, el resto.

Por tanto, Sr. Conseller, le alabo el gusto ese, que al
enemigo en casa le dé un programa que lo tiene ya atado y no
puede hacer nada. Pero también tiene carencias, usted por
ejemplo se olvida de las academias de las Islas Baleares, se
olvida de la Uned, sentenciada a muerte en el Consejo Insular
de Mallorca, porque ya sabe que las sentencias a muerte tienen
apelación y que si la apelación es justa se gana la apelación.

Por tanto, como digo, muchas carencias, pero veo ya que el
tiempo me sobrepasa y habrá más cosas que decir en la réplica.
Si me permite, después de todo esto, un tono de humor habrá
que introducir al final del debate, la Dirección General de
Planificación y Centros tiene entre sus objetivos, la elaboración
de un Real Decreto, no se pierdan esto, hablamos de perlas
parlamentarias, para la admisión de alumnos en los centros
concertados, todos sabemos que esto era una "munarquia", las
Islas Baleares, pero de momento la "u" no se ha cambiado por
la "o", por tanto corrija esa perla, que también es importante.

Gracias, Sr. Presidente. En la réplica intervendremos otra
vez. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller, vol obrir un
torn incidental? Sr. Conseller de Cultura, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Possiblement l'única ocurrència realment útil de l'aportació que
ha fet el Sr. Jaén és aquesta correcció d'errors que al final
sembla que ha trobat. Possiblement ha estat l'únic moment del
pressupost, que ell s'ha mirat atentament, però li agraesc i farem
aquesta correcció, no es preocupi.

És evident que el tema dels pressuposts, jo com a
espectador hi he assistit alguns anys, funciona amb una sèrie
d'estereotips, de tòpics prefabricats i jo crec que
malauradament, tant uns com els altres estiguin en un lloc o en
l'altre, gairebé recorren, i el Sr. Jaén, lògicament ara em... Jo
intentaré no caure en aquests estereotips i evidentment
respondré al Sr. Jaén.

Primer de tot, crec que s'ha de situar el pressupost
d'educació, dins una àrea, que és l'educació, que a la vegada
està experimentant un doble procés a les Illes Balears, un
procés, que jo diria que és inevitable assumir, que és el procés
del seu creixement en quantitat i l'altre procés que respon a una
decisió política que és de créixer en qualitat i lògicament
aquests  pressuposts que es presenten enguany en aquest
Parlament, són pressuposts que dins les limitacions bestials de
la comunitat autònoma en matèria pressupostària, que
lògicament afecten totes les àrees i també educació i que de la
qual, vostès d'alguna manera se n'haurien de sentir una mica
responsables, em sorprèn el poc sentiment de culpabilitat que
manifesten, perquè ja recordaran, que varen acceptar unes
transferències, 10.000 milions de pessetes a la baixa, en relació
amb la mitjana de les altres 9 comunitats autònomes. 

Idò bé, aquest creixement en quantitat i en qualitat, aquest
pressuposts, repetesc, dins les seves limitacions
extraordinàries, crec que som capaços d'assumir-ho, i una prova
d'això  és que aquest any i cinc mesos de l'actual govern, la
conselleria ha afrontat el creixement d'alumnat, quasi 3.000,
quatre centres nous, contractació de més personal docent, més
oferta de cursos per a escoles d'idiomes, més estudis
especialitzats nous, per exemple disseny a l'Escola d'Art, més
oferta de conservatori, conservatoris autònoms a Eivissa i
Menorca, més de catorze cicles formatius nous més, quasi 1.000
alumnes més.

 I això ha estat compaginable i evidentment si això ha estat
possible és perquè els pressuposts ho acaben permetent, en
dotar d'un professor més cada unitat d'educació infantil als
centres públics, de disposar de més recursos humans per
atendre la diversitat, el gran repte de l'escola actual, més
professors  pels tallers de llengua, que facin una feina
d'integració bàsica de xoc, per tal que tots els alumnes que
arribin i que no coneixen cap de les dues llengües oficials de les
Illes Balears es puguin integrar mínimament de manera normal
a les aules, més recursos organitzatius als centres, projectes
d'intervenció educativa, més reforçament de la tutoria a l'Eso,
etcètera.

O sigui aquest és el mapa real de l'educació a les Illes
Balears, en relació al seu pressupost. Creixement en quantitat,
creixement en qualitat i un pressupost que amb totes les
limitacions que té la  comunitat autònoma de les Illes Balears,
que són enormes, ho permet.

Respecte a la intervenció del Sr. Jaén, i ja aterrant a les
seves  crítiques concretes, evidentment no em quedarà més
remei que fer-ne alguns comentaris. Em diu que el conseller es
presenta a un examen; jo crec que també s’hi presenta
l’oposició, i francament no estic molt nerviós a l’hora de
comparar qui superarà millor l’examen després d’haver escoltat
la seva intervenció.

Em parla del fet que la memòria diu que hi ha una sèrie de
compromisos (Llei d’educació d’adults, mapa escolar) que
encara no s’han elaborat. Em parla del Decret d’inspecció; el
Decret d’inspecció en aquest moment ja està absolutament
enllestit, està a la Mesa de Funció Pública perquè li doni el
darrer vistiplau. El mapa escolar de Menorca està a punt
d’acabar i està en fase de realització el d’Eivissa. La Llei
d’educació d’adults entrarà els  primers mesos de l’any 2000 en
aquest parlament... La legislatura, Sr. Jaén, són quatre anys, no
un any i sis mesos, que és quan vostè ja voldria que tot això
s’hagués acabat. 

Després ha descrit  una situació meva gairebé d’eufòria a la
comissió en què jo vaig presentar aquests pressupostos. Jo
crec que vaig ser relativament discret, vaig estar content d’allò
que podia presentar, però també vaig lamentar no ser part d’un
govern que disposàs d’un finançament millor del que disposa,
perquè si vostè rellegeix la meva intervenció, li vaig dir tota una
sèrie d’iniciatives concretes que aquesta conselleria i aquest
govern voldrien dur a terme i que algunes comunitats
autònomes de l’Estat espanyol ja tenen doblers per dur a terme
i nosaltres no en teníem, i concretament li vaig esmentar tres
tipus de programes que eren activitats  extraescolars, gratuïtat
de llibres de text i possibles línies de suport a educació de zero
a tres anys. Jo mateix, a la meva intervenció parlamentària vaig
lamentar la impossibilitat econòmica de dur a terme aquests
programes. Per tant, satisfacció no, sinó normalitat, tranquil·litat
respecte a allò que era possible dins el govern que tenim i dins
el pressupost que tenim.

D’altra banda, el tema de la despesa corrent. Jo he de
confessar que no som massa especialista en capítols i tot això,
m’ho han d’explicar amb una certa freqüència, però quan parla
de despesa corrent vostè tal volta està dient que està en contra
del creixement en personal docent, que se suposa que és
personal, i despeses de funcionament de nous centres? O vostè
no sap que els centres de les Illes Balears necessitarien molts
més doblers dels que tenen per tenir una mínima qualitat de
funcionament? O no sap vostè -que també ho vaig dir a la meva
intervenció- que enguany hem apujat 100 milions de pessetes
en el funcionament de centres públics i és absolutament
insuficient? I ho vaig dir, trobi-ho, i em retreu un excés de
despesa en despeses corrents? Si en despeses corrents hi ha
unes mancances que fan feredat!, i no hi ha capacitat
econòmica dels pressupostos de la comunitat autònoma per
afrontar-ho.
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Després el tema que les despeses corrents creixen
moltíssim. Bé, vostè en un moment determinat parla dels 10.000
milions de pessetes i pateix unes amnèsies estranyíssimes.
¿Vostè no sap que les grans partides de creixement del
pressupost de les Illes Balears són per decisions preses pel
govern anterior, que aquest govern va executant i amb tota la
voluntat de fer-ho, com és anar ampliant any rere any un tram
a compte de l’homologació definitiva del personal docent, que
arribarà en un moment determinat que s’acordi aquesta
homologació definitiva, i perquè en els pressuposts de l’any
2001 ja s’ha concertat l’educació de tres anys i, per tant, de tres
a sis anys queda absolutament concertat? O vostè no ho sap,
que el creixement de la Conselleria d’Educació és a causa
d’aquestes partides que deuen representar 4 o 5.000 milions de
pessetes  d’un cop? Evidentment, això vostè ho sap i, per favor,
aquí no hi ha espectadors més enllà dels parlamentaris, que
tanmateix no convencerà ni un, no faci mangarrufes amb les
cartes que juga, eh?

Després em parla del tema de les inversions. Jo no sé, ho he
explicat moltes vegades, crec que ho he explicat a la meva
compareixença de presentació dels pressupostos, el tema de les
inversions. Vostè sap que les Illes Balears tenen en aquests
moments una necessitat d’inversió en centres nous, en
ampliació de centres existents i en millora de centres existents
que arriba als 24.000 milions de pessetes aproximadament, i hem
plantejat un procés de realització en la mesura que pot el
Govern, dins les seves limitacions, que és un finançament a
partir d’un crèdit amb el Banc de Crèdit Local de 9.600 milions
de pessetes en tres anys. Vostè ha de situar el mapa de les
inversions dins aquest mapa d’aquest acord financer, i a més a
més jo encara continuu tenint l’esperança que el Govern de
l’Estat serà capaç d’entendre les seves obligacions de
solidaritat amb les Illes Balears i voldrà firmar amb les Illes
Balears un conveni semblant al que ha firmat amb Canàries el
mes de setembre, 8.700 milions de pessetes, o el que acaba de
firmar amb Castella-La Manxa de devers 5.000 milions de
pessetes. Jo encara confii que algun dia entendran que aquí hi
ha necessitat real de fer aquestes inversions i seran solidaris
amb les Illes Balears aportant això.

Respecte al criteri de distribució territorial del programa o
del pla de les inversions, vostè què és?, que proposa fer
instituts  i centres públics a Menorca encara que no sigui
necessari que se n’hi facin?, perquè clar, aquí hem d’aclarir això.
A Menorca està diagnosticat que fan falta unes poques coses,
afortunadament; a Eivissa fan falta moltes de coses, i a
Mallorca fan falta també moltes de coses; per tant, els recursos
a invertir es destinen al llocs on hi ha, lògicament, necessitats.
Hi ha un creixement de la població espectacular a Eivissa i en el
litoral de Mallorca que genera necessitats de nous espais
educatius, i lògicament no hi haurà cap centre de Menorca que
sigui necessari que quedi posposat a centres de Mallorca ni
d’Eivissa. Aquest greuge territorial que vostè avui ha
interioritzat i que acaba essent interioritzat per diferents
portaveus del Grup Parlamentari Popular, que tots semblen
parlamentaris d’Eivissa i de Menorca, i de Formentera, i cap no
exerceix de parlamentari de Mallorca, jo li puc assegurar que no.
Més aviat, més aviat, aquí si hi ha una priorització a nivell
d’inversions és a Eivissa, que té greus necessitats de

construcció de centres i s’estan fent les passes perquè això
sigui perfectament possible. Per tant, on van a parar les
inversions? Allà on és necessari que vagin a partir, on hi ha
necessitat de centres escolars perquè la població escolar ha
augmentat.

Després ha tret el tema de les comissions de servei, que com
continuem així els 10.000 professors de la comunitat autònoma
de les Illes Balears estaran en comissions de servei perquè, clar,
això va augmentant cada vegada que vostè intervé d’una
manera absolutament espectacular. Vostè ho mescla tot, quan
parla de comissions de servei; mescla des d’aquell mestre
d’escola que està destinat a Capdepera i que resulta que té -pos
un cas hipotètic, no és que sigui real- que té mal a l’esquena i
no pot conduir 80 quilòmetres cada dia i fa una petició per tenir
una comissió de servei a Palma, fins a aquell docent que fa
funcions dins una àrea determinada de la conselleria perquè no
té una funció administrativa, té una funció de direcció
pedagògica de determinats programes, i això ho té aquesta
conselleria, ho va tenir l’anterior amb el PP i ho va tenir el
Ministeri d’Educació quan era el competent en aquest tipus
d’activitat o en aquest tipus de gestió de l’àrea d’educació.
Això, totes les administracions educatives ho tenen, i vostè ho
sap perfectíssimament.

Em parla del fet que es gasta una gran quantitat de doblers
en reunions, etc., etc. I vostè què pensa, que convidam gent a
fer reunions i regalam un talonari a tots els que hi acudeixen,
després  d’haver aplaudit el conseller que els ha enviat un
saluda convocant-los? El terme reunió deu voler dir, per
exemple, entre altres coses..., li posaré un exemple: el tema de
les oposicions, vostè sap per casualitat que les oposicions que
ha organitzat aquest govern l’any 2000, que ha estat la
convocatòria més àmplia de tota la història de l’educació a les
Illes Balears, han costat 40 milions manco que les darreres
oposicions...

(Remor de veus)

Ara sí que l’he perdut. Ara m’he perdut.

(Rialles)

Es veu que els seus acudits no els acab de... 40 milions de
pessetes manco que les oposicions que va organitzat el Partit
Popular, quan aquesta vegada hi ha hagut una immensitat molt
més gran de persones que s’han presentat a les oposicions. No
faci..., no ho sé..., reunions i totes aquestes coses, per favor. 

Vostè sap que hem creat una administració d’una
considerable sobrietat, i em parla de publicitat. La publicitat es
deu referir a aquests anuncis que sistemàticament ha de posar
el director general de Personal per anar notificant tots els
processos d’oposicions, concursos, etc., perquè més enllà
d’aquesta, publicitat estrictament d’educació no crec que
n’haguem feta gens i hem fet una campanya de publicitat de
normalització lingüística per fomentar l’ús del català en el
comerç. Em pareix que no hem fet absolutament res més que
això, i concretament en educació no hi ha hagut cap tipus de
publicitat. Ara bé, el guió prefabricat de diputats de l’oposició



2156 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 2 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

que han de criticar els pressupostos del Govern diu que
malgasten molt en despeses corrents, en publicitat i que,
sobretot, hi ha uns fons invisibles que el malèvol de conseller
ves a saber què en farà. Canviï de guió perquè no li serveix, en
el meu cas.

Respecte al tema d’innovació educativa. Però, mem, és que
vostè no sap que dins la Direcció General d’Ordenació i
d’Innovació educativa hi ha tot un conjunt de partides que
estan destinades a això? No sap vostè que cada any es
convoquen unes determinades beques, es donen uns ajuts als
professors  perquè puguin fer aquestes tasques, etc.? És que tot
el projecte de Xarxipèlag, que introduirà web educatives, això
no té res a veure amb innovació educativa?, no té res a veure,
això, amb innovació educativa? Ara a vostè li ha faltat la
paraula innovació, la cercaré, i si no l’hem trobada l’any que ve
en majúscula.

Després la universitat. Bé, aquí ja sí que m’he perdut, ha
parlat del enemigo en casa . Li puc dir que amb el director
general d’Universitat som amics fa més de 30 anys i de cada
vegada ho som més, i la universitat..., jo no he entès això de 20
millones i tal, no ho entenc. La universitat, efectivament, té una
transferència corrent i després té tota una sèrie de coses que
van lligades a la Direcció General d’Universitat com és el tema
de les beques, el tema de possibles convenis amb universitats
d’estiu, per exemple, i alguna cosa més que evidentment no té
cap proporció, cap aproximació al que és la transferència
corrent, i això ho gestiona, lògicament, la Direcció General
d’Universitat corresponent. 

Després ha tret tot el que havia de treure, el tema de la
UNED. En el tema de la UNED hi ha un precedent molt clar:
l’època del govern del PP aquest va decidir no donar cap
subvenció a la UNED per a res; per tant, jo em vaig trobar amb
una conselleria d’Educació que no tenia cap compromís amb la
UNED i continua estant en la mateixa situació en què estava
quan el Sr. Flaquer, supòs, o el Sr. Ferrer eren consellers
d’Educació. Cap compromís amb la UNED aleshores, cap
compromís amb la UNED ara. No hi ha cap novetat, ni una
respecte a aquesta qüestió. Això és així perquè jo ja la UNED la
conec des del Consell de Mallorca els quatre anys anteriors. No
m’ho expliqui que ho sé perfectament; des del Consell de
Mallorca sé el tema de la UNED com anava.

Bé, tot plegat, evidentment jo de les esmenes que ha
presentat el Partit Popular no sé si ara és el moment de
comentar-les...

(Remor de veus)

No és el moment?, idò no les coment i les comentaré més
tard, si és que en tenc ocasió. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Ara té la paraula el Sr.
Jaén pel temps de deu minuts..., de cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Salgo con papeles porque,
claro, yo guiones no he traído antes; usted sí que veo que tenía
ahí la lección un poco escrita.

Vamos a comenzar por las comisiones de servicio. Hay dos
maneras de definir las cosas: por lo que son o por lo que hacen.
Yo le voy ha decir una definición tautológica, que el otro día
aquí se sustentó el tema de tautología, de que a es a. Pues
comisiones de servicio son comisiones de servicio, es decir,
todos aquellos que tienen un puesto de trabajo en un sitio y no
están en ese puesto de trabajo, están en otro. El Sr. Crespí, al
que aludo porque quiero que salga...

(Rialles)

...quiero que salga, al que aludo, tenía no llegaba a 80
comisiones de servicio; de eso hace poco tiempo; usted tiene
más de 500. ¡Pero hombre!, si usted ha multiplicado por siete,
casi, desde el año 96. ¡500, más de 500! ¿Por qué? Cada vez
salgo..., empecé con 200, pero usted me contesta las pregunta
a mi, aquí tengo casi 400 y aquí tengo ciento y pico, 191. Y le
digo más: hay gente que no sale porque usted no me contesta
las preguntas bien. No me las contesta, esconde cosas.
Veremos esta lotería a cuánta gente de su partido está tocando,
de los que están aquí sentados, algunos familiares también,
pero eso ya lo veremos con el tiempo. No, no, ya se lo diremos
en su momento, no es ahora el debate.

Sr. Conseller, pregunta que usted me contesta por escrito,
4.700 millones de pesetas de incremento en el año 2000 de
capítulo 1. ¡Hombre!, 1.650 para homologación. ¡Ya lo sé!, pero
3.050, 3.050, para plantillas. Lo pone aquí. ¿Sabe usted cuántos
profesores se contratan con 3.050 millones?, ¿cuántos? Divida
por 3,5: le salen casi 900; 900 profesores por 30 alumnos son
27.000 alumnos. No hay 27.000 alumnos. Recorte el capítol 1 i
suba el sueldo de los profesores, hombre, que eso es lo que
hay que hacer.

(Petit aldarull)

Eso es lo que tiene que hacer.

Sistema de universidad de financiación. Le voy a explicar
otra vez el programa. 6.000 millones, universidad. 21 millones de
gestión propia del director general, el resto transferencia. Su
director general no puede hacer nada con 21 millones, lo demás
lo da a la universidad, dónde, por cierto, como digo, la
investigación no está en el programa. Mire usted, yo le he
alabado el gusto porque así ya el PSOE no tiene nada que
hacer, 21 millones, (...) 21 millones de pesetas.
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El sistema (...) es caduco. Usted en la memoria habla de un
nuevo sistema de financiación, usted lo dice en la memoria:
“Definir un nou sistema de finançació”, con esas palabras.
Pues no aparece, aquí, no aparece esa financiación nueva. El
doctor Bricall, autor del Informe 2000, bueno, entre otros, él
estaba al frente, que no es sospechoso de ser del PP, dicho sea
de paso, en ese informe ya dice cómo hay que financiar la
universidad. La universidad no gira en torno a los profesores,
gira en torno a los alumnos, hay que financiar a los alumnos y
no a la universidad. Usted, de eso, aquí nada, porque usted
cree todavía en la universidad única, no cree en la competencia
de la universidad, y eso es ir en contra de la modernidad, y a
eso ustedes le llaman progresismo, bueno, pues llámenle así,
pero eso es ir en contra del sistema. El futuro es eso: financiar
al alumno para que él pueda elegir dónde tiene que estudiar, y
becas préstamo porque como no es gratuita la universidad, la
solidaridad tiene que estar para que cuando acabe el estudiante
pueda devolver parte de eso. Ese sistema está implantado...,
lean un poco, lean al menos El País que publica algunas cosas
algunos días y se pueden enterar...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...lean El País. Ya no les pido que lean informes de
educación que tiene 1.000 páginas, no, lean El País, que es
sencillito, y en un resumen de media paginita uno se puede
enterar.

Eficacia de sus programas, cero. En la Constitución es un
imperativo la eficacia, no sé qué artículo, el ciento y pico, creo
que es. Los servicios públicos han de ser eficaces. ¿Qué
significa?, obtener mejores resultados con el menor costo
posible. Mire usted, tiene usted un programa, el 423C, que tiene
22 millones de pesetas, 22; 2 millones para transferir, capítulo 4,
y 20 para personal. ¿Usted se cree que puede haber 20 millones
de pesetas en capítulo 1 para transferir 2 a las familias?
¡Hombre!, quite ese programa, júntelo con otro, pero no haga
transferencia de 2 millones y gaste 20 para gestión de esos 2
millones; eso es de vergüenza. Le repito, 423C, hundido, no
tocado, hundido.

(Rialles)

Las migajas para las islas menores, Sr. Conseller. Migajas,
las migajas. 2.400 millones para Mallorca, 212 para Menorca, Sr.
Gomila, también podrá intervenir por alusión y esto se anima un
poco...

(Rialles)

...y 225 para Ibiza y Formentera. Miserias, muchas miserias.
Pero es que el PSM de Menorca no pinta nada, claro, porque
no tiene representación en los altos cargos de su conselleria,
que ya he dicho que son muchísimos. Ni Andalucía, como
antes le decía, tiene tantos cargos. 700.000 millones, Andalucía,
tiene ocho altos cargos; usted tiene diez más algunos
escondidos, sin contar asesores, ¿eh? 

Usted me canta siempre la milonga. La milonga es un canto
de Río de la Plata, que la canta..., tiene un estribillo muy

pegadizo que es muy largo, el estribillo, tan largo que es más
que la canción, casi, el estribillo. Siempre lo mismo. ¡Hombre!,
deje usted de cantarme el estribillo ése y deje de hablarme de
Canarias, del convenio con Canarias; lea el convenio con
Canarias, no lo firmó el Ministerio de Educación, léalo, ¿no?, no
me diga que no porque como castigo lo tendrá que copiar
muchas veces. Lo firmó el Ministerio de Asuntos Sociales, para
temas... No, no, pero léame el convenio, léame el convenio...

(Remor de veus)

...que leemos El País, el diario oficial de El País y también
leemos el diario..., ya no es..., ahora no es el oficial, leemos el
oficial y el no oficial, leemos las dos cosas, por tanto no me
diga que sí cuando es que no.

Y acabo, Sra. Presidenta, con algunas cuestiones que tenia
planteadas el conseller. Yo creo que usted lo que tiene que
hacer, Sr. Conseller, es reconocer las cosas. Reconozca las
cosas que son mejorables. Por cierto que está usted hoy aquí
sin compañía de sus altos cargos, han desaparecido; de diez
que hay ninguno ha aparecido. En el sueldo incluye venir aquí
a aguantar el debate, y por tanto no pienso que ya los haya
cesado usted.

Acabo, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, vagi acabant, per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

...en fin, diciendo que su presupuesto, a pesar de todo, pues
tiene muchas carencias, tiene algunas cosas que están bien,
que son normales, que nosotros enmendamos con muchísimas
enmiendas que después espero que alguna tenga la fortuna de
ser aceptada si consideram que está bien, pero desde luego
usted el examen hoy lo aprobará, porque el tribunal, en fin, ya
se sabe...

(Rialles)

...el tribunal es un poco casero, y me recuerda aquel alumno
que tiene que examinarse de unos 20 temas, y cuando llevaba
sacadas 19 bolas, (...) excusa diciendo que no había estudiado,
al llegar a la 20 el presidente le dijo: “Con el examen tan bueno
que usted estaba haciendo y le voy a tener que suspender”. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jaén. Per tancar el torn incidental...
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta...

(Remor de veus)

Jo crec que ha tractat tan bé vostè el Sr. Jaén que, com a
mínim, m’ha de donar també per al·lusions, com ha dit molt bé
ell, m’ha de donar la paraula, ja que ha estat ell que ho ha
demanat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, només pel tema concret de les al·lusions.

Bé, jo crec que el Sr. Jaén, que no és aceitunero altivo però
sí que és un bon parlamentari, utilitza allò de parlar bé d’un per
fotre’n un altre, i jo no vull caure en aquest parany. Sr. Jaén, jo
mai no he tengut 80 comissions de serveis, n’he tengudes
moltes més, i li explicaré per què. 

Les comissions de serveis és un sistema que té el sistema
administratiu de funcionaris espanyols, que des del temps de
Romanones ja es va pervertir, perquè comisión de servicio es
aquel que la Administración se lleva de su puesto de trabajo
para realizar alguna acción concreta, diu, em pareix, una llei
bastant antiga. Bé, això sabem que no és així, avui, sinó que a
més hi ha una altra situació de comissions de servei que és per
raons humanitàries, és a dir, aquell que se’l deixar no anar al
seu lloc de feina perquè té unes condicions que difícilment li
permeten exercir. Bé, només d’aquestes, Sr. Jaén, ja n’hi havia
a balquena: mares amb nins molt petits que han d’anar a
Formentera i que difícilment se’n poden dur l’infant, etc. I
llavors, de les altres, com ha dit molt bé el Sr. Pons,
evidentment no en teníem tantes, quan jo hi era, perquè
nosaltres no érem el Ministeri d’Educació, és a dir, no érem la
Conselleria d’Educació; per tant, no teníem totes les
competències que en aquest moment està exercint ara el Sr.
Pons i abans els seus consellers, els seus.

Per tant, educació d’adults en aquell temps es proveïa per
comissió de serveis, compti els professors que hi havia; la
unitat de programes educatius, que és el que ara seria la
conselleria que, naturalment, ha crescut... Jo no entraré a
defensar ara concretament el Sr. Pons, el que no vull és que
m’utilitzi a mi com a massa per al Sr. Pons, que com que és fort
encara em rompre jo. Es rompi vostè, eh? Centres de professors,
educació compensatòria i centres de nova creació. Tot això, Sr.
Jaén, no me’n record molt bé perquè han passat cinc anys, però
segur que eren moltíssimes més de 80.

 Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Crespí. Per tancar el torn incidental té
la paraula el conseller d’Educació, el Sr. Pons.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sra. Presidenta... ¿Puedo replicar al Sr. Crespí?

(Remor de veus)

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

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats, bé,
es evident que jo aquesta vegada surt una mica acomplexat a la
tribuna, perquè una vegada he sabut que el Sr. Jaén és l’únic
parlamentari que llegeix d’aquesta cambra, us puc assegurar
que estic realment acomplexat. Em sap greu perquè és un
defecte greu que tenim tots nosaltres i que afortunadament ell
no té. 

Així i tot, evidentment, un especialista en divagacions com
és ell i, a més a més, divagacions de moderno, cosa que no
sabia i que m’ha agradat avui, ha comentat diverses coses de
les quals jo passaré pàgina, entre d’altres el tema de les
comissions. El Sr. Crespí, que coneix una mica el sistema
educatiu i que no està obligat a fer números de circ com vostè,
ha explicat ja una mica de què va el tema i és evident que
haurem d’acabar fent una compareixença en comissió i parlar-ne
amb la llista i... Ara, tanmateix vostè està predestinat a voler
utilitzar en un sentit pervers aquest tema i tanmateix no ens en
sortirem. 

Així i tot a mi m’agradaria comentar-li dues coses i em
centraré en aquestes dues coses, simplement. El tema de
creixement en nombre de professorat, o sigui, aquell Sr. Jaén
que constantment ens demana que ampliem equips d’orientació
educativa, que ens demana que ampliem l’atenció a la diversitat,
ara resulta que tot això ho vol fer..., amb graneres, amb poals o
amb professors? Jo supòs que ho hem de fer amb professors.
D’altra banda, vostè, Sr. Jaén, no sé si sap que els professors
que han crescut, a més de ser els professors que generen els
nous cicles formatius, els nous centres que han entrat en
funcionament, també ha crescut perquè s’ha posat un professor
més per unitat a educació infantil per tal de fer més eficaç
l’ensenyament a l’educació infantil, i així podríem posar-li una
sèrie d’exemples més.

D’altra banda li donaré una dada, una dada de la qual
participen totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol,
tant si les ha gestionades un grup polític com un altre. Els deu
darrers anys, a nivell d’Estat espanyol, la població escolar ha
disminuït uns 500.000 alumnes, i estic parlant de memòria, però
no crec equivocar-me de gaire, uns 500.000 alumnes. Sap vostè
quants de professors més hi ha en aquest moment que fa deu
anys?, idò n’hi ha 80.000 més, de professors. Per què?, perquè
evidentment l’aplicació de la Logse que, per cert, s’han hagut
d’assumir les comunitats autònomes, ha implicat introduir molt
de personal, disminució de ratios, atenció personalitzada, etc.,
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etc. 90.000 més. Algunes comunitats autònomes, el curs 2000-
2001 em pareix que les dues úniques comunitats autònomes que
augmenten població escolar són Balears, que és la que
n’augmenta més, i després em pareix que ve Múrcia. Tota la
resta baixen població escolar. Andalusia 6.000, Aragó 2.000,
Catalunya 18.000...; idò bé, moltes d’aquestes comunitats
autònomes que enguany han baixat població escolar han
continuat creixent en nombre de professors perquè,
evidentment, la realitat de l‘escola s’ha tornat tan complexa que
requereix més dotació de recursos humans i perquè hi ha una
aposta política més forta, sigui quin sigui el govern, per
l’educació i per tant s’accepta destinar-hi més recursos.

D’aquest tema, evidentment, en podem fer tota la
demagògia del món. Ara, no hi ha ni un sol professor que no
estigui absolutament racionalitzat d’acord amb plantilles que els
inspectors elaboren, que la Direcció General de Planificació i
Centres estableix i, a més, hi ha peticions per exemple dels
centres concertats d’arribar a situacions semblants als centres
públics perquè també volen assumir atendre la diversitat, i per
tant han de tenir recursos per fer-ho. Per tant, per favor, no
facem literatura barata d’aquest tema perquè aquí hi ha una raó
de pes que ho justifica plenament.

Després m’ha tornat a treure el tema de la universitat. Jo no
ho sé, però a aquest director general que suposadament tenim
tan..., no sé quina seria la paraula..., a pa i aigua, diu vostè.
Realment jo hauré de confessar aquí públicament, i sabia que
tenia moltes qualitats, però aquesta no sabia que la tengués, i
és que és un autèntic miracler, o sigui, fa miracles, perquè
aquest director general ha fet més per la universitat -aquest
director general, lògicament, i la conselleria en la seva totalitat-
ha fet més per la universitat que no ha fet el PP els darrers cinc
anys, i em sabrà greu, però li hauré de dir la llista. Vostè no sap
que hi ha hagut una millora retributiva a la universitat de
personal docent investigador i personal no docent? Vostè no
sap que s’ha iniciat un programa d’implantació de nous
estudis?, no sap que s’ha començat la construcció d’un edifici
multidepartamental, un multiaulari? O sigui, amb 22 milions de
pessetes, aquest director general d’Universitat que té només 22
milions de pessetes de lliure disponibilitat, entre cometes, fa
miracles, i evidentment la conselleria i aquest govern, amb la
universitat aquests 15 mesos primers n’ha fet, de miracles,
perquè ha començat a solucionar els dèficits històrics de molts
d’anys amb una inversió a fons i profunda, i que servirà per
posar més al dia la nostra universitat.

I no em vengui ara amb la història de la competitivitat, i
lliure oferta, etc., etc., perquè possibles universitats que s’han
intentat crear aquí, el projecte no ha estat la Conselleria
d’Educació i Cultura, que l’ha arraconat, ha estat el Consell
d’Universitats per unanimitat absoluta i amb  el vot de tots els
rectors i tots els consellers de comunitats autònomes del Partit
Popular perquè han vist que allò era un invent que no
s’ajustava ni a llei, ni era un invent, diríem, exportable a partir
d’allò. Per tant, no em vengui amb històries d’aquestes perquè
aquí el que hi ha és una voluntat d’aquest govern de millorar al
màxim la Universitat de les Illes Balears, que és el nostre
compromís  i el nostre deure, i s’han fet grans coses per a la

universitat aquests 15, 16 primers mesos, i evidentment el
director general d’Universitat alguna cosa hi ha tengut a veure.

Per tant, vostè confiï que la capacitat de reproduir pans...,
allò dels pans i els peixos, a pa i aigua, però dels pans en fa
molts més pans i dels peixos en fa molts més peixos.

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Qualque grup que vulgui
participar en el torn en contra? Sí, en nom del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Buele per un temps de deu
minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors  diputats. Intervenc en nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, per manifestar el nostre rebuig a l’esmena
que ha defensat i presentat el Grup Parlamentari Popular, a la
secció tercera referida a la Conselleria d’Educació i Cultura i que
ens ha estat presentada en aquesta cambra pel diputat Sr.
Manuel Jaén.

M’agradaria, abans de començar la intervenció, que aquest
diputat, com segurament molts d’altres diputats o diputades
que són aquí, quan estàvem estudiant, fent els estudis
d’humanitats, tenia un grans cartells amb unes lletres que
anaven amollant unes paragrafades, però tots aquests cartells
acabaven amb una expressió que estava escrita en negreta, en
cursiva i entre cometes i deia: con molta serieta et justo rigore,
és una d’aquestes frases, que per als qui ens ha interessat
introduir-nos dins el món humanístic, té molt de sentit, perquè
si no s’actua amb molta serietat i rigor just, es pot acabar dient
la bajanada més grossa del món. Fins i tot, partint d’un punt de
partida que pugui parèixer extraordinàriament vàlid.

Al nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
ens ha paregut que la intervenció del Sr. Manuel Jaén, ha estat
totalment mancada d’aquesta serietat e justo rigore, per una
raó molt simple, perquè ens ha paregut que el Sr. Manuel Jaén
no venia aquí a esmenar un pressupost, que pot considerar bo,
xerec, dolentíssim, rebutjable. No ens ha fet la impressió que
vengués  a esmenar una cosa per millorar-la. Ens ha fet la
impressió que el diputat del Grup Parlamentari Popular, ha
vengut aquí, únicament i exclusivament a fer que el responsable
de la Conselleria d’Educació i Cultura, fes el ridícul.

Jo voldria començar per analitzar aquesta esmena que
vostès han presentat. Vostès  presenten aquesta esmena i com
a moltes d’altres, diuen quin motiu posen per presentar-la? Per
què la presenten? A què es deu que el Grup Parlamentari
Popular hagi volgut presentar una esmena, al debat de totalitat
a la secció tercera de la Conselleria d’Educació i Cultura? Quin
és el motiu? I nosaltres llegim aquí, és perquè no respon a les
necessitats  de la nostra societat. Això és una cosa que s’ha
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vengut repetint, des que estam debatent i ara també torna a
sortir. No respon a les necessitats de la nostra societat. És que
el Partit Popular té uns estudis fets sobre les necessitats de la
nostra societat, que hagi presentat en aquesta cambra, perquè
nosaltres puguem veure si, efectivament, aquest model que
vostès diuen de necessitats que té la nostra comunitat
autònoma, s’ajusta o no al nostre pressupost, o al pressupost
que ha presentat el Govern.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, volem fer una anàlisi sobretot de l’esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular,  des d’una perspectiva
distinta. Nosaltres volem fer des de les necessitats que té
aquesta comunitat autònoma i que ens han estat comunicades
aquí, en aquesta cambra, que han estat estudiades, analitzades,
debatudes, presentades, presentades, debatudes i analitzades,
precisament pel responsable de la Conselleria d’Educació i
Cultura, en comissions parlamentàries, al plenari, en respostes,
en escrits, se’ns ha fet tot un diagnòstic de quines són les
necessitats més grans que té aquesta comunitat autònoma en
matèria educativa. Lògicament, d’acord amb aquestes
necessitats  que han anat sorgint, al llarg de tot aquest any,
nosaltres, efectivament, ens hem pogut fer una idea de quines
són les  realitats, les necessitats reals, assumides pel conseller
i que són les necessitats que té aquesta comunitat autònoma.

Però no és suficient això tampoc, nosaltres formam part d’un
grup de govern, d’un pacte de progrés, allà on nosaltres donam
suport a un govern i donam suport a un govern, que en
diverses oportunitats també ha comparegut aquí davant
aquesta cambra, per explicar que la màxima necessitat que té
aquesta comunitat autònoma, ara, quan som a punt d’encetar
el segle XXI i entrar dins el tercer mil·lenni, és avançar cap a un
futur millor amb esperança. El Grup Parlamentari Popular sembla
que no hi vol entrar, no es vol entusiasmar a fer avançar aquest
país  cap al futur amb esperança. Pareix l’únic que li interessa és
frenar qualsevol iniciativa que pugui sorgir, tendent a millorar
en aquest cas la política educativa.

 Clar, es necessita tenir els ulls ben tancats per no valorar
que durant tot aquest any pressupostari, i en això hauré de
contradir el que deia el Sr. Jaén, durant tot aquest any
pressupostari, allò a què ens vàrem proposar al principi,
majoritàriament s’ha fet, no és veritat que no passi l’examen i si
no, facin preguntes i a veure com es contesten i si no, li llegesc
allò que s’ha fet als centres educatius. Miri,allò que s’ha fet a
Eivissa, que tant ha criticat, miri allò que s’ha fet a Menorca,
que tant ha criticat i miri allò que s’ha fet setze anys enrera i
compari. Llavors digui si aquest examen es passa o no es passa.

Tampoc creim que sigui veritat, que no es mereixi crèdit,
perquè ha estat la segona de les crítiques que s’ha tret. Ve aquí
a demanar un crèdit que no es mereix. Nosaltres creim, estam
convençuts  que en la política educativa que s’està duent
durant aquest any pressupostari, s’ha avançat molt, s’ha
avançat moltíssim en tot allò que suposa, créixer en quantitat i
créixer en qualitat i hauré de repetir, allò que deia a la
intervenció anterior. Així com des de la Conselleria de Turisme,
pensam i creim que el Govern governa bé, des de la Conselleria
d’Educació i Cultura, el Govern governa bé i fa un bons

pressuposts. Una altra cosa és que el Grup Parlamentari de
l’oposició, que va estar avesat a uns mals pressuposts durant
molts d’anys, ara també presenta unes males esmenes, això
però, ja no és la nostra responsabilitat.

 La responsabilitat nostra, és contribuir a fer que amb uns
pressuposts  com els que ens ha presentat el Conseller
d’Educació i Cultura, es contribueixi a avançar en una millor
formació de la joventut illenca. Serveixen o no serveixen?
Nosaltres creim que sí. Es contribueix a avançar, en aquesta
doble demanda, de més i millor educació per a la joventut. S’hi
contribueix o no s’hi contribueix? Nosaltres creim que sí, en
aquests pressuposts que se’ns ha presentat, i per això
consideram que no és vàlida l’esmena, que no pot tenir el
nostre suport, l’ensenyament, la formació dels nostres joves,
registra un impuls més fort, s’hi estan desplegant més energies
i esforços per avançar i consolidar la millor formació dels
nostres  joves i és un esforç que nosaltres valoram, sense
precedents, per avançar en aquesta doble demanda, de més i
millor formació per a la nostra joventut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. En nom del Partit Socialista té la paraula
el Sr. Tirso Pons pel temps de 10 minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats.
Supòs que ens podem posar d’acord dient que l’escola és un
element de repressió, no és un instrument de llibertat. Totes les
escoles i a tots els països han estat l’instrument que ha
necessitat l’organització social, per fer que els infants, que els
qui havien nascut, que els joves, poguessin viure dins una
societat determinada i així en moments de dictadura, l’escola ha
tengut un color i un comportament i en moments de
democràcia, reclama uns altres comportaments, un altre
compostura i un altre despesa. Perquè no és només saber
moltes coses i dir-les, sinó fer servir tot aquest coneixement per
complir un factor fonamental, un paper fonamental, que tenim
tots  els que vivim dins una societat de llibertats, que és
conviure en societat, vol dir que la meva llibertat acaba allà on
comença la d’un altre.

I açò és el gran repte d’una aposta que ha posat
l’Administració pública espanyola i que li diuen: la Logse. La
Logse, la poden condemnar, hi poden estar d’acord, o hi poden
estar en contra, però allò que pretén és ser un instrument,
l’educació per conformar ciutadans. Tenint en compte que no
només és el període escolar obligatori, sinó que és tota la vida
la que conformen la saviesa, el saber fer i la manera de ser de
totes les persones.

Per tant, aquí a la vora quan discutim els pressuposts, no
discutim, i crec jo que discutim una cosa sèrie, que em sap greu
que es prengui a broma, perquè a bromes s’aprèn l’educació en
aquest país i a molt de països, és una mitja veritat la que vaig a
dir, si començam a mirar una cosa molt clara, per fer una casa,
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la societat exigeix a una persona que estudiï durant cinc anys
i busques i faci qualque estada a estranger per veure les coses
que feien Le Corbusier i companyia. Però tractar la vida humana
de cinc a set anys, una persona ha de romandre a la universitat,
per estudiar.

Nosaltres que ens omplim la boca, de la importància de la
joventut per a un país, resulta que en formacions de dos i tres
anys donam a aquests ciutadans responsabilitats  de formació.
Per tant, la discussió no només és problema de concepte i
filosòfic, sinó que és un concepte bàsicament i fonamentalment
econòmic. L’escola històricament ha servit per conformar la
força de treball, que ocupàs un espai econòmic important dins
els  sistemes de producció dels països. Històricament des de
Moyano cap aquí, quan es va a començar a necessitar que la
gent escrigués i sapigués llegir, es va posar l’escola pública,
perquè mentrestant només era privada, perquè només qualcú
podia saber llegir i escriure. Ara ens trobam a un moment, allà
on està (...) i tothom té el dret i li reconeixem tots d’accedir al
màxim i l’únic sostre que tengui siguin les limitacions que la
mare naturalesa té a bé a donar-nos a tots i a cada un dels
ciutadans.

Un pressupost a la comunitat autònoma, quinze mesos
després  d’haver agafat la responsabilitat d’aquest actual
govern i vint-i-nou mesos després de les transferències, és un
problema de voluntat política de veure com donam resposta a
les necessitats expressades i amb els diners que es tenen. I no
és un element de broma, perquè els diners no són prou mai, si
tenim en compte les prevencions que abans li he esmentat. No
podem cobrir l’escola infantil, cobrint aquestes dones que van
a fer feina, alerta, la incorporació de la dona al món laboral ha
ocasionat una demanda de zero a tres anys important, però que
no hi ha prou diners per donar el servei arreu d’aquesta
comunitat autònoma, ni arreu d’Espanya. Encara no estam en
els  límits garantits, els d’una escolaritat obligatòria, que és dels
divuit, fins els setze anys.

 Per açò, quan la política de la conselleria, quan un llegeix,
amb ànim obert i ulls oberts, els pressuposts i es dóna compte
que les inversions a zones problemàtiques de Mallorca i zones
problemàtiques d’Eivissa, que estan pitjor en allò referent a
infraestructura que Menorca, i els parla un menorquí, des
d’aquesta banda ens sembla bé. Perquè hi ha una paraula, que
ha substituït, i ha de substituir, aquelles tres famoses de la
Revolució francesa, de la llibertat, la fraternitat, la solidaritat,
nosaltres veim bé que un pressupost manifesti una sèrie
d’inversions superiors a Eivissa, si és que ho necessiten, i el
dia que ho necessiti Menorca, no es preocupin que ni tant,
però manco, però a un representant notable del Partit Popular,
defensaré no Formentera, sinó les necessitats de la meva illa. 

Si llegim els pressuposts, hem d’estar d’acord que estan
dirigits a donar una resposta positiva als pressupòsits, als
quals m’he referit abans. Fins i tot en la universitat, fins i tot. I
insinuacions d’amiguisme, o per cert, que un partit diferent es
fan el llit, unes coses estranyes, només significa, és una
demostració de la part de (...) Que té el portaveu del Partit
Popular quan parla d’aquest tema, que té dues missions i les
contradiccions, que açò suposen, i li dic amb tota l’estimació

del món, per una part ser un professional de l’ensenyament, per
l’altra tenir un compromís ferm i defensable i respectable en un
grup polític determinat. Si nosaltres llegim les esmenes, que açò
serà el debat posterior i ens donam compte que totes les
inversions les vol fer retallant el sou dels professionals i per
una altra banda demanar que s’augmenti el sou als
professionals  és una contradicció, que només pot ser explicable
en la figura de (...) a la qual m’he referit anteriorment, i li dic amb
molta d’estimació i sense ànim d’injuriar, no vull injuriar ningú.

Vull que facem una reflexió, que uns pressuposts, allò que
a altres indrets es diu el preventiu, és allò que es preveu gastar
en ensenyament l’any que ve. I situacions personals, debilitats
personals, o certes expressions hi sobren quan la
responsabilitat de la dotació de les escoles i de la formació
d’aquestes illes sortirà d’aquests pressuposts i de la gestió de
la conselleria, però no només de la conselleria i aquí a vora
començam a pensar en la universalització del compromís de la
formació de la joventut, la joventut només assisteix a classe, si
és que hi assisteix, té tot el dret a sortir-ne perquè és molt
avorrit a vegades, durant cinc o sis hores diàries, i les altres
divuit, hi ha el compromís de les famílies i de tota la societat,
que incideix d’una forma notable damunt la formació d’aquest
ciutadà, que ja ho és, encara que no tengui les llibertats civils
reconegudes, que ja ho és ciutadà, no és només el compromís
de la gestió política de les escoles, que seria infraestructura, és
el concepte polític de veure què significa la formació dels
ciutadans lliures, dins una societat lliure.

 Com que nosaltres creim que aquest pressupost respon en
aquest objectiu, Sr. Conseller, des de l’esquerra estant, votarem
a favor i en contra de l’esmena a la totalitat.   

    Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pons. Per torn de rèplica té la paraula el Sr. Jaén
pel temps de 5 minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Bien, el Sr. Pons ha hecho una intervención sobre
teorías de la educación o sobre si la educación es el
instrumento de represión, bien, hay autores desde perspectivas
de sincretismo pseudomarxista, que así lo afirma. Pero jo creo
que aquí no venimos a hablar de eso, anarquistas, los
anarquistas, atiendan un poco que pueden aprender algo,
pueden aprender algo en este momento, aprendan un poco,
escuchen. Eso nos llevaría a hablar de la (...), de la Escuela de
Barbiana, de Sarner Hill, que a algunos no les suena, pero a
usted le debe sonar. Donde los que iban eran los hijos de los
diplomáticos y los nobles, ¿verdad? Porque eran los que
podían ir a Sarner Hill, un libro maravilloso publicado por (...) en
el año 70, los alumnos eran eso.

Pero en fin, no creo que vengamos a hablar de esas cosas
¿verdad? De la pedagogía de la liberación, de Freire, pues
tampoco creo que es el momento de que hablemos de estas
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cosas. Yo quiero que hablemos de eficacia de los presupuestos,
hay una referencia en los presupuestos a la aplicación de las
plantillas de la Logse, ésta esa referencia. Pero yo le pondré un
ejemplo de eficacia, a lo cual ya me he referido como imperativo
constitucional.

Un centro de Palma, de Ciutat, tres unidades de primaria y
seis  de secundaria, nueve, porque tres y seis son nueve,
profesores 17,5 casi a dos profesores por unidad, eso es
eficacia, eso es una plantilla de la Logse, porque si eso es así
podemos cerrar, nueve unidades, 17,5 profesores, no me digan
que no, porque, bueno, no me digan que no.

Comisiones de servicio, sólo faltaría que nos opongamos
nosotros a razones humanitarias, en modo alguno, sólo faltaría
eso, porque yo hubiese dicho que sobran 500 camisetas de
servicio y yo no he dicho que sobran 500. Sólo falta que una
persona que esté enferma, en tratamiento de quimioterapia, que
tenga que estar cerca, que tenga que estar en la ciudad, o aquél
al que le tocan más de 40 kilómetros, yo esto no lo he criticado,
yo he criticado que más de un centenar de profesores, sin
función docente, con función administrativa, que eso es lo
exagerado, eso es lo exagerado, por tanto, no hagamos aquí
ahora un debate de lo que es la comisión de servicio, porque
todos las  tenemos, yo he estado ocho años en comisiones de
servicio, ocho años, con un gobierno del PSOE, hay que decirlo
también, pero yo..., porque era muy justificado, porque estaba
en un servicio de orientación, eso no lo discuto, ni los centros
de recursos, ni de los profesores, yo no discuto eso. No lo
discuto eso, discuto la manga ancha, esa lotería tan magnífica,
que hay más de 500 profesores en comisión de servicios, nunca
hubo tal número, nunca hubo tantos docentes sin función
docente, nunca, y eso lo tienen que explicar.

Yo he salido aquí a defender la enmienda a la totalidad, con
rigor y con seriedad. Y si en un momento determinado ha
habido un tono de humor en el debate, tómenlo como
distensión, no como otra cosa, porque pueden creerme que
hemos (...)  los presupuestos y hasta nos hemos aprendido las
cifras. Lo que aquí hemos salido para explicar las cosas, con
otra visión distinta y, se quiera o no se quiera, incrementar
3.000 millones de pesetas en el año 2000, 3.000 millones, 4.000
y pico, pero 3.000 para plantillas, significa más de 850
profesores, casi 900, y el número de alumnos no se ha
incrementado para eso. ¿Qué pedimos? Recorte de plantillas,
llevando a los 100 y pico que sobran (...) Y pedimos incremento
de sueldos, porque aquí no queremos recortar los sueldos a los
profesores, porque yo no me lo quiero recortar, a mi mujer
tampoco le va a gustar ni a mi hija.

 En consecuencia, no hagan aquello del Sr. Felipe González,
en los debates sobre tercera edad, que el Partido Popular iba a
quitarles las pensiones a los mayores, porque eso no es cierto,
aquí a nadie le vamos a rebajar los sueldos, a nadie, sino que es
al revés, se los queremos subir, que es lo que ustedes no
quieren, no quieren porque no pueden y no pueden porque
gastan demasiado en capítulo 1. Así, lisa y llanamente.

Hay un problema de nóminas, del 421I y el 421J, que son 200
millones de pesetas, unos 197 y otros 3, para hacer nóminas. Yo

he hecho una pequeña gestión de consulta, a ver con 200
millones de pesetas, cuantas nóminas se pueden hacer con eso.
Hay (...), hay programas que se puede ahorrar, le explicado
aquél que hay 22 millones de pesetas y se gastan 20 millones en
personal y 2 se transfieren en capítulo 4, a familias e
instituciones sin fin de lucro. Por favor, ese programa
agrúpenlo con otro, hagan otra cosa, son programas que se
pueden ajustar.

En fin, yo creo que el debate es el que es, ustedes no
estarán de acuerdo con un argumento que dije en la enmienda,
no se ajusta a las necesidades de esta sociedad, porque es la
que ustedes ponían siempre. Para que tengo que dar más pistas
al Gobierno, sobre como llevar el debate, yo creo que eso ya
basta. Ustedes votarán en contra de la enmienda, porque como
ya he dicho antes, el tribunal es casero y por tanto al candidato
le aprobará, pero el candidato ha venido aquí sin hacer los
deberes, como ha quedado bien claro, con programas mal
hechos, mal hechos, el programa 421H...

(El Sr. President reprén la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vagi acabant per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, enseguida. El programa de discreción
educativa, tiene 17,9 millones de pesetas, si hay 28 inspectores,
está claro que no se puede pagar a los inspectores con este
programa, me dirán “hombre, es que este dinero está en otros
programas”, ya lo sé, pero impútenle a los programas, Sr.
Conseller, atienda, impútenle a los programas el coste del
programa, impútenle en el coste total, impútenle a los
programas el coste total, porque si usted no sabe entonces el
valor de esos programas y (...) me lo dice usted otra vez, ni una
sola palabra de innovación educativa, ni una sola, con una
dirección general, que se llama de innovación educativa. Esa es
la verdad, ustedes se creen que lo hacen muy bien, pues
francamente no lo hacen, a nuestro juicio no lo hacen, hay
cosas muy mejorables, tomen nota y mejoren lo mejorable.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios en nom del Grup Popular.
En torn de contrarèplica, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument , perquè allò
que sí interessa és que des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, ens refermem després d’haver sentit la
intervenció del Grup Parlamentari Popular en aquest torn de
rèplica, en la postura de rebutjar l’esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular.
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La rematada ve per aquesta darrera intervenció, allà on
se’ns ha parlat de l’eficàcia i se’ns posen exemples que, clar, si
els treiem del context, un exemple tret del context pot servir per
allò que es diu i pel contrari, pot servir tant a favor com en
contra. Mentre que si se situa dins el context seu té una
explicació. 9 unitats, 17 professors, clar, dit així, pot sonar a
molt. Però hem d’anar a veure aquest centre en concret, no ha
dit vostè el nom, però el centre en concret, a veure si les
necessitats  que té aquest centre concret, no requereixen la
presència de molts més professors que a altres indrets. 

Li posaré un exemple, ben a prop de ca nostra, un centre
educatiu, normalet, correntet, que tendrà les unitats que té
qualsevol altre centre, però no té els alumnes que té un altre
centre, perquè té uns alumnes molt conflictius, que necessiten
atencions molt especials, que necessiten més professors i
professores, i no voldrà comparar vostè aquest centre, amb
alumnes molt conflictius, amb  un altre centre, el mateix nombre
d’unitats, si vol, la mateixa extensió si vol, però no la mateixa
problemàtica, a problemàtica distinta es necessiten recursos
materials econòmics, però també humans distints.

Respecte de les comissions de serveis, encara ha quedat
més embullat. Perquè clar, vostè ha davallat de 500, ara ha
passat a 100, més de 100, llavors més embullat encara hi queda,
perquè si al principi jo havia trobat que eren molts 500, ara
resulta que no són tants, ara són 100 sense funció docent.
Aquesta expressió més de 100, sense funció docent ha quedat
corregida per l’anterior més de 500, sense funció docent.

En tercer lloc, respecte del retall de plantilles, més augments
de sous. Aquí sí que nosaltres creim que no estan en
condicions d’exigir això, és a dir, vostès no estan en condicions
de poder fer, exigir, poder reclamar que es retalli per una part i
s’augmenti aquesta mateixa part. És una contradicció tan
grossa, és com si vostè diu, miri d’aquí se’n lleven deu i d’aquí
en poses deu, no potser, és a dir, deixa-ho com està, perquè sí,
tal com està ens sembla que és molt millor. 

Tot i això volem refermar la nostra postura de rebuig a
aquesta esmena del debat a la totalitat i llavors continuaríem
treballant en allò que són les altres esmenes.

Gràcies, Sr. President.
         

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Sr. Tir Pons, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. L’eficàcia no és un principi
constitucional, no, no és un principi, és un desig. Hi ha una
cosa en educació que és ...

(Remor de veus)

Puc continuar? Gràcies, no esperava menys de la claca.

Hi ha una cosa molt clara i és que quan un avalua el sistema
educatiu, no té un element de judici immediat per fer-ho,
l’eficàcia del que es fa avui es descobrirà quan aquest alumnes
siguin majors d’edat i actuïn amb llibertat dins la societat,
mentrestant cal procurar que dins els paràmetres que sí són
fiscalitzables, la utilització dels diners que es fan els preventius
als  pressuposts, siguin adequats per arribar a la finalitat que un
es proposa, i aquesta és  la funció que tenen uns pressuposts
en aquest cas de la comunitat autònoma.

Els casos específics trets de context acondueixen a la
mentida més clara, si no es diu quin tipus d’al·lots hi ha, quin
és el nombre d’al·lots, què fan, quin és el grau, només per posar
un exemple direm que a una escola d’ESO els al·lots deuen
tenir, si no estic equivocat, 32 hores setmanals  de feina, quan
els professors en tenen 18, per tant la suma no pot ser mai la
mateixa a nombres d’aules i nombre de professors, açò és una
perversió que molt hàbilment, el Sr. Jaén és expert i és ràpid
amb el raonament, i sap perfectament quan ha de fer mal, però
als  que tenim un poc el cuiro una mica reforçat, no solament per
anys sinó perquè coneixem un poc el tema, sabem perfectament
que és una veritat a mitges, que no és una veritat absoluta,

Jo he seguit amb molta cura totes les seves intervencions
a les compareixences del conseller durant aquest any, i quan
hàgim superat aquesta fase de crispació que significa la
discussió dels  pressuposts, sap perfectament el Sr. Jaén que el
debat, l’esmena a la totalitat és una exageració, producte de la
permanència a l’oposició, però no producte d’un raonament
lògicament i suficientment fundat que li doni suport, és aquí on
no només es guanyen les votacions, com l’altre dia vaig fer la
broma, quan un és més, sinó aquesta vegada també la
guanyaran els que tenen més raó, vulgui o no vulgui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. Amb
la seva intervenció queda substanciat aquest debat de totalitat.

Passam al debat número 7 que és de globalitat, agrupa els
programes 421A, 421D, 421F, 421G, 422A, B, C, D, E, F, G, 423A
i 423B. El programa 421A, Direcció de Serveis Generals
d’Educació i Cultura té l’esmena viva 5117, respecte de la qual
el grup proposant rectifica la paraula “avançades” de la
motivació i la substitueix per la paraula “anticipades”, hi ha les
esmenes 5088 i 5097, l’esmena 5098 on el grup proposant
rectifica la quantia de 300 milions de pessetes en lloc de 3
milions de pessetes, i les esmenes 5099, 5100, 5104, 5119 i 5123.
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Al programa 421D, formació permanent del professorat
d’Educació: esmenes 5122 i 5108. El programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària: esmenes 5164 i 5105. El
programa 421G, ordenació de la formació professional: esmenes
5109 i 5113. El programa 422A, educació infantil i primària:
esmenes 5101, 5102, 5103, 5087, 5086, 5095, 5111, 5120 i 5116,
rectificada aquesta darrera pel grup proposant en el sentit de
substitució la paraula “educació” de la motivació, per la paraula
“adaptació”. El programa 422B, educació secundària, formació
professional i escoles oficials d’idiomes: esmenes 5112, 5114,
5118. El programa 422C, educació especial: esmena 5106. El
programa 422D, ensenyaments artístics: esmenes 5094 i 5185,
rectificada aquesta darrera pel grup proposant en el sentit de
modificar-ne la quantia, en lloc de 100 milions de pessetes, ha
de ser 200 milions de pessetes. El programa 422E, educació
compensatòria: esmena 5107. El programa 422F, educació
permanent i a distància no universitària: esmenes 5092 i 5096. El
programa 422G, tecnologies de la informació i la comunicació a
l’àmbit escolar: esmena 5115. El programa 423A, beques i ajuts:
esmena 5093. El programa 423B, serveis complementaris i
d’ensenyament: esmenes 5110, 5089, 5090 i 5121.

Per defensar totes aquestes esmenes, el Grup Popular
disposa d’un temps de cinc minuts. La Sra. Cerezo té la paraula
en nom del Grup Popular.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Procediré, tenc cinc
minuts, és com aquell que llegeix un catàleg, intentant donar-li
tota la força que pugui, així passarem un poc ràpid. Serveis
General d’Educació i Cultura, voldríem fer l’observació, ja que
ara no m’afecta, que les jubilacions anticipades Logse tenen
unes subvencions que a tot arreu d’altres països o d’Espanya,
són més esplèndides, no parlem ja del País Basc i de Navarra,
però hauríem d’intentar, a Balears, agafar un nivell un poc més
alt.

La 5088 parla d’incrementar el crèdit per a primes
d’assegurances de responsabilitat civil, és un tema molt greu,
molt antic, molt patent, jo no sé si s’hi han dedicat prou
doblers, perquè actualment les assegurances per al professorat
han de ser molt importants, abans era quan anaven d’excursió
o de viatge, ara dins la classe per un passadís, a qualsevol
moment, necessiten tenir bastant suport.

Parlarem de construccions escolars, comarca d’Inca,
comarca de Manacor, Eivissa, Sant Agustí i Sant Llorenç
d’Eivissa, Menorca, parlarem de supressió de barreres
arquitectòniques i de millora de les instal·lacions esportives.

En formació permanent de professorat, parlaríem d’un punt
que creim molt interessant, s’ha incrementat molt el professorat
de suport als  institut i a les escoles, i seria interessant pensar
en l’educació de professors que fossin coneixedors de la
llengua marroquina. Aquests professors de suport no tenen
l’instrument més important per poder realment ajudar, que és
conèixer la llengua d’una població que és molt important, que
a Menorca és de 420 immigrants, en tenim més d’un 25% que

són de llengua marroquina, açò és una cosa a pensar dins de la
formació permanent del professorat o dins, tal vegada, una
especialitat nova, perquè és un problema que no ha minvat, al
contrari, no sé com es pot aturar.

Intercanvis de professors d’idiomes, seria interessant, amb
els països de la Unió Europea.

En política d’actuacions en matèria universitària, millor
dotació per a les biblioteques de les extensions universitàries
de Menorca i d’Eivissa, beques préstecs per a estudiants
universitaris  o la subvenció de l’interès dels préstecs
concertats amb entitat bancàries.

En educació infantil i primària, parlaria de la transferència de
les escoletes Magdalena Humbert i Francesc de Borja Moll de
Menorca, i Verge de la Salut, d’Assumptes Socials passar-les
a la Conselleria d’Educació, que era un tema que ja s’havia
demanat abans.

Un altre problema, es tractaria d’incrementar la
indemnització de residència a Formentera i a la casa habitació,
amb unes quantitats que fossin un poc significatives, dir que
Formentera és un lloc de difícil provisió resulta quasi un insult,
perquè és un lloc ideal i preciós, però el professorat no s’hi
aguanta massa temps, tal vegada seria interessant poder
dedicar una partida que els estimulàs a quedar-hi una
temporada llarga i hi guanyaria tothom.

També millorar la subvenció als ajuntaments per a escoletes
infantils, subvenció de préstecs per a l’adaptació de les escoles
infantils  a la normativa vigent del Decret 1004, mentre no pugui
ser completament gratuït l’ensenyament de zero a tres anys, tal
vegada seria rendible fer unes ajudes per a aquestes escoles de
caràcter privat.

En educació secundària, formació professional i escola
d’idiomes, una reforma i ampliació i millora de les escoles
oficials  d’idiomes i unes inversions reals per a reforma,
ampliació i millores de centres d’educació secundària.

En educació especial, parlaríem d’incrementar la quantia de
subvencions a famílies amb problemes d’educació especial.

En ensenyaments artístics, ajudes als ajuntaments per a les
escoles de música, construcció d’un conservatori per a Eivissa.

En educació compensatòria, subvencions als ajuntaments
en aquest aspecte d’educació compensatòria, en programes.

En educació permanent i a distància no universitària,
impulsar l’ensenyament del català per a estrangers, (...)
convenis amb entitats sense ànim de lucre.

Una millora en l’educació d’adults, a pesar que s’ha fet un
avanç molt important, però actualment les escoles d’adults
tenen un gran contingut, molta força, tota la gent que en el seu
moment no va poder, perquè n’hi ha molts que no van poder
estudiar, acudeixen i és casa seva, allò, funciona bé.
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En tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit
escolar, incrementar el programa TIC a l’escola.

Beques i ajudes, incrementar a pesar que s’ha millorat molt
i s’han incrementat, mai no són prou.

I en serveis complementaris a l’ensenyament, suport a
centres escolars amb necessitats  especial d’integració social i
cultural, incrementar la dotació del crèdit per a menjadors
escolars, incrementar el crèdit també per al suport a activitats
fora de l’horari lectiu, és a dir, aquelles subvencions a
associacions de pares amb l’objecte d’ampliar l’horari de
permanència dels alumnes als centres, que ho tenen resolt
d’aquella manera, una mica “xapucereta”, que hi pares o socis
que obren un poc més de matí l’escola per cuidar un grup de
fillets perquè les mares han d’anar a fer feina, això podria ser
una cosa interessant.

Tot açò, que és molt demanar, pensam d’on surten els
doblers per fer tot açò que en aquest moment motivam. Doncs
reduint un poc el primer capítol que és el de personal, jo en açò,
com a mestra amb molts d’anys de rodatge, diria que si a un lloc
fan falta cinc persones, i la feina la poden treure cinc persones,
si n’hi posam sis, i n’hi ha una que no en fa, no és aquella que
no en fa, ja n’enreda una de les cinc que feien feina, és a dir, el
personal ha d’anar el que toca, clar, sobre les escoles hem
tengut tal quantitat de problemes , d’inadaptació, de falta de
disciplina, de desestructuració familiar que supòs que el
conseller s’ha abocat amb tots els  sentit per remeiar açò, però
s’ha de cuidar un poc que no ens passem amb aquest nombre,
i si és que està d’acord, poder donar suport alguna de les
propostes que he fet.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. En torn de fixació de posicions? Sr. Buele, per
part del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula per cinc
minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest debat de globalitat,
el Grup Parlamentari Popular, a través de la diputada que acaba
d’intervenir, ha presentat unes esmenes molt concretes al
programa de direcció i serveis generals d’Educació i Cultura i a
deu programes més. Nosaltres analitzam aquestes esmenes que
ens presenta el Grup Parlamentari Popular, esmenes que per
altra part han estat tramitades també, presentades, vistes,
analitzades i debatudes en ponència i en comissió, i allà
nosaltres ja hem manifestat la nostra opinió respecte d’aquest
conjunt d’esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Hem de manifestar que les rebutjam en el seu conjunt, dins
aquest grup, per tots els motius que ja hem tret altres vegades,
però que en aquests moments, si se’m permet, esbrinaré una
miqueta. Tot el que ens ha presentat la Sra. Diputada, ja ens
agradaria a nosaltres que es pogués fer, qui és que no ho

voldria fer, això?, el problema sempre radica en el mateix, amb
quins recursos i d’on els hem de treure. Els recursos, vostès
ens diuen quins són i, a més, ens diuen d’on els hem de treure,
i com ha dit la Sra. Diputada, majoritàriament, nosaltres hem fet
sumes i ens surten uns 769 milions que lleven del pressupost
destinat als ensenyants, als docents, als professors i
professores, 769 milions són molts de milions que nosaltres no
sabem si el Grup Parlamentari Popular, que fa aquesta exposició
aquí, en aquesta cambra, tendria el coratge de fer-la davant el
mateix personal docent, perquè comprendrà que eliminar 769
milions de pessetes destinats a professorat, no és una mesura,
la consideram una mesura temerària, temerària per al bon
funcionament de l’educació, perquè afecta molt de personal
que, en aquest moment, fa la seva feina.

Parlam de les jubilacions avançades o anticipades, de la
Universitat, de la indemnització per residència a Formentera,
subvencions a escoletes infantils, d’educació especial,
nosaltres creim que moltes d’aquestes propostes que se’ns fan,
en algun sentit ja es fan, i, per tant, no les consideram
necessàries com a esmenes, en altres casos, ens sembla que la
partida d’allà on es treu no hi podem estar d’acord, i en altres
casos consideram que no és procedent presentar-les en una
modificació que espenyeria tot el que és la planificació
conjunta de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en el torn de fixació de posicions,
en nom del PSM-Entesa Nacionalista. Amb la seva intervenció
queda substanciar aquest debat, i passam al debat número 8,
que també és de globalitat.

Agrupació de programes 452B, 453A, 455A, 455B i 456A. El
programa 452B, biblioteques: esmenes 5125 i 5126. El programa
453A, museus: esmenes 5127, 5128, 5162 i 5163. El programa
455A, promoció, difusió i serveis de cultura: esmena 5136,
respecte de la qual el grup proposant substitueix la paraula
“ple” de la motivació per la paraula “pla”, les esmenes 5129,
5130, 5131, 5140, 5165, 5186. El programa 455B, planificació
lingüística i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears: esmenes 5187, 5189, 5134, 5139, 5188. I el programa
456A, arts escèniques: esmenes 5138.

Per defensar totes aquestes esmenes, té la paraula la Sra.
Capó en nom del Grup Popular.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A
aquesta secció hi mantenim 19 esmenes, que intentaré exposar,
totes elles, sense ocupar més del temps reglamentaris que em
permeten. Agruparé l’esmena 5121, 26, 27 i 28, totes fan
referència a la necessitat d’incrementar la partida destinada a
treballs i a estudis tècnics de la biblioteca pública de Palma, la
biblioteca de Maó i els museus d’Eivissa i de Mallorca, per un
total de 7 milions de pessetes. És una quantitat que crec que és
totalment assumible pel Govern.
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Les esmenes 5162 i 5163 fan referència a la construcció de
nous edificis, que són una mancança cultural important, tant a
l’illa d’Eivissa com a l’illa de Formentera, i no voldríem que la
quantitat assignada a aquestes esmenes fos motiu suficient per
rebutjar-les, ja que l’objectiu és l’inici i la voluntat que les
Pitiüses tenguin d’una vegada aquestes infraestructures el més
aviat possible.

Demanam també 5 milions de pessetes per a l’elaboració
d’un pla de protecció del patrimoni històric de titularitat del
Govern, que permeti conèixer quines actuacions s’han de posar
en pràctica per protegir tots i cadascun d’aquests immobles,
conèixer quina és la inversió necessària en tots aquests edificis
de titularitat del Govern.

També demanam que s’ajudi i es faci una aportació
important a la rehabilitació del jaciment arqueològic de la torre
d’en Gaumés, que és un bé d’interès cultural, i en aquests
moments es troba en una evident necessitat de rehabilitació si
no es vol perdre aquest bé prou important per a l’illa de
Menorca.

Demanam també 15 milions per iniciar un programa de
difusió del patrimoni històric de les Illes Balears a totes les
escoles.

També hi ha una partida d’afectació per ajudar l’Arxiu
d’imatge i so de Menorca. Una esmena presentada, la 5140, de
8 milions per promoure una exposició itinerant entre les Illes per
donar a conèixer el patrimoni artístic de la nostra comunitat, ja
que totes les illes mereixen el coneixement d’aquest patrimoni.

La 5165 és una esmena que proposam per a l’adquisició de
fons bibliogràfic per a totes les biblioteques de la part forana de
cada una de les Illes.

Una esmena per a l’adquisició, també, d’immobles per a
centres d’activitats culturals a distints punts de cada illa.

Demana també incrementar el suport a les televisions locals
que donen la seva programació en llengua catalana.

Donar suport als ajuntaments en matèria de normalització
lingüística.

També hem presentat una esmena demanant el foment de
les distintes modalitats lingüístiques insulars i per promoure
aquestes modalitats.

El foment i la difusió del glossat, que no es perdi aquesta
modalitat tan arrelada altres temps i és l’objectiu d’aquesta
esmena.

Elaborar també un estudi de toponímia menor, això  ja es va
presentar a anterior pressuposts i creim que és una necessitat
al conjunt de les Illes Balears, que asseguri la identificació amb
el seu nom propi i no es vegi alterat o modificat.

Per acabar, presentam una esmena on demanam un
increment de la partida per ajudar la futura fundació del Teatre

Principal de Maó. Demanam que es firmi un conveni de gestió,
igual com s’ha fet amb el Teatre Municipal d’Inca.

Moltíssimes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó, en nom del Grup Popular. En torn
de fixació de posicions? Sr. Buele, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, hem mirat
aquestes  esmenes que presenta  el Grup Parlamentari Popular,
aquesta agrupació de programes, i veient que la Sra. Diputada
demanava que se n’acceptàs alguna, jo així mateix li voldria
recordar que fins ara, en comissió, d’aquest apartat, els grups
que donen suport al Govern, hem anat acceptant esmenes que
ha presentat el Partit Popular per un valor de 40 milions de
pessetes, que hem dit que sí, fins ara, no?, llavors n’hem
transaccionat cinc més, i jo crec que des del moment que hi ha
les ganes de fer que l’educació sigui una tasca que puguem fer
entre tots, amb l’aportació de tots, ens sembla que ha de ser
molt positiu.

Respecte de les que ens ha presentat avui, les hem de
rebutjar gairebé totes, així mateix n’hi ha dues que voldríem
transaccionar, si és que hi venguessin a bé, la 5130, vostès
diuen d’afectar una partida per iniciar un programa de difusió
del patrimoni històric de les Illes Balears a les escoles, el que
passa és que hem de transaccionar les quantitats, perquè
vostès  demanen 15 milions i des del nostre punt de vista
podríem acceptar fins a 2 milions de pessetes. Després, la 5139,
que afecta una partida per a programació radiofònica i televisiva
per a residents anglesos i alemanys, vostès també demanen 10
milions, i nosaltres en podríem acceptar 1.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Tirs Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula per a fixació de posicions.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, molt breument. En el pressupost de cultura
precisament ens podem posar d’acord amb el que volem fer i en
la bondat de les propostes que ha defensat la portaveu del
Grup Popular. Hi ha un com que, n’hi ha alguna que ens sembla
fora de lloc, perquè les quantitats, òbviament les quantitats són
aleatòries i no estan en funció de cap càlcul de despesa
possible, perquè els estudis i les previsions, a la biblioteca de
Palma han de ser de 2 milions o del museu d’Eivissa de 2
milions o al de Menorca d’1, o és que els estudis que s’han de
fer a Menorca són menors o valen menys perquè hi ha menys
gent?, són quantitats  aleatòries i és una espècie de confessió
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pública de voluntats, però no respon a un programa elaborat en
funció dels  diners que es tenen. Quan es demana, per exemple,
la participació amb el patronat del Teatre Principal de Maó, es
manifesta una voluntat, però el patronat aquest encara no
existeix, quan s’hagi constituït després es podrà demanar la
participació, com a patró, òbviament a la comunitat autònoma
o al Govern, a la comunitat autònoma, perquè el Govern és un
representant, l’executiu de la comunitat autònoma que participi
en aquest patronat, però ara ja marcar unes quantitats quan
aquesta organització encara no té ni reglament ni cap escrit
fundacional de tal fundació, ens sembla almenys exposat. En
comissió vam tenir oportunitat de parlar i de consensuar i
d’arribar a acords a un tant per cent d’esmenes notables
presentades  pel PP, i creim que és una manifestació de bona
voluntat per part dels partits i grups polític que donen suport
al Govern.

Les esmenes que queden vives i que han estat defensades
tan brillantment per la portaveu del Grup Popular, en aquests
moments ens sembla, seria agosarat votar-les a favor perquè
són altres els interessos, i quan hi ha una situació de pobresa
quant a possibilitat de despesa enfront de cultura, es tracta de
ser molt cuidadosos i invertir en allò que se sap positivament
que és necessari. Els increments a museus i biblioteques o, per
exemple, l’inici de la construcció de la biblioteca d’Eivissa, són
una manifestació de voluntat, però quant a la biblioteca
d’Eivissa, jo recordaria a tots els parlamentaris que hi ha una
proposició no de llei que va ser votada per unanimitat en
aquesta cambra, on es va demanar que es fes, i es va escriure
per part de la conselleria, segons em consta, al ministeri
corresponent per arribar a un acord per fer una esmena de
conveni, encara, que jo sàpiga, no s’ha rebut la contestació, no
es tracta de dir que el Govern d’Espanya sigui, no li agradi la
situació, sinó que es veu que necessiten temps per pensar-hi,
donem temps al temps i quan hagin contestat podrem, amb més
coneixement de causa, donar una resposta positiva per a
aquesta ambició justa que manifesten els eivissencs.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. Sra.
Capó, accepten vostès les transaccions plantejades?

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. En principi, vull donar les gràcies a
l’esforç del Grup PSM-Entesa Nacionalista i al Grup Socialista,
per l’esforç que han fet a donar suport a les esmenes
presentades  pel Grup Parlamentari Popular. La 5139 no la podem
acceptar, vostès  ens fan una transacció d’1 milió de pessetes,
i creim que això, vaja, és una quantitat ridícula i, per tant, no la
podem acceptar. He de dir que la 5130 l’acceptarem, és a dir,
acceptarem la transacció, i a més estam contents del canvi de
criteri ja que a la comissió votaren en contra, el canvi de criteri
en la difusió del patrimoni històric. Això no vol dir que creguem
que aquests dos milions creguem que siguin suficients, sinó
que, bé, poden servir per començar a donar aquesta difusió del
nostre patrimoni.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó. Per tant, queda acceptada la
transacció plantejada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista
respecte a l’esmena 5130, que pregam que en el seu moment la
facin arribar per escrit als lletrats de la Cambra perquè en
puguin prendre la nota corresponent, en el seu moment.

Acabat aquest debat, substanciat el debat, passam al debat
número 9, que també és un debat de globalitat a la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. Estan vives les esmenes
5159 i 5160 del Grup Parlamentari Popular al programa 612A,
planificació i ordenació de la política econòmica. Sra. Maria
Salom, té la paraula per cinc minuts per defensar aquestes
esmenes.

LA SRA. SALOM I COLL:

 Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Popular hem presentat dues esmenes a la secció
14. Són dues esmenes molt senzilles; la primera de 71.998.000
pessetes, i és una intenció clara, i és que a la conselleria del Sr.
Sampol, a la Conselleria de Comerç, Indústria i Economia, hi ha
un programa que consideram des del Grup Popular que hauria
d’efectuar el conseller d’Economia i Hisenda, que és el
programa de planificació i ordenació de política econòmica. I
també la següent esmena, l’esmena 5159, és una esmena d’alta
a la Conselleria d’Hisenda de 212 milions de pessetes i també de
baixa  de la conselleria del Sr. Sampol, que és el programa
d’estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica.

Des del Grup Popular consideram que aquests programes,
aquests  dos programes que hem esmenat des del Grup
Populars, es fan des de dues conselleries del Govern balear.
Què implica, això? Això implica que dos departaments, dues
àrees distintes fan la mateixa feina, i nosaltres creim que per part
de l’Administració seria bo que s’unificàs dins una sola
conselleria perquè això provocaria que no hi hagués
disfuncions, que no hi hagués descoordinació, que és el que
passa en aquests moments per part de la Conselleria d’Hisenda,
que governa en aquests moments, o n’és responsable un partit
polític que és el PSOE, i la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, que governa un altre partit polític que és el PSM. Jo
entenc que tots dos, aquests dos partits polítics, volen fer
estudis, volen fer anàlisis i volen fer estadístiques sobre temes
d’economia per planificar de cara a un futur, que és el que s’ha
de fer, i nosaltres consideram que això és molt millor que se
centralitzi a una sola conselleria, que és la d’Hisenda i
Pressuposts  del Sr. Mesquida, perquè creim que les coses
anirien molt millor de cara a un futur.

I aquest és el sentit d’aquestes esmenes presentades pel
Grup Popular. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, en nom del Grup Popular. En
torn de fixació de posicions el Sr. Alorda, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, té al paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment és per anunciar el nostre
vot contrari a aquestes esmenes. L’obsessió que té el Partit
Popular per centralitzar-ho tot, i bastant en contra i la poca
pràctica amb el principi de cooperació, de col·laboració i
d’informació, per ventura els fa fer veure bubotes i problemes
allà on no n’hi ha. 

Sra. Salom, no passi ànsia, que des de les dues conselleries,
la d’Hisenda i la d’Economia, Comerç i Indústria hi ha plena
comunicació, plena eficàcia, les dades que una elabora l’altra
les aprofita, i sens dubte ho fan amb més, jo crec que, de
moment, amb  més eficàcia i tenint molts més reptes al davant,
que no els que havien vist quan estaven centralitzats. 

El fet que estiguin en dos partits polítics diferents, vostè no
passi ànsia tampoc. Hi ha un pacte de govern, hi ha un horitzó
i uns objectius pactats. Vostès, quan tenien i anaven canviant
els  presidents, i en una legislatura en varen tenir tres, per
ventura un era d’una secció, d’un grup de pressió, o era d’un
altre, i així i tot devien tenir una unitat d’acció política, o així
supòs jo que ho feien. Per tant, critiqui les disfuncions
concretes (no n’ha pogut posar cap exemple o nosaltres no
l’hem sentit) i no faci abstraccions teòriques que no pot
demostrar aquí.

No passi ànsia, ja li dic que hi haurà aquesta cooperació, i
tot allò que hagi de redundar en el bé del país mirarem entre
tots que així sigui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente la justificación que se nos
da para estas enmiendas es la de centralizar. Si ciertamente
centralizar ha sido siempre una tradición constante por parte del
Partido Popular, esto no tiene que llevarse a una exacerbación
injustificada como es el caso de estas enmiendas. 

Le demostraré de forma muy senzilla que no se produce la
duplicidad que dice existir. Pretende el grupo enmendante que
pasen dos programas de la Conselleria de Economía a la
Conselleria de Hacienda. No pretende que se armonicen dos
programas de la Conselleria de Economía con dos programas de
la Conselleria de Hacienda, sino que dos que están en la
Conselleria de Economía pasen a la de Hacienda. ¿Qué significa
esto? Que únicamente hay programas de esas características,
de las características que ha descrito, en la Conselleria de

Economía. Si sólo hay programas de estas características en la
Conselleria de Economía es difícil que tengan confrontación
con programas en la Conselleria de Hacienda.

Creo que es bastante sencillo, se puede entender con
facilidad y pueden retirar estas enmiendas después de esta
intervención. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. Sra.
Salom, no hi ha torn? El debat número 9 de globalitat està
substanciat.

El debat número 10 és de totalitat a la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, entitat de dret públic Institut Balear de
l’Aigua i l’Energia, entitat de dret públic 84 Institut Balear de
Sanejament i entitat de dret públic 85 Institut Balear de
Conservació de la Natura. Estan vives les esmenes 4996 a la
secció 15, 5345 a l’Institut Balear d’Aigua i Energia, 5346 a
l’Institut Balear de Sanejament i 5348 a l’Institut Balear de
Conservació de la Natura. El Sr. Font, en nom del Grup Popular,
té la paraula per defensar-les durant deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Partit
Popular, com molt bé ha dit el president de la Cambra, manté
aquestes  quatre esmenes a la totalitat, i a nosaltres ens
agradaria que en aquesta intervenció d’aquest debat quedàs
clara la mala política, sense cap dubte, que ha duit la
Conselleria de Medi Ambient i, en concret, la seva conseller, al
llarg d’aquest any 2000 i que intenta reflectir una altra vegada
l’any 2001. 

Creim que vostès, i ho han demostrat durant aquest any
2000, han fet un discurs amb un pressupost que després,
durant tot l’any, no han estat capaços de plasmar en realitats.
Les seves idees eren unes, però a l’hora de fer les coses no han
estat capaços de tirar endavant les seves propostes, i el
pressupost d’enguany reflecteix una altra vegada caure
possiblement dins la trampa..., caure dins la trampa de fer un
discurs que a Els Verds i a Esquerra Unida els és molt fàcil, però
que després no tira endavant, i com a exemple li posaré el que
vostè no ha estat capaç de fer durant aquests darrers  365 dies
perquè vegi per què no podem votar a favor i hi ha aquesta
esmena a la totalitat per als 365 dies que començaran dia 1 de
gener. 

Vostè ha fracassat totalment i estrepitosament en el tema
d’aigües depurades, reutilitzacions; ha fracassat totalment i
absolutament en tema dessaladores sí, dessaladores no; ha
fracassat totalment i absolutament en parcs naturals; ha
fracassat totalment i rotundament en el tema de reutilització i
reciclatge en temes de fems, i això es demostra quan un veu el
pressupost de l’any 2000 que està acabant i després veu com
es reflecteix en els distints programes, en els 17 programes que
té, 16 o 17 programes que té la seva conselleria, que incideix
una vegada més en allò que ja va intentar dur endavant o ha
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intentat dur endavant durant aquest any 2000, però que no és
capaç després d’executar-ho.

Li he de dir que això es veu quan un predica, per exemple,
que la seva política principal es basarà en tema
d’infraestructures de recursos hídrics, proveïment d’aigües,
energies renovables, en tema de mobilitat i educació ambiental,
i quan un mira l’any, jo no li parl d’execució de pressupost, jo
li parl de reduccions de partides pressupostàries; és a dir, vostè
ens torna aquí amb una sèrie de programes enguany en els
quals incideix en temes d’energies renovables, en proveïment
d’aigües, infraestructures de recursos hidràulics, però quan un
mira el que vostè ha estat capaç de fer durant tot l’any 2000, se
n’adona que partides com mobilitat i educació ambiental vostè
les ha reduït un 38% del que va prometre aquí ara farà un any,
o partides d’infraestructura en recursos hídrics, les ha reduït en
un 15% durant aquest any 2000, i en tema de proveïment
d’aigües vostè les ha reduït en un 25%, amb el que pateixen
aquestes illes en temes d’aigua; o en tema d’energies
renovables, que és la gran cançó d’Els Verds però que realment
no són capaços de dur endavant, les ha reduït vostè en un
72%, amb la qual cosa vostè reedita en aquest pressupost
d’enguany una vegada més totes aquestes partides que
després, al cap d’un mes o dos redueix..., ja no que les executi,
no li trec les partides que no han executat i que no les
executaran, sinó aquelles que fan un gran discurs que queda
molt bé però que després realment aquest discurs és buit, i les
polítiques són no d’Els Verds, sinó verdes per a la societat, que
no li arriben, que no arriben a madurar. 

Això és el que vostè ha fet durant aquest any. Lògicament,
intenta, a través d’aquest pressupost d’ara, a través d’aquests
17 programes, de fer el mateix, i nosaltres no ens ho volem
creure, Sra. Rosselló. Fa un any, la seva il·lusió, les seves idees,
que ja li ho he dit moltes vegades, que vostès, Els Verds, varen
entrar dins una habitació amb les seves idees, i així com ha
entrat, ha passat el vent, les idees han sortit per la finestra i
s’han trobat la realitat d’unes altres coses, que és la manca...,
amb problemes d’aigua, s’han trobat amb els problemes d’altres
conselleries que no tenen a veure amb vostè, però la falta de fer
carreteres en aquesta terra, i no ens podem creure uns
pressuposts  que són iguals que els de l’any passat que
tornaran pecar exactament del mateix.

Amb la qual cosa per a nosaltres aquests pressuposts són
falsos, són falsos, i li ho dic tranquil·lament, són falsos, i ho he
demostrat amb les reduccions pressupostàries de quatre
capítols  de què vostès fan bandera i algun d’ell, com he dit,
d’energies renovables, l’ha reduït aquest any passat en un
72%. Ara ens torna a posar 1.000 i busques de milions; si els
redueix un 72% llevarà 700 milions després, i queda molt bé,
això, davant la premsa, i ven molt, però la realitat no és aquesta.

A mi em sembla molt bé que vostès facin el valent, que es
vulguin fer la foto i que vostès tenen una altra forma de fer les
coses. Vostè va anunciar a la compareixença de pressuposts de
l’any 99, i ho ha repetit a la compareixença de pressuposts..., de
l’any 99 per a l’any 2000, i a la compareixença de l’any 2000 per
als pressuposts del 2001, que vostès tenien una altra  forma de
governar i que vostès tenien una altra manera de gestionar.

Efectivament, el que es demostra és que la forma de gestionar
que tenen vostès és una forma de dir una cosa i fer-ne una altra.
Per exemple, no li podem..., per això aquesta esmena també a la
totalitat per una qüestió concreta.. Miri, en tema de residus, si
no vaig equivocat..., no, en tema de residus no, en tema de
transferències a famílies no lucratives en tema de subvencions,
partida 78000; l’any passat partien amb 6,5 milions en tema de
residus, per exemple, i varen acabar després que varen ampliar
aquesta partida en..., varen arribar a gastar 60 milions de
pessetes. Jo, com el Sr. Flaquer, el que li puc dir és que
nosaltres mirarem també molt de prop tota aquesta milionada
que li aniré dient més endavant que vostè gastarà en inversió
immaterial durant aquest temps, i sobretot aquestes que es
demostren que quan comencen només hi posen un parell de
doblerets i després, d’altres capítols, hi fan arribar més
doblerets, i aquestes qüestions van per a associacions. A mi
totes  les associacions me mereixen molt de respecte, però si
vostè sap el que ha de donar d’associacions, pot dir avui aquí
el que donarà en tot l’any. Després ja parlarem de la inversió
immaterial, ara parl de transferències a associacions, ja parlarem
després de capítol 6, amb la qual cosa tampoc no podem votar
a favor perquè vostè ens du aquí una proposta, una previsió
que després  incompleix, i resulta que em preveu menys doblers
en tots  els programes que el que ha gastat l’any passat, ens
torna a venir exactament amb el mateix: una previsió per donar
subvencions a entitats que al llarg de l’any es doblaran sense
cap dubte.

Per mor d’això tot això és el que fan vostès, el que
prediquen, però la realitat és totalment una altra. Vostès, com li
he dit jo, tenen una altra forma de governar, i efectivament és
una altra forma de governar que jo crec que és un poquet
esburbada, és un poquet esburbada, aquesta forma de
governar. Vostès van un poquet amb precipitació, arriba
l’engany, el tema, al final, i aquesta forma de governar creim
que no és bona nosaltres per a aquesta comunitat, i per mor
d’això aquesta esmena a la totalitat a la seva conselleria i a les
seves empreses públiques.

Perquè jo li diré, i vostè després supòs que em reprendrà de
mala manera, aquests pressupostos reflecteixen la seva mala
negociació amb Madrid per al tema d’aigua, i li ho dic amb
valentia. Sí, jo sé que això els aixecarà, clar que sí, sí, sí, vostès
demostren que no són bons negociadors, sí, sí, sí, i vostès
demostren que són nefasts negociadors quan després han
d’endeutar les seves empreses públiques, dues en concret, una
en 2.500 milions, l’Ibasan, i l’altra, el que és més greu i que no
hi ha dret que els ciutadans de Balears hagin de pagar, els 2.000
milions de les dessaladores que vostè no volia i que va dir al
president que dimitiria, que no en faria cap mai i després les va
fer mòbils, i ara pagarem tots els ciutadans la seva caparrudesa
del desembre de l’any passat, ara fa un any, de no voler fer cap
dessaladora, que després precipitament les va fer mòbils i ara
pagarem no 2.000 milions, 2.000 milions més interessos, ara que
pugen, i tot això és perquè vostè i Els Verds, el seu món que és
un món virtual, un món distint al que és la realitat de la societat,
faran que ara, de la butxaca dels ciutadans de Balears, haguem
de pagar més doblers.
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Setze programes, com li he dit, i qualque programa és
vergonyós. Dels setze programes que vostè té n’hi ha vuit, és
a dir, la meitat, que, o bé el 80% o bé el cent per cent és tot
inversió immaterial. No es preocupi el meu company Manolo
Jaén, que a Medi Ambient sí que hi ha per donar i repartir.
Vostè manejarà la barbaritat de 1.171 milions de pessetes en
inversió immaterial, a part dels doblers que he dit per a entitats
no lucratives, per a amics que faran molts d’estudis, estudis
d’aquests que ara resulta que la incineradora no fa cap toxina
ni cap cosa d’aquestes, cosa que abans en feia i ens havíem de
morir tots, i que costa 91 milions de pessetes cada any; els paga
el consell, aquests, Sra. Consellera, però els fan associacions
molt acostades a vostè, que jo l’he vista, a vostè, encadenada
amb ells, a veure si m’explic, i aquí s’ha d’acabar ja la beneitura,
s’han de dir les coses per allà on toca, i si crema que cremi, però
vostè es gastarà 1.171 milions de pessetes en inversió
immaterial.

Després torn al capítol 7, a la partida 78000. Vostè l’any
passat va pressupostar 90 milions. Resulta que enguany en
pressuposta 178, però és que vostè l’any passat en va repartir
256; és a dir, el que no pot ser és que vostè no sigui capaç -
veig que se m’acaba el temps, Sr. President, i no som a la
meitat- el que no pot ser és que la previsió d’un pressupost, -
que jo sé que és una previsió, només, sé què és un pressupost,
n’he (...) molts, desset, si no vaig equivocat, desset, i sé què és
un pressupost- el que no pot ser és que vostè s’equivoqui en
segons quins casos d’un 1.000 per 1.000 o d’un 300%, no pot
ser, i després d’un any d’experiència jo crec que és molt fotut
que vostè es trobi en el mateix lloc que estava l’any passat, ara
fa un any.

Nosaltres creim, consellera, que en això de pressupostar,
com li he dit, és un poquet esburbada i tant li és jota com
fandango, li és igual, i li és igual i li ho demostraré: les seves
bregues amb el conseller i, al final, dessaladores. És a dir, vostè
predica una cosa però al final li és igual, el que li fan menjar, per
la cadira i el cotxe oficial farien qualsevol cosa i, clar, tot això
ens du a haver de plantejar una esmena a la totalitat perquè no
ens creim la seva secció, perquè no ens creim el seu pressupost
i perquè vostès han predicat durant molt de temps unes coses,
i quan estan governant no les duen endavant, els seus
fracassos són estrepitosos i ens tornarem trobar amb aquests
fracassos al llarg de l’any.

I jo li recordaré els seus fracassos que són bons de
recordar, i acab, Sr. President, i per això, entre el deute que
vostè té, els 1.100 milions d’inversió immaterial i que cap de les
seves polítiques anunciades des  d’Els Verds, que unes toquen
la seva conselleria, altres a altres, no les ha duit endavant ni
amb aquest pressupost tampoc no les hi durà. Ni tema de parcs
naturals, que no hi ha un duro; nosaltres ja hem dit com els
volem, els parcs, però vostè, així com els vol, aquí no en farà
cap dels seus; nosaltres li hem dit que amb finques públiques,
però vostè no en farà ni amb públiques ni amb privades, amb
aquest pressupost, la qual cosa és enganar la societat.

Amb aquest endeutament no hi podem estar d’acord, i una
qüestió: el que no pot ser és que vostè prediqui que és
necessari fer polítiques en temes d’aigua, i dels doblers que

pressuposta l’any anterior, redueixi un 72%. Per això no són
creïbles els seus pressuposts, perquè són un reflex d’allò de
l’any passat, i allò de l’any passat no pot ser en medi ambient
el 2001 un reflex del 2000, perquè ja ens ha bastat haver-la
d’aguantar en aquest govern durant l’any 2000 essent incapaç
de resoldre el tema d’aigua, que només amb aquest tema vostè
triomfaria aquesta legislatura.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Abriendo una cuestión incidental, la
consellera de Medio Ambiente, Sra. Rosselló, tiene la palabra.

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades, Sr.
Font, es veu que vostè sempre repeteix exactament el mateix, i
cada vegada que a mi m’ha tocat, diríem, sortir a aquesta
tribuna, sempre he sentit el seu mateix cantet. Crec que està
molt preocupat i jo crec que s’ho hauria de fer mirar una
miqueta, perquè repeteix sempre el mateix: que si Els Verds, que
si la conselleria... En tot cas, si té alguna cosa a dir de la gestió
ja sap què ha de fer; en aquest moment estam parlant de
pressupostos i crec que ens hauríem d’ajustar al tema.

Li he de dir en primer lloc, Sr. Font, que precisament és clara
la diferència política que existeix entre el seu partit i, almanco,
aquest govern, o almenys pel que fa a la Conselleria de Medi
Ambient, en molts de temes, i precisament és perquè no
entenen res del que és la política mediambiental, i això cada
vegada es  reflecteix més no només en el que diuen, sinó també
en els fets. Per tant, crec que és clara aquesta diferència, que jo
esper que cada vegada sigui manco, per poder-los tenir,
sobretot, al costat, per poder dur polítiques mediambientalment
clares en aquesta comunitat, que tanta falta li fa, i si no podem
fer un repàs fins ara per veure que francament el tema de medi
ambient en aquestes illes està molt malament i no és per culpa
d’Els  Verds, sinó precisament és per culpa dels anteriors
governs, que els importava ben poc.

Amb la qual cosa, dit això, he de dir que precisament, ja que
amb vostès hi ha aquesta diferència, jo li he de dir que
precisament la seva mala gestió en temes de medi ambient,
l’anterior gestió, ha fet que aquestes illes tenguin una de les
mancances més grans en temes mediambientals, sigui aigua,
siguin residus, sigui territori, etc., etc., i evidentment redreçar
aquestes  qüestions també resulta molt difícil, perquè no ens
han deixat gens, però gens bé, i sobretot tenint en compte que
tenim un ministre de Medi Ambient, que més que un ministre
pareix un president d’aquesta comunitat perquè es dedica els
caps de setmana només a prometre coses que no sé si mai
podrà dur endavant. 
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Per tant, crec que ens hem de centrar en el tema i,
evidentment, li he de dir una cosa, Sr. Font, que ha de tenir molt
clara: aquesta conselleria de Medi Ambient ha fet en un any i
mig molt més del que varen fer vostès en molts d’anys, i li puc
posar molts d’exemples. Efectivament, li puc posar molts
d’exemples, i podem començar per un: Es  va aprovar el Pla de
residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca; precisament
apostam clarament pel que és un tema mediambientalment -
diríem- arreu de tot el món o de tot Europa molt clar, que és
apostar per la reducció, per la reutilització i pel reciclatge, cosa
que vostès havien estat incapaços, perquè únicament i
exclusiva s’havien basat en tema d’incineració, precisament
amb allò que crea de contaminació. I per altra banda està a punt
de ser aprovat el Pla director sectorial de residus sòlids urbans
d’Eivissa i Formentera, que no havien mogut un dit
pràcticament sobre el tema.

Per altra banda, també s’està fent feina en el tema
d’enderrocs, quan precisament no s’havia fet pràcticament res
en aquesta comunitat. 

Per no parlar precisament d’aigua. Si, Sr. Font, li agrada molt
el tema d’aigua i a mi també. En el tema d’aigua precisament
aquesta conselleria de Medi Ambient i aquest govern han fet,
en aigua, temes que no s’havien fet pràcticament tampoc mai i
s’estan posant en marxa temes com és crear d’una vegada una
administració hídrica, que no s’havia fet mai. Per altra banda
també és tot el de dur endavant, precisament millorar la
depuració -què li he de dir jo de depuració?, també ara en
podem parlar una mica- i a més també començar a fer temes com
és gestió de la demanda i parlar de la cultura de l’aigua, que jo
crec que pràcticament no els havia importat. 

Per tant, del que parlava és d’un medi ambient diferent, i
aquí si de cas ens podem posar les coses clares, del medi
ambient dels senyors de l’oposició i del medi ambient de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
Aquí per ventura sí que estarem clars i així podrem parlar bé.

Dit això, per tant, entraré ja en qüestions més concretes. Jo,
la veritat, Sr. Font, li he de dir molt clar: que em digui que la
Conselleria de Medi Ambient s’ha endeutat...; miri, jo li puc dir
una cosa, en primer lloc: Ibasan, l’endeutament que va deixar a
la Conselleria de Medi Ambient va ser de 17.000 milions de
pessetes, vostès es varen endeutar en 17.000 milions de
pessetes, o quasi 18.000, per fer depuradores, i, cosa que està
bé perquè, a més, Sr. Font, jo li he donat fins i tot a vostè
l’enhorabona en comissió i en els moments que he pogut
d’alguna de les tasques que havien fet en depuració,
precisament varen apostar per una cosa molt clara, fer
depuradores però no mantenir-les bé, i resulta que ara
nosaltres, en aquest moment, hem de fer una inversió de 1.000
milions de pessetes per fer un manteniment en depuradores, per
realment tenir el manteniment que cal i només el manteniment
que cal, ni tan sols poder-lo millorar. Per tant no em digui que
nosaltres ens endeutam, perquè els que es varen endeutar, com
li dic, tenim nosaltres un romanent de 18.000 milions de
pessetes per un endeutament per depuració.

I per altra banda, li he de dir també que precisament dels
2.500 milions de pessetes que nosaltres tenim o que es tenen
per part d’Ibasan, que es demana cada any, resulta que n’hi ha
2.700 que són per pagar, 1.000 d’interessos i 1.700
d’amortització de préstecs anteriors a l’any 99, amb la qual
cosa, si parla d’endeutament ha de parlat amb seriositat i,
sobretot, amb record i sobretot amb memòria històrica, i no
vulgui ser ara vostè, o vostès, grans defensors del fet que no
ens hem d’endeutar, i precisament jo crec que el que hauríem de
plantejar és que precisament per fer i contribuir a un millor medi
ambient d’aquestes illes, per què no endeutar-nos?, si és que
volem millorar el medi ambient, i els pressupostos d’aquesta
comunitat, vostès saben perfectament que estan molt minvats,
i sobretot ara hi estaran més, precisament per una qüestió que
vostès varen posar en marxa. Per tant, anem a ser solidaris i
anem a intentar millorar l’aposta per millorar les infraestructures
de depuració en aquest cas.

En segon lloc, em diu que també ens hem endeutat amb
l’Ibaen amb les dessaladores mòbils. Li vull deixar molt clar, Sr.
Font, perquè ho he repetit moltíssimes vegades -es veu que
encara no ho entén i a posta li dic que tenim una diferència
important- que aquesta consellera sempre ha dit que les
dessaladores eren la darrera opció, mai no hi ha hagut un sí o
un no, la darrera opció; en canvi és la primera per al ministre de
Medi Ambient, només per crear problemes i conflictes en
aquesta comunitat, només per això, no perquè realment vulgui
resoldre el problemes d’aigua, i jo li diré ara per què li dic això,
que no li ho dic, evidentment, gratuïtament. 

Li he de dir precisament, i continuant amb l’endeutament
d’Ibaen, li he de dir que a l’Ibaen precisament, com vostè sap,
i ha hagut un endeutament per una sèrie de qüestions que
responen, primer, a la responsabilitat d’aquesta conselleria i
d’aquest govern de voler donar resposta a un problema puntual
de sequera, que hi havia l’any més greu de sequera que han
patit aquestes  illes, i precisament per una mala gestió anterior
de molts d’anys enrere que feia que ens trobàssim en una
situació realment greu en el tema dels aqüífers, i precisament
per aquesta qüestió vàrem fer aquesta aposta de
responsabilitat, per intentar posar aquestes dessaladores
mòbils  que li he de dir, per si no ho sap, que varen ser 3.000
milions, que vàrem dir que la meitat pagarien els ajuntaments de
la badia de Palma via tarifes, i que el Govern posaria un fons
perdut. I li he de dir més, i li he de dir molt més: Precisament
aquestes  dessaladores mòbils s’han demanat de manera
reiterada al ministre de Medi Ambient precisament perquè es
puguin pagar, i més li he de dir: que precisament no les vol
pagar, només vol fer les seves dessaladores, no les vol pagar,
i li diré per què, precisament perquè l’any 94 hi havia -i vostè ho
sap, supòs, supòs que ho sap- es va declarar d’interès general
tota la badia de Palma perquè precisament hi havia un problema
de sequera; llavors, el fet de declarar l’interès general aquestes
dessaladores mòbils també encara es poden cobrir per aquest
tema. Si no es volen pagar és un problema del Sr. Matas i no és
un problema d’aquest govern, i precisament he de dir que,
efectivament, la insolidaritat del Ministeri de Medi Ambient
amb la Conselleria de Medi Ambient és palesa dia a dia, i li puc
dir amb moltes de raons.
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En primer lloc, li puc dir que precisament en temes de
depuració d’aigües, en tema de depuració d’aigües resulta que
el 98-99 vàrem rebre de fons europeus gestionats pel Govern
espanyol 2.000 milions de pessetes; en el període del 2000-2001,
zero pessetes, quan nosaltres vàrem demanar 18.000 milions de
pessetes. El ministeri no va gestionar ni un sol projecte que
havia demanat aquest govern, ni un sol projecte. Aquí veim la
gran solidaritat del Sr. Ministre i del Govern espanyol.

En segon lloc, també li he de dir que l’any passat el
Ministeri de Medi Ambient en els seus pressupostos baixa,
baixa els seus pressupostos respecte al que són temes
relacionats amb medi ambient, i precisament no és que de
qualque manera vanagloriem la seva participació precisament
en mirar de millorar el que és el tema d’aigua. Per tant jo crec
que, Sr. Font, quan parlem de tema d’aigua, de gestió, parlem de
dues coses molt clares i molt concretes. 

Si realment a vostès els preocupa el medi ambient i els
preocupa l’aigua el que han de fer és actuar amb
responsabilitat, i actuar amb responsabilitat vol dir ser solidaris
amb un problema que pateixen aquestes illes i, per tant, a partir
d’aquí, demanar la solidaritat del Ministeri de Medi Ambient per
poder resoldre els problemes com aquest govern planteja i amb
les prioritats que aquest govern planteja, una prioritat, que s’ha
dit repetides vegades, com és l’aprovació del Pla hidrològic, i
una segona com és un conveni, la signatura d’un conveni que
contempla moltes partides, moltes obres que fan falta per a
aquestes  illes. Per tant, la solidaritat comença per aquí i no
comença per cap altra banda.

Dit això, per tant, no em comenci a dir ara en temes de
Madrid perquè crec que hi ha moltes coses a dir.

També per tenir temps, perquè veig que també se m’acaba
el temps, li he de dir precisament que en inversions immaterials,
que vostè diu que tenim tantes inversions immaterials, li he de
dir una cosa; efectivament hi ha una sèrie d’inversions
immaterials  perquè la Conselleria de Medi Ambient té moltes
competències, competències que en molts de casos no es fan
fent obres o fent inversions materials, sinó precisament fent
planificacions i altres tipus de qüestions que són bàsiques i
que pel que es veu a vostès  no els importen gens, perquè ho
han demostrat precisament així com han deixat aquesta
conselleria, però li he de dir, perquè ho sàpiga i perquè estiguin
tranquils els senyors de l’oposició, que el desglossament
d’aquestes  partides d’inversió immaterial els les puc desglossar
una per una per una perquè sàpiguen i estiguin aclarits de què
es fa amb aquests programes.

Li puc dir que tenim un programa de qualitat ambiental,
d’Ecotur, assessoria ambiental, agendes 21, i precisament és un
tema que consideram que s’ha de reforçar cada vegada més,
perquè és importantíssim assessorar els ajuntaments, els
consells, moltes altres institucions per poder dur endavant els
indicadors ambientals i, per tant, poder fer polítiques
ambientalment correctes. Programa de sanejament d’aigües per
a manteniment de laboratori, infraestructures de recursos
hídrics per a la realització d’estudis relacionats amb el domini
públic hidràulic, gestió de la demanda, planificació forestal de

recursos forestals, protecció i conservació de la biodiversitat,
espais  naturals, planificació i gestió, plans d’ordenació del
litoral, inspecció d’emissaris, plans d’usos de ports,
avaluacions d’impacte ambiental, planificació energètica
d’immobles, planificació de residus i qualitat de l’aigua, pla
nacional de residus, pla de sòls contaminants, educació
ambiental, mobilitat, sí, Sr. Diputat, tots aquests programes
d’inversions immaterials són precisament per poder dur
endavant no només projectes sinó polítiques mediambientals,
perquè el medi ambient, Sr. Jaume Font, Sr. Diputat, perdó, o Sr.
Diputat, portaveu del Partit Popular, no és només fer grans
obres, i sobretot les obres quan uns s’encaparroten que siguin
només unes, el medi ambient és molt més, és conscienciar, és
planificar, és treballar dia a dia, és fer que els ajuntaments hi
treballin, és fer que els consells hi treballin, és fer que cada
persona hi treballi, sí, senyors, a posta els dic que precisament
veig que tenim una política mediambientalment bastant diferent
uns dels altres, i això es veu i s’ha vist i supòs que es
continuarà veient.

Dit això, dir-li també que precisament a mi el que m’agradaria
és que quedàs  molt clar que el que és aquesta nova negociació
amb Madrid, en la qual vostè fa tant d’èmfasi, el que li
demanaria és que avui demostràs, realment, el que vol el Partit
Popular, que el que vol el Partit Popular és tenir un medi
ambient com Déu mana, sobretot quan té un ministre que ho és,
de Medi Ambient, i si vol tenir un medi ambient com Déu mana
i sobretot en temes d’aigua, idò hi ha d’haver solidaritat entre
dues institucions que és el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Medi Ambient, i l’única solidaritat que hi ha és que
el Ministeri faci el que li planteja el Govern de les Illes Balears,
i el que li planteja el Govern de les Illes Balears ...

(Remor de veus)

... és un pla hidrològic que és l’única comunitat que encara
no el té aprovat i el que li planteja, per altra banda, és la
signatura d’un conveni que precisament es puguin fer tota una
sèrie de tasques referent al que són infraestructures hídriques,
siguin de sanejament o siguin de proveïment.

I una altra cosa més a afegir, també, ja que vostès estan tan
interessats  en el tema d’aigua, jo voldria demanar que d’una
vegada per totes  puguem realment solucionar aquest tema, no
per sempre, com va dir el Sr. Matas fa un any i mig, sinó que el
solucionem i precisament jo crec que aquests pressuposts de
Medi Ambient el que intenten és precisament cercar solucions
en aquest sentit, tant a nivell de depuració com a nivell de
proveïment, i així es demostra en aquests pressuposts que
supòs que els senyors del PP han mirat molt arreu, n’estic
convençuda, i, per tant, que ja veuran que el que preocupa
aquesta conselleria i aquesta consellera no només és parlar,
sinó fer, i fets n’hi ha molts i, si no, ja veurem què és el que
podem passar revista d’aquí a un temps.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera de Medio Ambiente, Sra. Rosselló.
Supongo que el Sr. Font quiere elturno de rèplica. Tiene la
palabra el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, i esper de la seva benevolència,
perquè almenys això dóna un caràcter viu al debat de
pressuposts. El primer de tot que li recomanaria a la consellera
és que vagi a Madrid i s’encadeni davant el ministeri, i vostè no
farà res més del que ha fet altres vegades, s’encadeni davant el
ministeri, parli amb el ministeri, i a nosaltres ens deixi i ens parli
dels  pressuposts de la comunitat. Ja està bé, ja està bé, és que
ni en això són responsables, a nosaltres ens va molt bé que
vostès  parlin tant del nostre ministre, que és el seu ministre
Jaume Matas. Imaginen que el ministre de Medi Ambient fos el
ministre de Defensa, Sr. Grosske? Vostès demanarien un exèrcit,
amb un bon portaavions, amb un bon portaavions. Siguin
responsables, dels  seus fracassos, que és no aplicar l’ecotaxa,
que és no fer parcs naturals, que és no fer carreteres, que és no
arreglar els  problemes d’aigua, no ens en facin responsables,
són vostès els responsables, Sra. Consellera, sigui seriosa. 

M’he oblidat de 578 milions pessetes d’inversió immaterial
de l’Ibasan, amb la qual cosa són 1.722 milions de pessetes, sí,
veig que ni ho sap, ni ho sap. I vostè l’únic que ha fet quan em
parlava de la inversió immaterial és llegir l’enunciat que figura
als  pressuposts, a qui adjudicaran aquestes coses?, quines
seran les persones que mouran aquests doblers?

Miri, vostè diu que jo sempre dic el mateix, el Partit Popular
sempre ha dit el mateix, és vostè que no ha dit sempre el mateix,
és vostè que va dir, “cap dessaladora no faré”, i n’ha fet set; és
vostè que va dir que llevaria la incineradora, i no l’ha aturada,
clar que nosaltres deim el mateix, la mateixa cançó, és vostè que
ha canviat la solfa, és vostè que va dir que no aniria en cotxe
oficial, és vostè, Sra. Consellera, és vostè que s’examina amb
els pressuposts, és  vostè, no som nosaltres, en tot cas vostè,
i perdoni’m Sr. President, senyors diputats, vostè diu mentides,
Sra. Consellera, diu mentides, Sra. Consellera.

Mala gestió, mala gestió, i jo crec que és la perla d’aquest
debat aquest tros, mala gestió. Mala gestió per no saber usar
l’aigua, mala gestió la que fan vostès, i no sé si té la culpa
carreteres o medi ambient, a l’hora de regar el jardins de
l’autopista Inca-Palma, en lloc d’usar aigua depurada de la
depuradora de Santa Maria, vostès fan les instal·lacions des de
la subestació de l’aigua de sa Marineta de Consell per regar
tots  els jardins de l’autopista Inca-Palma, això és usar
depurada?, això és creure en la seva gestió? Això és dur-les
girades de peu, Sra. Consellera.

I li faig a saber una cosa, jo no he de menester encadenar-
me per defensar l’entorn ni el medi natural, vostè sí, vostè s’ha
hagut d’encadenar. A mi no em faran posar vermell en segons
quines qüestions que vostè aquí s’hauria de posar com una
tomàtiga, sí, sí, jo sé que som dur, però és que ho puc ser, ho
podem ser. Digui’m, contesti’m això, com així reguen els jardins

de l’autopista d’Inca amb aigua de sa Marineta de Llubí?, no ho
saben i tot, és que no saben on tenen el peu, i lògicament
aquest grup, el Partit Popular ho ha de denunciar; perquè jo em
pensava que vostès eren els de l’aigua depurada, (...) projecte,
700 milions de Madrid, de l’any passat, que li he dit tres
vegades, no digui “mentider”, que és del protocol que va
signar el conseller d’Agricultura, 12.000 milions, l’altre dia el
president de la comunitat, que després ja veurem si ens
admetran l’esmena, que la Comissió Mixta de Madrid
començava a avançar i s’havia arribat a un acord de 5.000
milions de pessetes en tema de depuració d’aigües, tractament
terciari, i que Madrid posaria 4.000 milions i vostès 1.000, (...)
l’han posat als pressuposts, té una esmena que vendrà, a l’altre
debat, d’acceptar-ne 700, ho va dir el president seu, eh?, i el
meu, que és el president de la comunitat.

El moviment es demostra caminant, movent-se, acceptant
quan un té raó, i vostè no ho vol acceptar. Miri, jo no som el
ministre de Medi Ambient, jo som el portaveu que ha designat
el Grup Popular per venir aquí a parlar dels pressuposts de la
comunitat autònoma, si vostè vol parlar amb el ministre,
demani-li hora, fan empegueir, ens el fan important, el ministre,
ens el fan important, se’n duran una bescollada el 2003, vostès,
no se n’han temut del gran favor que ens estan fent, parlin
d’ell, parlin d’ell, sense cap dubte.

Jo també el que volia dir és que vostè ens ha dit que han fet
més vostès, ara, en un any, que nosaltres mai. Miri, el problema
estructural de l’aigua, nosaltres mai no vàrem tenir la
possibilitat que un ministre del PSOE, per exemple el Sr. Borrell,
que va fer grans plans, de bilions, digués “pos els doblers per
arreglar aquest tema”, mai, i vostè no ho ha volgut. I vostè em
parla de la incineració, a la incineració hi ha muntanyes, digui-li
al Sr. Antich que estava la passada legislatura al consell i ho
gestionàvem, muntanyes, i creixeran més, perquè han enganat
la gent dient que podran reutilitzar un 37%, com figura al pla de
gestió de residus sòlids urbans que té vostè.

Aigua, vostè l’aigua la volia arreglar sense fer dessaladores
i apujant el preu, i ara troba que jo no li puc fer renou?, i que li
parl cru i que nosaltres no ens podem creure els seus
pressuposts?, perquè vostè ha fet el contrari. Però li diré més,
li diré més. Dessaladores, vostè diu “l’única política que tenen
vostès  és la de dessaladores”, això és fals i mentida, fals i
mentides. La persona que ha fet més dessaladores mai en
aquesta terra és vostè, set mòbils, en tot cas, Sr. President, a
qui li agrada dessalar és a vostè ...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sr. President. El plantejament que li fa Madrid a
vostè, ja que li agrada tant parlar de Madrid, consumiria menys
energia que les seves set, que vostè ho sap, perquè les mòbils
gasten més, i també tendria menys despeses de personal,
perquè vostè ha de mantenir la mateixa infraestructura de
personal a cada una de les mòbils, cosa que si en fa tres de
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grosses, amb menys personal en sortirà i gasten menys que les
fixes, gasten més, gasten més que les fixes. M’agradaria que, en
tot cas, fos coherent, si al final vostè és la reina de la
dessalació, que n’ha fet set i de passada pot aconseguir que li
paguin i que gastem menys energia, perquè vostè està
preocupada per la despesa d’energia, accepti arribar a acords
amb Madrid, però no ens ho conti a nosaltres, la seva obligació
és la de negociació, no és la del nostre portaveu ni la dels altres
d’aquesta cambra, és la seva, no és ni dels altres consellers del
seu govern, per això li paguen a vostè, perquè sigui capaç
d’entendre’s amb Madrid, amb Brussel·les i amb qui faci falta
per al bon govern d’aquesta terra, i ens volen passar les
responsabilitats  a nosaltres. El que passa és que vostès no
tenen discurs.

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab. M’he oblidat d’un tema abans, perquè també el
presentàvem a l’esmena a la totalitat. Els parcs naturals que va
fer el Partit Popular, com el Parc Natural de l’Albufera, el tenen
abandonat, les  àrees recreatives les tenen abandonades, i per
tot això nosaltres deim no als seus pressuposts, i crec que si
fos coherent, si fos coherent, el retiraria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para cerrar el turno incidental, tiene la
palabra la consellera de Medio Ambiente, Sra. Rosselló.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Jo crec que el que li passa a vostè,
Sr. Diputat, és que no pot aguantar de cap manera que hi hagi
una persona que sigui d’Els Verds com a consellera de Medi
Ambient i que estigui en aquesta tribuna i que a un moment
donat hagi pogut, precisament, fer molta feina per al medi
ambient des d’una òptica i que ara, precisament, dins el que és
la seva responsabilitat, ho faci d’una altra, jo crec que el que
tenen i el que no pot suportat el Partit Popular és precisament
això, i el que han de fer també és utilitzar qualsevol tipus de
possibilitat per poder desacreditar, dir coses que no són ver i
crear una confusió entre la gent o entre vostès mateixos, i veig
que estan molt confusos, com he dit, respecte del que és el
medi ambient i respecte de les polítiques que s’han de fer a
nivell mediambiental.

Vull dir que jo no en tenc cap ni una, de confusió, ni tenc
cap ni un, cap ni un problema del que ha estat la política que es
fa des d’aquí, i que, a més, no només estic convençuda sinó
que així ho reflecteixen les actuacions polítiques que s’han fet
durant aquest any, precisament s’ha intentat cercar solucions
o anar avançant per millorar el medi ambient d’aquestes illes, i
per molt que vostè cridi, Sr. Jaume Font, per molt que vostè

cridi, Sr. Diputat, perdoni, del Partit Popular i portaveu, jo
evidentment continuaré fent feina per la responsabilitat que se
m’ha donat, que és precisament, com dic, mirar pel medi
ambient d’aquestes illes.

I crec que precisament des d’aquesta responsabilitat, i
també perquè així em paguen, crec que és molt important una
qüestió prèvia, i vostè l’ha tret primer, Sr. Diputat, però jo l’he
de tornar a treure, i és que el que consider absolutament
increïble és que no hi hagi una bona relació institucional entre
el Ministeri de Medi Ambient i la conselleria o el Govern per
arreglar aquest problema que tant preocupa, que és el tema de
l’aigua, això és evident que és necessari perquè es necessiten
una sèrie d’inversions i és necessari per aprovar el Pla
hidrològic, que és el que defineix precisament com s’ha de dur
endavant la gestió de l’aigua en aquestes illes. Per tant, jo
precisament des de la coherència, la responsabilitat que em
pertoca com a membre del Govern, i com un ministre que forma
part d’un altre govern, és poder solucionar aquest tema de la
manera adequada, i el que marca l’estatut d’Autonomia que és
precisament a partir de les demandes que fa un govern, poder
dur i desenvolupar aquestes necessitats que puguin existir.

Dit això, no vull entrar en cap més discussió, sinó
precisament parlar dels pressuposts que es veu que no els té en
gaire estima, però dir-li que, per cert, el que no ha de fer és dir
coses  que no són veritat. En això de dir coses que no són
veritat, jo li puc dir clarament que precisament amb el
proveïment d’aigües d’aquestes illes, ha augmentat el
pressupost i es fa una feina importantíssima tant en els
consorcis  d’aigua, on precisament el Govern d’aquestes illes va
fer un aval de 1.000 i busques de milions de pessetes, 1.250
milions de pessetes, en un moment de sequera, per poder donar
solucions als problemes de proveïment d’aigua que podien
tenir sobretot aquest any que hi havia hagut aquesta sequera,
com he dit, i precisament varen fer un esforç important per
poder cercar solucions a aquest problema.

Per altra banda, també, i com demostra l’augment del
pressupost d’Ibaen, és clar que també hi ha una inversió
important en aquest tema. En segon lloc, un altre tema
importantíssim és el programa de la gestió de la demanda, que
precisament no me n’ha dit res, i el que hauria de fer és que
supòs que vostès donen tot el suport precisament per intentar
solucionar, des d’una òptica estructural i no conjuntural, el
tema de l’aigua, on precisament s’haurien d’implicar també,
entre d’altres, els ajuntaments per tal de cercar un bon ús
d’aquesta aigua, i amb això necessitam l’aportació i la
col·laboració de tots, precisament aquest és un tema que
aquesta conselleria vol tirar endavant i vol dur endavant per
poder arreglar o per poder posar solucions al problema de
l’aigua, d’una manera no només conjuntural, sinó també
estructural, i precisament d’això no me’n parla ni una mica.

En tema de depuració, li puc dir i li torna a repetir, en tema
de depuració també es fa una aposta important per millorar la
depuració de les aigües, i recordar-li que la reutilització de les
aigües depurades és una competència de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, que precisament jo estic convençuda que
ens entendrem per poder fer una bona feina en aquest sentit.
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Per tant, aquí ha augmentat el pressupost, hi ha propostes
concretes que vostè coneix, i li puc dir, una per una, què és el
que es pensa fer en depuració d’aigües, i ha augmentat
respecte de l’any passat i ha augmentat la partida de
manteniment, com he dit, en 1.000 milions de pessetes, després
d’un informe que havia fet una empresa, Lloyds, que nosaltres
li havíem encomanat, per primera vegada a la història de
l’Ibasan, perquè ens digués com estava el tema de les
depuradores, i el manteniment era nefast i feia falta una inversió
de 1.000 milions de pessetes, i, precisament, aquesta inversió és
la que nosaltres estam disposats a fer, perquè a nosaltres no
ens interessa només fer grans inauguracions, sinó precisament
que les depuradores puguin funcionar i tenguin una vida més
llarga, perquè si això no ho sap, Sr. Diputat, ecològicament és
el millor, que les coses durin més temps. I precisament en això
hi feim feina.

En segon lloc, em ve molt de nou que vostè em digui que
resulta que en els temes dels parcs naturals o els espais
naturals, sobretot els parcs naturals actuals resulta que estan
en pitjors condicions, és una visió completament particular,
perquè, evidentment, jo tenc prou informes per dir que el
funcionament i la gestió dels parcs naturals actuals,
precisament deixen o tenen una gestió molt més bona de la
d’anys anteriors, i precisament hem fet una aposta important a
nivell pressupostari, es reflecteix als pressuposts, un augment
en el que és la Direcció General de Biodiversitat molt gros,
precisament perquè consideram que així com estaven els pocs
parcs naturals que hi havia en aquestes illes, i sobretot així com
estaven gestionats, necessitaven una aposta important per part
d’aquest govern.

Per tant, Sr. Diputat, el que crec és que li he de dir que el
que hauríem d’intentar és la col·laboració i demanar
responsabilitat a tots els que tenen responsabilitat, vostès
també en tenen, vostès també tenen responsabilitat, no ho
oblidin, n’han tengut durant molts d’anys, i el tema del medi
ambient no és un tema com a conseqüència d’un any i mig de
govern, el tema del medi ambient ve de molt enrera on tots, i
crec que seria el lloable i el correcte, s’haurien de sentir
implicats. Si volen millorar el medi ambient, aquesta consellera,
aquesta conselleria evidentment els dóna la mà, ara, anem a
millorar el medi ambient, no a posar problemes i no a posar, de
qualque manera, no acceptar que hi hagi una persona com jo
que sigui consellera de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Pasamos a los turnos en contra. Por
el PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No fèiem comptes intervenir, però
realment quan es converteix aquest hemicicle més aviat en un
circ, em sembla que és important també recordar o posicionar-
nos respecte del que ha estat i el que és aquest pressupost
respecte d’altres que hi havia hagut. Nosaltres pensam que en

primer lloc és una bona notícia que hi hagi una esmena a la
totalitat, això expressa normalment l’interès d’un grup perquè
es retorni el pressupost, crec que continua sent una bona
notícia que el PP no comparteixi la política mediambiental que
fa aquest govern, la mala sort seria ..., el Sr. Font ens recordava
una cosa important, “el PP sempre ha pensat el mateix, el PP
sempre ha pensat el mateix”, i em braveja, jo crec que un partit
que des dels anys 70 pensa i executa el mateix a les Illes
Balears, francament em preocuparia molt, molt, compartir i que
no ens fes una esmena a la totalitat. Jo crec que això demostra
que no varen sortir totes les idees en aquella bufada de vent,
Sr. Font, perquè si no, pensaríem com el PP, pensaríem com el
PP, perquè té moltes idees o paraules heavy, moltes imatges
heavy, però idees ligth, per tant, jo crec que no hi diu molt.

El que té de verd el Partit Popular són les polítiques
mediambiental, està verd en política mediambiental, jo crec que
en canvi nosaltres, aquest govern i aquesta consellera d’Els
Verds està madura en temes mediambientals. Vostès el que
estan és passats, vostès són fruita passada, ja, no han arribat
a madurar en aquest tema i ja estan passats, per tant confii que
la història els faci (...) i un dia canviï, que canviï, que canviï, en
comptes de bravejar tant de ser els mateixos, que canviïn i la
història els absoldrà. 

Crec que alguns dels temes que s’han plantejat, un era el del
fems, i realment un partit que durant tots aquests anys i sempre
ha pensat el mateix, el PP sempre ha pensat el mateix, i ha
prohibit qualsevol fórmula de reutilització i de reciclatge perquè
l’únic que es podia fer d’incineració és decret, l’únic lloc
d’Europa, i el PP, alerta aquí, i el PP sempre ha pensat el mateix,
afortunadament han entrat uns altres i han descriminalitzat la
reutilització i hem entrat en una altra dinàmica, en un altre pla
director.

De reutilitzar aigua, quasi em sorprèn, perquè el Sr. Matas
ens havia dit cent vegades que ja estava tot fet, i en terciària,
estava tot arreglat, bé, jo crec que no i, efectivament, compartim
que s’ha de fer moltíssima més feina. Per cert, em diuen que es
rega, i si no estarem completament d’acord amb vostè, totes les
carreteres i concretament aquesta amb aigua depurada,
naturalment. Si no, és evident que aquest tema s’haurà de
resoldre com més aviat millor, però em diuen que no caldrà que
arreglem el que ja està arreglat.

El gran debat de l’aigua, d’aquest PP que sempre ha pensat
el mateix i que ens ha deixat la situació que vivim en aquest
país, aquest PP que sempre ha pensat el mateix i va gastar 8.000
milions de pessetes que encara estam gastant a una operació
vaixell, 8.000 milions de pessetes per dur aigua en vaixells que
ara els pagam, però l’aigua ja no ve, 8.000 milions de pessetes,
però el PP sempre ha pensat el mateix, per tant, demà el pot
torna a dur. Bé, idò creim que aquest debat de les dessaladores
com a ultima ratio, perquè aquell que es nega no mira de quin
color és l’aigua, i realment jo crec que com a ultima ratio com
s’ha apuntat, hi ha d’haver, com a darrer extrem, la dessaladora,
no aquest parany, aquest intent que tot són dessaladores,
abans tot era incinerar, ara tot ha de ser dessalar i, si no, ni un
duro, ni duros com s’ha apuntat ja per al tema de depuració, ni
doblers per arreglar canonades, això no vesteix, dessaladores.
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Jo crec que el que hem de fer entre tots és fer complir el que ja
hi ha. Deia la consellera que havíem de firmar un conveni, si
només fos diputat quedaria tristament sorprès, aquest convenia
ha estat firmat mil vegades, el PP, que sempre ha pensat el
mateix i mai no ha dit mentides, ens ha dit trenta milions de
vegades que estava firmat i pactat i pagat, executat, venut, tot
estava arreglat, resulta que encara no està firmat, encara no ha
arribat, per tant, jo realment em conformaria amb pla hidrològic,
conveni, facin coses, demostrin el moviment caminant i no
teoritzant sobre el que és moure’s. Jo crec que aquí ens hi
trobaran.

De fer un favor al Sr. Matas no tenim cap problema, no ens
ha de menester perquè es fa més fotos tot sol, i vídeos, ja s’ha
aficionat, és una modernitat interessant perquè s’havia quedat
a la foto estàtica, ara ja es fa vídeos, interessant, divertit,
nosaltres en volem, nosaltres li volem reconèixer i donar tots els
favors que calgui al Sr. Matas, n’estaríem encantats, ara l’únic
que sí que li demanam és que quan es negociï amb Madrid, el
Partit Popular recordi que és aquí que entre aquí hem de fer una
pinya, no caiguin en el parany de fer-nos a nosaltres els
dolents, com vol que qualcú cregui que les Illes Balears no
reben doblers perquè negocien malament?, perquè no els
volen? Per favor, siguem seriosos, nosaltres els donàrem suport
durant tot els temps del seu govern i bé que es queixaven
d’aquells  mecanismes perversos a Madrid, que no volien donar
doblers, vàrem estar devora el Partit Popular, tenguin la
grandesa històrica d’estar vostès devora, aquesta vegada, del
Govern, facem-ne una qüestió d’estat, una qüestió de país, i
intentem entre tots negociar unes condicions correctes, i
evidentment des de l’autonomia, des de donar-nos les pròpies
normes, des de l’autonomos, facem allò que els mallorquins, els
menorquins, els pitiüsos hem decidit, Madrid que hi posi
doblers, que hi financii, amb justícia, però em sap molt de greu
veure que quan li deman una cosa tan senzilla com aquesta,
vostès  es posen a riure, a riure, perquè els demanen que
senzillament s’apliquin els doblers a això.

Jo el que crec és que hem d’estar tots més tranquils, mirar
de pactar aquestes  qüestions d’estat entre tots i no es pensin
que allò que es fa des d’aquí, jo crec que haurien d’oblidar
l’enyorança del cotxe oficial, a vostès els traeix aquesta
enyorança i pensar que tothom és com vostès, no hi ha cap
estugós que no sigui brut, i això de cada vegada haver de parlar
que l’únic que interessa a la gent que fa política, és el fet de
tenir cotxes oficials, jo crec que l’abandonaria, aquest debat, és
un suggeriment, anem a seure’ns i anem a fer política, perquè
crec que si vostès deixen de pensar sempre el mateix i
comencen a pensar que Mallorca necessita una política
mediambiental seriosa i no destrossar el país, com han fet
durant el seu govern, ens hi trobarem tots i crec que farem una
gran passa endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. A mi
sí que m’agradaria abans, i en vista del to del debat, i sobretot
pel públic que avui ens acompanya al qual agraïm que puguin
assistir al debat d’aquest parlament, a aquests debats
pressupostaris, és simplement que ens hagués agradat escoltar,
bàsicament, projectes polítics, un debat polític, no un debat de
pura gestió pressupostària que és, en definitiva, l’única crítica
que ha estat capaç de fer el Partit Popular, perquè així com
assenyalava el Sr. Alorda, jo afegiria encara un poc més: el
Partit Popular no pensa ni actua, ni va actuar en medi ambient,
ni va ser capaç de pensar en cap tipus de programació
mediambiental, què hi havia de programes mediambientals als
antics pressuposts?, no importa perdre cinc minuts a cercar cap
actuació que passés els 10 milions del que era bàsicament
educació ambiental, que van ser perdurables en el temps, els
mateixos recursos en matèria d’obres hidràuliques, els mateixos
treballs  en matèria de depuradores, etc., etc., etc. No van fer
absolutament res més. I en què es converteix el debat avui?,
simplement en un atac de (...) perquè la consellera fa exactament
el que, en algun moment, el Partit Popular va anar fent.

Jo no sé si li hauré de donar l’enhorabona a la consellera,
encara que em preocuparia el nivell d’acord amb el Partit
Popular en torn a aquest pressupost, perquè no hi ha hagut cap
debat en torn de res important, res important, i sobretot açò es
visualitza amb les esmenes parcials que després el Partit
Popular ha presentat.

Què podem fer, bàsicament, en qüestió de cadascuna de les
coses  o quin és el nivell de (...) que ha agafat el portaveu del
Partit Popular en torn de la consellera? Que havia fet
dessaladores, bé, no estan d’acord a fer dessaladores?, quin és
aquell nivell de bogeria que duen i d’agressivitat que duen
quan un govern és capaç de prendre les decisions que li
pertoquen per resoldre un problema a la gent? I aquest govern
actuarà per donar respostes a la gent, amb totes les actuacions
que facin falta, i el tema de l’aigua és un tema prioritari, i
cadascú assumirà les responsabilitats que li pertoquen. El
Govern de la comunitat autònoma al front, el Govern de Madrid
que faci el que li doni la gana. Jo no hi perdria ni cinc minuts
més amb Madrid, ni cinc minuts més, ni cinc minuts, amb
protocols que són paper banyat sempre.

Com en l’agricultura de les aigües depurades, de 12.000
milions, el Govern ja contesta que han quedat en 7.000, li
passaré la resposta per escrit des de Madrid, i m’és igual, es
tracta de presentar projectes a Madrid, tots els necessaris, tots,
i en acabar comptarem, qui ha estat responsable als ciutadans
d’aquestes  illes, en acabar, comptarem, quants de projectes
serà capaç de finançar Madrid en aquestes illes, quants?, facin
els que vulguin, els que els  doni la gana, resolguin les coses,
inverteixin, i ja en parlarem en acabar, ja en parlarem de quins
recursos han aportat, i no perdem un minut més en debats
totalment estèrils.

Les dessaladores estan declarades d’interès general totes,
totes  les de Balears, quan faci falta s’executarà, i em sembla
molt bé, em sembla molt bé llevar pressió sobre aquest tema, em
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sembla molt bé, ..., eh?, sí que n’han xerrat, parlen de mala
gestió davant Madrid. Repetesc, jo no hi perdré ni un minuts,
que Madrid faci, assumeixi les seves responsabilitats i nosaltres
assumirem les nostres, i a partir de les nostres, és vostè el que
avui havia d’haver fet el debat, quines són les propostes del
Partit Popular que s’han presentat aquí?, depuració d’aigües
residuals, és una feina que es fa i es presentaran projectes a
Madrid, tranquils, no seran necessaris aquests 700 milions
perquè es presentaran projectes suficients perquè siguin
finançats; canalització de torrents, arreglar torrents, control de
pous, açò és el que demanen, ho anirem fent, tranquil·litzin-se;
per què agafen aquestes nerviades? Demanen que conservem
millor les zones recreatives de la CAIB, s’aniran conservant;
açò es tot el que hem de dir dels espais naturals? Ni criteris, ni
saber si hem de comprar més espais públics, ni on, ni si
vertaderament estan d’acord a millorar tot el que fa referència
als  contractes mediambientals perquè els propietaris hi
participin, no hi ha el més mínim posicionament de res.

De ports i litorals, hem de millorar les platges, amb açò
acaba la política portuària del litoral del Partit Popular.
Enhorabona, Sra. Consellera, açò són oposicions; no n’hi ha;
on són? Quin és el programa que defensa el Partit Popular en
matèria de medi ambient? I ho entenc perfectament no n’han fet
cap mai, no n’han tengut cap mai, i surt avui l’embull.

La batalla la guanyarà, i no s’esvaloti, la guanyarà qui millor
sàpiga resoldre els  problemes dels ciutadans d’aquestes Illes,
i aquest és el debat; no el debat de la gestió, d’aconseguir tant
o quant entorn d’uns objectius que el Partit Popular és incapaç
de posar en dubte; no n’ha posat en dubte cap d’objectiu d’un
programa d’una conselleria verda. Estam aquí i estam
d’enhorabona, si tots  hi estam d’acord, cap objectiu s’ha posat
en dubte, cap ni un. Si al final la crítica que li fan és que executi
més, no que canviï d’objectius sinó que executi més. Per tant,
a què ve aquest debat, aquesta esmena a la totalitat? Per manca
de credibilitat a què no executi prou; s’imagini quina oposició
tendrà. Paraules seves, que no executi prou, que després canvia
els  números i que no executa prou. Per tant, en vistes a
l’oposició que té, que en definitiva queda reduïda a tres temes,
o d’altres nivells o d’altres administracions, aquí, oposició
entorn a programes mediambientals no existeix. No existeix ni
un objectiu diferenciat del Partit Popular al que és el seu
programa. I açò no sé si li he de donar l’enhorabona o,
senzillament, si ens ho hem de fer mirar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Para réplica, tiene la palabra el Sr.
Font, por cinco minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Barceló. Sr. President, senyors diputats. Sra. Barceló,
duc desset anys en política i li faig a saber una cosa: que voler
anar sobrat és molt perillós en política; en política s’ha de ser
més humil, després qualcú pot cridar més o cridar menys, però
vostè aquí ha volgut donar una classe d’anar sobrat, i alerta,

que les bescollades poden ser fortes. No, no, poden ser fortes,
no es pot entrar aquí a donar lliçons i cadascú s’expressa amb
la vehemència o el silenci que un vol, i això no és criticable
perquè això ho tenc de naixement; m’escolti, i això no m’ho pot
criticar. En canvi, anar sobrat i mirar per damunt l’espatlla de la
gent és molt perillós en política, Sra. Barceló. Jo no ho faré amb
vostè, s’ha de ser més humil.

Sra. Consellera, vostè és totalment legítima. El següent dia
de vostè fer el pacte vaig escriure al Balears que aquest govern
era un govern legítim, puc estar en contra de la seva política,
però contra la legitimitat de la consellera no hi estic, no ho torni
a dir mai més. Són importants les regles del joc i de la
democràcia, jo m’equivocat en democràcia i ho sap, i n’he
hagut d’aprendre i no em pos vermell d’aquestes coses; però
vostès venen aquí predicant una cosa i donant bescollades a
“tente bonete”; ja està bé.

Aquí, avui matí, hem assistit a un debat del Sr. Garcías amb
el Sr. Huguet on el que es demanava el Sr. Garcías al Sr. Huguet
és que fes un debat tècnic, i ara, el capvespre, els debats han de
ser polítics. Es  posin d’acord, que són del mateix partit el Sr.
Garcías i la Sra. Barceló.

Miri, el debat que hi ha hagut per part meva a la totalitat era
un debat polític, i no han entès res. Vostè tampoc, vostè diu
mentides m’ha dit, i mirava la partida d’enguany del tema de
reutilització d’aigües, de recursos hídrics; jo no he dit en cap
moment de reduir partides o que executi despesa, el que he dit,
i per això presentam l’esmena a la totalitat, que el que vostès
varen aprovar l’any passat al pressupost de l’any 2000, per
exemple en qüestions com mobilitat i educació ambiental, varen
reduir després aquest pressupost en un 38%, no que no hagin
executat, sinó que després de fer propaganda que gastarien
molt li va llevar un 38%. En infraestructura i recursos hídrics li
varen llevar un 15%, no que no ho hagin gastat, li xerr de la
reducció, dels retalls; una cosa és bona per vendre per a la
premsa, però després no la fan; no xerr (...) Sra. Barceló, com
que va tan sobrada, ni m’ha escoltat, no he xerrat de no
executar, he xerrat que aquestes partides, papers passats pel Sr.
Conseller d’Hisenda, no xerr que no estigui executat a 31
d’octubre, xerr que vostès, a un crèdit inicial que era, per
exemple, de 63 milions de pessetes, en temes de mobilitat i
educació ambiental, l’han passat, al final, a 39.750.000. O xerr
que en temes d’infraestructures i recursos hídrics ha baixat 70
milions de pessetes. I jo he començat argumentant aquest tema
per dir que les xifres que vostès tornen plantejar igual
políticament són incorrectes, perquè tanmateix després les
retallaran, i això és un debat polític; és un debat polític perquè
és vendre una cosa aquí que després no faran durant tot l’any.

Però mirin, a vostès els ho han de contar d’aquesta forma,
mirin, l’altra qüestió. Sr. Alorda, el que li puc dir és que jo en
cotxe oficial no hi he anat mai, mai, i es deixi d’històries rares;
Sr. Alorda, si aquí això és un circ, vostè és el pallasso, li faig a
saber, vostè és el pallasso.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, le llamo al orden.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Pués llámeme al orden, pero usted no ha llamado al orden
cuando nos ha dicho que esto era un circo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, le llamo al orden por llamar payaso a otro diputado,
le ruego que mida las palabras.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Lo retiro, Sr. Presidente, pero espero que cuando nos digan
que somos un circo, por respeto al Parlamento, también hagan
retirar las palabras.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Yo ya me he bajado del burro, eh!

(Rialles)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. Alorda, el que li puc és una cosa, vostès ens diuen que
en política mediambiental no hem fet res mai, no és això que
debatem ara, no és això. Però, miri, en el tema de depuració
d’aigües no hi ha cap comunitat que ens vagi per endavant;
vostè creu que aquest fet només de setze anys, de ser capaços
de depurar molt més que els seus socis de Catalunya, de
Convergència, que ells ho saben vendre millor que nosaltres
perquè defensen més allò seu que nosaltres, vostè creu que
aquest motiu només, que n’hi molts més, hi ha les DOT, i n’hi
ha molts més, vostè creu que aquest motiu de depuració, al
nivell que nosaltres l’hem duit, no justifica una política
mediambiental? Vostè creu que no ho justifica? Vostè, en tot
cas, si diu el contrari, vol enganyar els ciutadans.

I després, em diuen, és que ara ho hem de mantenir, Sra.
Consellera; i clar que ho han de mantenir, com quan un fa un
pavelló que després l’ha de mantenir. Gràcies a Déu que no l’ha
de projectar, ara vostès ja no ho han de projectar. I l’esmena a
la totalitat és per al tema de depuració, que vostès no fan res de
tractament terciari, no hi ha cap partida en concret de
tractament terciari. I això, Sra. Barceló, és un debat polític, no és
de gestió; la voluntat de plasmar a un pressupost una despesa
per a depuració d’aigües i tractament terciari, això és una
voluntat política. La gestió vendrà després, quan a través del
programa del conseller comenci a fer córrer els papers; jo no li
xerr de gestió.

I clar que nosaltres tenim una línia, no com vostès que
diuen que la Serra de Tramuntana la faran parc natural i
després, em pens, que Unió Mallorquina no els deixa. Això és
política, i li critic aquest pressupost perquè vostès no posen
cap partida per gestionar el parc natural de la Serra de

Tramuntana que vostès volien fer, i això és política, això no és
gestió; és que és únicament i exclusivament política.

I lògicament, li he de criticar el tema de les dessaladores,
gasten més les set mòbils aquestes que tres pics les noves.
Això, hi ha els informes, Sr. President, i si vol que facem un
debat d’aquests, que jo els vaig convidar, ho duguin que no
l’han volgut dur.

I acab, Sr. President, amb una qüestió que crec que seria
important. És l’exemple de què vostès no creuen en el medi
ambient, ho he dit abans, no m’han contestat, li torn a plantejar,
és l’exemple que una cosa és el que prediquen i l’altra el que
fan, és l’exemple de la voluntat política de voler fer una cosa i
després  no fer-la, Sra. Barceló; he dit que se’m contestàs a
veure per què es reguen els jardins de l’autopista d’Inca amb
aigües depurades de tractament terciari i es reguen amb aigua
de sa Marineta de Llubí? Això són els fets, és a dir, això és el
moviment, Sr. Alorda, aquí és el moviment que es demostra
caminant. Una cosa és el que prediquen i després reguen amb
aigua de Llubí, que tots vostès s’hi encadenaven a l’any 92.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para contraréplica, tiene la palabra el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per agrair el
reconeixement de la tasca del PSM en la protecció i en el tema
de Sa Marineta, crec que, com a mínim, és bo que es reconegui
i es recordi com va anar aquella polèmica i no, com altres
vegades s’ha contat, supòs que si el Sr. Font tengués ocasió ja
destrossaria una altra vegada el tema, perquè, Sr. Font, el seu
to no permet xerrar de política amb seny, no ho permet; les
seves desqualificacions gratuïtes, aquest vostès no creuen en
el medi ambient, d’aquesta manera que vostè ho exposa no hi
ha manera de poder arribar, avui sí, avui ja està, és un debat de
totalitat de pressuposts, però això és el pa nostre de cada dia;
i vostès segueixen bravejant i reconec que per part del nostre
grup això és especialment irritant, bravejant d’una herència
d’actuació mediambiental.

I jo, per no intentar fer tot un rosari de quines són les
diferències i els incompliments del Partit Popular respecte
d’això, senzillament, faria una enquesta general dins la població
i en aquest cas faria que la fes cadascú mentalment: què en
pensen els ciutadans respecte de la situació que es trobava, a
un nivell de medi ambient i ordenació del territori les Illes
Balears l’any 79 i l’any 99; que facin una reflexió, molts d’anys
gestionats per vostès. Ho deixaré així, vostè tal vegada es
contestarà d’una altra manera, el Sr. González Ortea sempre ens
contesta, per exemple, que és magnífic perquè per qualque cosa
vénen els turistes; jo crec que hi ha molta gent que és
autocrítica, ho deixaré aquí. Però vostès segueixen bravejant
que sempre han pensat el mateix. Jo crec que hi havia gent que
els  anys setanta pensava una cosa i que, gràcies a Déu, ha
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canviat; ecologistes n’hi havia pocs, pocs, avui, crec, que tota
la societat ha anat canviant, els únics que estan allà mateix i en
bravegen són els del Partit Popular. Jo crec que farien bé de dir:
nosaltres també hem canviat, perquè crec que una humilitat, i en
això estic completament d’acord amb vostè, en política és bàsic
ésser humils, és fonamental ésser humils.

I quan jo xerr dels cotxes oficials, li dic d’allò que significa,
vostè no és en Jaume Font quan puja a aquesta tribuna, en
Jaume Font no té ni veu ni vot en aquest Parlament, és un
representant del Partit Popular, i com a representant del Partit
Popular, com a un més i amb tota, m’interpreti correctament; el
que vull dir és que allò que vostè indica i el que vostè
representa evidentment sí que ha anat en cotxes oficials i molts
d’anys, els varen comprar vostès. Per tant, crec que sí que és
una cosa important.

Ara, allà on realment ens treu del solc, Sr. Font, i també
intentaré anar-hi (...) perdent poc els estreps és quan, davant la
mesquinesa de Madrid amb el finançament, vostès es posen de
part de Madrid. És realment tan incomprensible, tan
inversemblant que amb aquestes qüestions no ens puguem
posar d’acord que realment és una cosa que fa pujar la sang, fa
pujar la sang. Quan ens ve el Sr. Ministro Cañete i ens diu “es
que éstos no eran de los nuestros”, i llavors el senten a vostè,
i diuen: aquesta gent ho té clar. I això fa mal, fa mal, però
sobretot fa mal pel sentit de país, no ja per 1.000 milions de
pessetes, 2.000, que són molt importants, perquè són per als
ciutadans d’aquest poble, és per la mesquinesa política de no
ser capaços de posar-nos d’acord tots. Crec que en això
s’equivoquen, i jo els demanaria, i no només amb el Ministeri
de Medi Ambient, amb  tots els ministeris, especialment amb el
de Medi Ambient, que ens posàssim d’acord.

I dues darreres coses, una, hi haurà parcs naturals; no com
vostès els tenien, boicotejats, ja veurem la manera. És evident
que hi ha un pacte plural, el de Ses Salines d’Eivissa es va fer
contra tots  els seus, malgrat vostès governassin aquí, mira, es
va arribar a fer aquest; nosaltres amb això sí que estam d’acord
que Nacions Unides, Unió Europea i qui sigui ha de poder
protegir territori, no en faltaria d’altra. Però aquí hi haurà parcs
naturals, uns o altres i d’una manera o de l’altra. Evidentment,
s’haurà d’aconseguir el mínim comú múltiple.

Però, l’altre tema, li he comentat, no es rega amb aigua
potable, em diuen, no es reguen les carreteres, els jardins amb
aigua potable, això és informació que ens dóna el Govern,
qualsevol cosa, jo li dic ja ara: si això succeeix, i em sembla un
element dins tot de discussió, no un element d’esmena a
totalitat, no passi ànsia, estam d’acord amb vostè, això s’ha de
resoldre d’immediat. Ara, pensi i comprengui que si el Govern
ens diu que això no succeeix, primer estarem amb el Govern que
amb la seva informació, però contrastem-la i no passi ànsia que
això, certament, s’ha d’arreglar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sra. Consellera, ¿abre otra cuestión
incidental? Tiene la palabra la Sra. Consellera de Medio
Ambiente, la Sra. Rosselló.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, precisament si jo parl és perquè, el que seria en nom
de la veritat, en nom que quedin les coses clares i precisament
que crec que hi ha un públic, el qual escolta, i crec que ha de
donar una altra imatge del que és un Parlament. En primer lloc
sí que vull dir que consider que aquest tema tan important, com
és un debat de pressupost, hauria de ser pres amb més
seriositat i de qualque manera pres amb molta més claredat, de
veure quines són les propostes que fa el Partit Popular. Dit
això, li he de dir una cosa molt clara i és que això de dir que no
hi ha partida pressupostària per a depuració d’aigües, això, Sr.
Diputat, no li puc de manera permetre, i per tant sí que faré, diré
exactament què és el que ha previst, perquè crec que ha de
constar al llibre de sessions.

En conjunt, representa un augment de 309 milions de
pessetes  respecte de l’exercici anterior a la partida de
manteniment, arriba al 7'6%. He dit que totes les actuacions
recollides al pressupost de l’Institut Balear de Sanejament que
defineix millor les prioritats de la conselleria en matèria de
depuració. Les més destacades són a l’illa de Menorca, per un
total de 557 milions a (...) dels migjorns; remodelacions a Cala
Galdana i Ciutadella Nord, amb incorporació a aquest darrer
amb un tema d’energia eòlica; ampliacions del terciari de Sant
Lluís  i substitució de centrífugues a Ciutadella Sud. A
Formentera es preveuen inversions per valor de 125 milions
entre el col·lector de Ca Marí, incorporant el tractament de
descàrregues de foses asèptiques a la depuradora de Sant
Francesc. A Eivissa, a través d’Ibasan, s’invertiran en el 2001
481 milions entre la depuradora de Cala de Tarida, nou col·lector
de Sant Rafel, reposició de centrífugues a Sant Antoni, on
també es fa una rehabilitació a la Platja d’En Bossa, on
remodelarà el tractament de foses asèptiques i es farà un
tractament terciari. També s’iniciaran terciaris a Santa Eulària i
es remodelaran equips a Eivissa. A l’illa de Mallorca les
previsions d’inversió de l’Ibasan arribaran als 1.735 milions,
amb noves depuradores a Llubí i a Son Serra de Marina;
remodelacions a Formentor, Muro, Cala Ferrer i Felanitx,
col·lectors i impulsions a Santanyí, Ermita des Cocó a Lloseta,
(...) a Sóller i a Crestaix, incorporacions de centrífugues a
Lloseta, Muro, Santa Margalida i Capdepera; nou digestor a
Son Servera, els passadors a Sa Pobla; creació com a nou
sistema de depuració de zones humides per vendre depuració
a Algaida i Montuïri i aplicacions d’energia fotovoltàica a
Ariany.

Per altra part, les transferències de capital per a inversions
en depuració a municipis o empreses municipals arribaran a
l’exercici del 2001 als 136 milions, amb un increment del 58%
respecte de l’any anterior. Amb ella es podran cobrir més de la
meitat de les peticions rebudes, donant prioritat als nous
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col·lectors, substitucions d’estacions de bombeig i finalització
de les depuracions secundàries, encara pendents; i abordant,
si fos possible, noves implantacions de terciaris. Per tant, li he
de dir que en el tema de terciaris i en el tema de depuració
aquesta conselleria té molt clares quines són les seves
propostes, i precisament és a partir d’aquí on, en tot cas, es
podria obrir el debat. Però he de considerar que evidentment es
deia una cosa que no responia al que són els projectes que té
aquesta conselleria per a l’any 2001.

Dit això, també he d’afegir que precisament parlàvem, Sr.
Diputat, del que són els pressuposts de l’any 2001, no dels
pressuposts del 2000. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para réplica, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, s’ha de
veure el que és la mecànica parlamentària que dóna veu i vot als
diputats, maldament n’hi hagi que els vulguin llevar el dret. El
que és increïble, Sra. Consellera, que per intentar quedar bé, es
veu amb el públic, que vostè ara retregui una qüestió que
abans m’ha retret respecte de si havia augmentat la partida
d’infraestructures hídriques, ara ha anat a les aigües
depurades; és a dir, quan li he dit allà, que he hagut de dir
també a la portaveu socialista que no jo no xerrava d’execució
de la despesa, sinó que en tot cas, xerrava que havien reduït la
partida, ara se’n va a depuració. I ara em conta les obres que
faran en depuració. Si agafen l’esmena a la totalitat, acabarem
de mentides o veritats, això està registrat, el número de registre
és el 4.996, l’esmena a la totalitat diu el següent: perquè no resol
els grans problemes que pateixen les Illes Balears, com ara la
reutilització d’aigües. Sra. Consellera no li deman de depuració,
li deman de reutilització.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para cerrar la cuestión incidental, tiene la
palabra la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo només li volia aclarir,
per si no ho sabia, crec que li havia d’aclarir quines eren les
propostes  que hi havia; i li he de recordar, Sr. Diputat, que
vostè ha fet referència precisament a depuració terciària, ho ha
repetit moltes vegades, i precisament el que jo li he dit és quins
eren els projectes de depuració terciària. Dir-li una altra vegada
que la reutilització d’aigües depurades no és una competència
de la Conselleria de Medi Ambient, sinó que és una
competència de la Conselleria d’Agricultura i Pesca en la qual
hi treballam conjuntament. Per tant, l’interès per poder reutilitzar
aquestes  aigües depurades existeix d’una manera clara per part
d’aquest Govern i hi feim feina i hi seguirem fent feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. No habiendo más palabras,
pasaríamos del debate número 10, de totalidad, al debate
número 11, de globalidad, del resto de enmiendas del debate
número 10. Para su defensa conjunta el Partido Popular
defenderá las siguientes enmiendas: la enmienda 5004, 5002,
4999, 4998, 5006, 5007, 5009, 5008, 5234, 5040, 5000, 5235 y 4997.
Para su defensa conjunta, durante cinco minutos, tiene la
palabra el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dins
aquest debat de la globalitat hi ha tota una sèrie d’esmenes que
podrien demostrar l’actitud i les ganes que té aquest govern de
realment el que hem discutit fins ara i tal vegada fins i tot d’una
forma acalorada a qualque moment, de posar-ho en pràctica.

La primera és la 5002, aquesta esmena vostès tendran
l’oportunitat del que s’acaba d’esmentar al darrer debat, de
poder aprovar una esmena d’afectació de 700 milions de
pessetes per a reutilització d’aigües depurades en tractament
terciari; es veurà si se saben lluir o no.

Per l’altra part, hi ha una altra esmena, que és la 5004, que és
una esmena d’addició, perquè trobam que fa rialles i insuficient
l’ajuda que volen donar als ajuntaments per a proveïment
d’aigües, i és una esmena de 30 milions de pessetes.

Després, per l’altra part, hi ha una esmena que ens
pensàvem que vostès  eren aquells que creien en els temes de
recuperació de subsòls, de recuperació d’aqüífers contaminats,
tenen la possibilitat d’aprovar una esmena de 30 milions de
pessetes, una esmena de substitució perquè pugui
subvencionar programes a cooperatives i a societats agràries
de transformació que comencin a fer plans d’abonament dins
una agricultura integrada per a no contaminar el subsòl. És a
dir, aquí és on el moviment es veurà si és de veres o no.

Després, per una altra part, la 4998, és també que
consideram insuficient i ridícula la partida destinada als
ajuntaments per a la gestió dels residus sòlids. És a dir, vostès
tenen 15 milions de pessetes per a 67 ajuntaments a totes les
Balears, amb 15 milions de pessetes ajudaran molt vostès els
ajuntaments per resoldre el problema dels residus sòlids. N’hi
feim una de substitució de 25 milions de pessetes més.

La 5006 és una esmena que és una partida que creim que és
insuficient per construir noves canalitzacions de torrents, és a
dir, vostès tenen una partida que per fer noves parets de
torrents, de 129 milions de pessetes per a totes les Balears;
quan vostès tenen projectes dins la seva conselleria, que un fa
un projecte en puja 300, idò a totes les Balears la inversió que
es farà per canalitzar torrents tenen vostès només 129.800.000
pessetes. Hi ha una esmena d’addició de 190 milions de
pessetes, i així mateix li quedarien 319 milions de pessetes, jo
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crec que estaria contenta, consellera, de tenir-ho. Això és per
arreglar torrents, per arreglar.

Després, la 5007, és una esmena que és pel que actualment
vostès, se li diu el cost i costes, que vostè té 130 milions de
pessetes, que sap que no li basten per a res cap any; una
esmena d’addició de 130 milions més, que tendria 260 milions
de pessetes per intentar apedaçar el que és el famós programa
cost i costes, que cada any queda curt i cada any hem de rebre
els  enginyers que ens diuen, no, això ho haurem de fer l’altre
any, si plou i es desborden els torrents, Sra. Consellera, hi
haurà aigua per tot. Hi ha aquesta esmena de 130 milions de
pessetes.

Després, l’esmena 5009, és una esmena, que aquí és l’altra
cosa que..., veig que no hi ha cap representant del PSM en
aquest moment, que em pensava que em podien donar suport,
però veig que s’han amagat, que és una esmena per establir un
control als pous d’Acasa, a l’aqüífer de Crestaix. Això sí que
realment demostraria la seva sensibilitat de cara al control del
pou d’Acasa, que nosaltres demanam que sigui un control
paregut al de Sa Marineta. És  a dir, veurem el que s’arribarà a
contar a la primavera de l’any 2001, si no plou, damunt aquest
tema d’Acasa.

Per l’altra part, veim insuficient la partida del programa 512,
que fa referència a les transferències als consells insulars. Aquí
nosaltres vàrem patir durant molts d’anys, esmenes del PSM i
del PSOE com a insuficient la col·laboració que es donava al pla
d’obres i serveis dels distints consells insulars; resulta que dos
exercicis pressupostaris vostès no fan en cap moment res del
que abans varen aficar el dit dins l’ull sempre, que
s’augmentàs; tenen la possibilitat, a través d’aquesta esmena,
d’ampliar l’ajuda al pla d’obres i serveis en 50 milions de
pessetes.

També hi ha una esmena de 9.807.000 pessetes que han
preparat els nostres companys d’Eivissa i Formentera per
acondicionament de platges i zones del litoral de les illes
d’Eivissa i de Formentera. Són 9.807.000 pessetes, jo crec que
seria fàcil admetre aquesta esmena.

La 5040, i vaig acabant, Sr. President, que veig que em
queda mig minut només, és una esmena de 150 milions de
pessetes, perquè és ver que vostès tenen les àrees recreatives
abandonades, hi ha 150 milions de pessetes. I les àrees
recreatives hi ha moltes famílies, molta gent major i menys major
que hi passen dissabtes i diumenges i cada vegada estan més
deteriorades, això d’ençà que governen vostès.

I després també l’esmena 5000, és una esmena que trobam
ridícula, és a dir, si vostès creuen que Europa els aprovarà un
programa Life, vostès saben ja que més o manco hauran de
subvencionar d’un 40 a un 50%; el que és ridícul, si és que ho
tenen el programa, perquè jo arrib a pensar que no l’han
presentat, això seria més greu, el normal seria que posassin el
40 o el 50% d’aquest programa; si després no els ho
aprovassin, d’acord en què no ho gastassin, i posam almenys
una esmena de 20 milions de pessetes.

I les dues darreres, la 5235, que és per a adquisició de sòl
rústic a l’illa d’Eivissa. És a dir, els companys i companyes
d’Eivissa i Formentera, de la mateixa forma que a Mallorca i a
Menorca gaudim de molts espais ja públics dins rústic, a
Eivissa em pens que només n’hi ha un i petit. Idò aquesta
esmena és de 30 milions de pessetes, que crec que així es
demostraria la seva preocupació i la cura que tenen cap a les
illes menors per comprar un espai rústic a l’illa d’Eivissa.

I la darrera, és una esmena de substitució, que és la 4997,
que trobam que són ridícules i insuficients les ajudes als
ajuntaments per al foment d’energies renovables. Pareix
mentida, tant de xerrar d’energies renovables, tant de xerrar que
convé que siguin les institucions que donin llum envers de
donar fum, no conèixer quins són els pressuposts en tipus
d’energies d’aquestes que són costoses, i que vostès, per a
tots  els ajuntaments de les Balears que vulguin fer coses en
energies renovables, posin per ajudar-los deu milions de
pessetes.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President. El que no pot ser és que si creuen en
temes d’energies renovables hi posin només 10 milions de
pessetes  per a 67 ajuntaments. Li presentam una esmena de
substitució de 90 milions de pessetes.

Totes aquestes esmenes, llevat de les quatre que varen ser
acceptades en comissió, crec que demostrarien tota la discussió
anterior de si hi creuen o no hi creuen o tenen sensibilitat amb
el medi ambient. I en tot cas, si no n’admeten cap d’aquestes,
seguiré pensant que vostès no hi creuen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. En torn
de fixació de posicions, Sr. Ramon, té la paraula, en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, les esmenes parcials
que presenta el Grup Parlamentari Popular n’hi ha tota una sèrie
d’elles que presenten objectius interessants i de fet ja a
comissió, com ha reconegut el seu representant, el Sr. Font,
s’acceptaren quatre de les esmenes que presentava el Grup
Parlamentari Popular, però altres vegades les esmenes, encara
que poden tenir objectius que siguin correctes, la veritat és que
aquest pressupost que ha enviat el Govern, les partides estan,
consideram nosaltres, prou ajustades; totes elles atenen
necessitats importants per al medi ambient, i per desgràcia, no
es poden fer totes les coses que seria bo que es poguessin fer
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per falta de suficients mitjans econòmics. I clar, el que no es pot
és acceptar esmenes que suposin un augment dels recursos
destinats  al medi ambient que vagin en detriment d’altres
partides que també són importants, o un augment global del
pressupost. Pensam que a més les esmenes no estan massa
treballades, així trobam que d’una mateixa partida d’un import
global de 100 milions, a base de dues esmenes diferents es
retallen 180 milions, 90 i 90.

I per passar ràpidament, a veure si em donàs temps en
concret, la defensa que ha fet el Sr. Jaume Font, de la 5002, jo
crec que hi ha una confusió, que es repeteix quant a les aigües
depurades: aquí realment parla de reutilització, no de depuració,
ja en el debat s’ha vist; crec que ha quedat clar també per part
de la consellera que hi ha inversions importants per a la
depuració de les aigües i que la reutilització, que és del que
parla aquí, correspon a una altra conselleria.

Per a la 4999, programes de cooperatives o societats
agràries, com moltes vegades, proposa substituir una partida
que pensam que no es pot eliminar, com és la que fa referència
a l’Ecotur. 

La que es proposa per ajudar els ajuntaments en gestió de
residus està prevista en un altre subconcepte; tampoc no és
acceptable, aquesta. 

Quant a noves canalitzacions de torrents, això també implica
una disminució molt important d’una partida necessària i que ja
en comissió es va acceptar una disminució de 50 milions amb
una esmena que es va aprovar del Grup Parlamentari Popular;
per tant, tampoc no és acceptable en aquest sentit. Les partides
que hi ha a l’esmena 5007 quant a condicionament de torrents
es considera que dins les disponibilitats pressupostàries és
correcte el que hi ha destinat i que no és possible aquest
augment que es proposa aquí. Quant a aquesta que fa tanta
insistència en el control de l’aqüífer de Crestatx, la posen a un
lloc que no és correcte, en una partida que està destinada a
condicionament de torrents i per tant no és assumible, tampoc.

La 5008, de transferències als consells insulars, les
subvencions als consells insulars estan dotades en el concepte
76100, on hi ha diversos programes destinats a subvencions del
consells. També pensam que és correcta aquesta part. 

La veritat és que aquesta esmena, la 5234, una partida de 9
milions que pens que no dóna per massa, de condicionament
de platges i zones litorals de l’illa d’Eivissa no acabam de veure
clar a què es vol destinar. Són unes competències del Govern
central, del Ministeri de Medi Ambient, que està vist que li
sobren els recursos per destinar al litoral, perquè fa unes
inversions, unes compres de difícil justificació i en canvi
sembla ser que no hi ha partida, i és necessari que el Govern de
les Illes Balears aporti aquests quasi 10 milions, en concret per
a les illes d’Eivissa i Formentera, sense especificar tampoc per
què en aquestes illes i no a les altres.

Quant a..., s’acaba el temps, no? La 5040, conservació
d’àrees recreatives de la CAIB està també mal plantejada,

perquè dins la Direcció General de Biodiversitat estan previstes
les partides necessàries. 

En definitiva, no hi ha res nou del que ja es va dir en
comissió, tampoc no s’ha fet un intent per part del Grup
Parlamentari Popular de negociar noves partides de baixa que
es va dir que se’ns proposarien, i per tant no són acceptables
noves esmenes de les que ja es varen aprovar en comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sra. Dubon, en nom del Grup Socialista té
la paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Bona tarda, Sr. President. Es mantenen tretze esmenes
parcials, de les quals set fan referència d’una manera o de l’altra
al tema d’aigua, tres fan referència a qüestions d’aigües de
consum, que són la 5004, la 5009 i la 4999. La primera d’elles
preveu 30 milions per a millora de proveïment, la segona, la
5009, per al control dels pous de Crestatx, que suposa un
increment de 10 milions, i la 4999 per a projectes per eliminar
problemes de contaminació que puguin generar-se a partir
d’adobs que puguin crear problemes sobre les aigües
subterrànies.

Pensam que aquestes esmenes realment són esmenes molt
puntuals  i moltes de les qüestions que aquí es plantegen, com
les que veurem a continuació, evidentment no n’hi cap d’elles
en les quals  estiguem en contra, més bé podríem donar suport
a qualsevol d’aquestes  esmenes, però el problema que tenim
amb el tema pressupostari és que és una qüestió d’ajust,
d’ingressos i despeses; tot està en aquest moment ajustat a
aquest pressupost, i el que passaria és que per poder donar
compliment a qualsevol d’aquestes esmenes i a les que anirem
veient a continuació seria el que amb llenguatge popular es diu
vestir un sant per desvestir-ne un altre. Es tracta de saber què
prioritzam i a quines coses es dóna la línia que es vol donar a
cada cas.

Nosaltres consideram que el pressupost que s’ha presentat
és un pressupost que està ajustat i que les partides estan ben
dimensionades. A més en aquestes esmenes que ara anirem
relacionant -just n’he esmentat tres- veurem que dins aquestes
tretze esmenes que es mantenen, parcials, fins i tot es
produeixen contradiccions dins les mateixes propostes que fa
el Partit Popular. Posaré alguns exemples perquè quedi clar,
perquè amb cinc minuts no hi ha temps de parlar molt
llargament de cada una d’elles, però tal vegada està bé que
vegem aquestes contradiccions. 

Per exemple, la partida..., perdó, l’esmena 5009, que fa
referència a aquest control dels pous de Crestatx, que ja dic que
és un objectiu que podria estar bé i podria ser compartit, però
resulta que per poder dur a terme aquest objectiu, per tant, per
tirar endavant aquesta esmena, s’utilitza una partida adreçada
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a condicionar torrents, quan resulta que després a altra banda,
les esmenes 5006 i 5007 fan referència al fet que no s’ha dotat
suficientment bé aquest tema de previsió de possibles
inundacions per torrents. És a dir, que aquí hi ha una
contradicció perquè per una banda llevam doblers i per altra
banda els hauríem de posar. Jo crec que, clar, quan s’elabora un
pressupost es  tenen en compte tots els elements de tal manera
que encaixin. Quan tocam una cosa podria ser que el
desajustament pogués esser gros. Per tant hem de tenir en
compte que, ja dic, no hi ha..., el Sr. Font ha posat una condició
una mica forta i ha dit que si no acceptàvem aquesta esmena és
que no estàvem pel medi ambient. Jo realment, açò
vertaderament vull que quedi molt clar que no és així, i que
encara que no s’acceptin aquestes tretze esmenes parcials, que
ja es van acceptar les altres quatre, com ja ha dit el parlamentari
que m’ha precedit, en comissió, no significa en cap cas açò que
ha anunciat el Sr. Font. 

És evident que sí que tenim interès pel medi ambient i que
simplement les qüestions pressupostàries limiten sempre les
actuacions i sempre, com ha dit ja també el Sr. Buele, que m’ha
precedit en una altra intervenció, en un altre debat, evidentment
el que voldríem és que els pressuposts fossin més grans del
que són. Ara, les limitacions tots som conscients que hi són.

Quant a tema d’aigua, una altra esmena de què s’ha parlat
molt és la 5002, que el Sr. Font hi ha posat especial esment i que
preveu 700 milions, però que realment..., jo llegesc l’esmena
perquè quedi constància, diu: “Per a projectes i obres de
reutilització d’aigües depurades per regar”. Aquesta qüestió,
com ja s’ha indicat, no correspon a la Conselleria de Medi
Ambient, sinó que correspon a la d’Agricultura. Ara, és cert
que allò que sí que correspon a Medi Ambient és preparar
l’aigua de suficient qualitat per tal que sigui aprofitable per al
rec. Per tant, evidentment, aquí sí que s’ha de fer un esforç per
part de la Conselleria de Medi Ambient i així ho fa, i els
pressuposts  consignen 2.561 milions per aconseguir una millora
de la qualitat de l’aigua depurada. Creim que aquesta és
l’actuació que ha de fer Medi Ambient en aquest tema i l’està
fent.

D’altra banda, encara que no sigui aquí el moment de
debatre açò, jo crec que s’estan fent moltes passes en el tema
de reutilització d’aigües, no només a nivell pressupostari que
quedi reflectit en xifres, que sempre són molt fredes, sinó que
s’estan constituint moltes comunitats de regants, i açò
demostra el moviment que s’està produint a nivell social de cara
a tirar endavant el tema de la depuració. Crec que açò és
important, també, a part de les consignacions pressupostàries
que es va detallant.

Després una altra qüestió que també fa referència a aigua
són les subvencions que es demana que s’haurien
d’incrementar als consells, que és l’esmena 5008, que sol·licita
que s’incrementi en 50 milions. Realment aquí la subvenció que
es manté aquest any és la mateixa que s’havia mantingut els
altres anys. Ara, és cert que aquestes subvencions es
complementen amb moltes altres actuacions en diferents
programes que s’adrecen a diferents actuacions que van
encaminades als consells insulars. Per tant, quan dic que quan

s’analitza un pressupost s’ha d’analitzar sempre en conjunt i no
veient una esmena parcial tan concreta.

Després, a part d’aquestes set esmenes que fan referència
a aigua, hi ha altres sis esmenes que es mantenen vives i que
fan referència a temes molt diversos. Una és el condicionament
de platges i zones litorals, que és l’esmena 5234, que es refereix
a Eivissa i Formentera, i vertaderament aquí sí que està clar que
correspon a costes, per tant a l’Administració de l’Estat, i aquí
creim que aquest ministeri pot fer una bona actuació i no ho ha
de fer necessàriament el Govern balear.

Quant a energies renovables és un altre dels punts que
també hem trobat contradiccions dins les seves pròpies
esmenes perquè per una banda ens diuen que hi ha una
insuficient dotació pressupostària als ajuntaments, mentre que
per una altra banda, a una altra de les esmenes, hi havia una
minoració de la partida, concretament a l’esmena 5006, que
agafa doblers d’una partida que anava per a energies
renovables. Per tant, crec que hem de ser una mica coherents i
si a un tema li donam importància n’hi hem de donar en tot
moment. La diferència, potser, és que el Partit Popular no volia
donar reforçament a les promocions individuals i a associacions
sense ànim de lucre; i nosaltres aquí, precisament, creim que en
aquesta qüestió d’energies renovables sí que s’ha d’incentivar
la iniciativa privada en el sentit que totes les persones, tots els
particulars s’acullin a iniciatives d’energies renovables i trobin
una subvenció per part de l’administració.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Dubón, vagi acabant per favor.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Sí. Bé, únicament esmentar que hi ha altres dues esmenes o
tres concretament que no hi he pogut fer esment, la 5040, i bé,
una altra del programa Life, però bé, com que ja estic fora de
temps ho deixarem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubón, en nom del Grup Socialista. Sr.
Font, per què em demana la paraula?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Per a un tema de contradicció, perquè
és tècnic, si pogués quedar constància, perquè els senyors
lletrats tendran davant ell...

EL SR. PRESIDENT:

Estrictament, en el que ha estat contradit, pot fer la
intervenció.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ho dic per a no passar per mentider ni que no ho hem fet bé.
L’esmena 5009, que deuen tenir els senyors lletrats davant ells,
no se m’ha contestat, perquè m’ha dit que ha estat mal
redactada, perquè resultava que afectàvem la baixa a un
programa i a un subconcepte que era d’arreglar torrents. Si no
vaig equivocat, ha de ser que l’esmena que tenguin els senyors
lletrats i la meva sigui distinta, 5009, que és per establir un
control dels pous d’Acasa a l’aqüífer de Crestaix, similar a
l’aqüífer de Sa Marineta, és del programa 441a, que és de
proveïment d’aigües, i és de la partida 64000, que és d’inversió
immaterial. M’agradaria si em poguessin aclarir els serveis de la
cambra si jo tenc raó o té raó el paper que ha passat la
consellera als distints portaveus. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Em passen una partida, a la Secció 15,
centre de cost 15201, programa 512a, subconcepte 61106, una
alta de 10 milions de pessetes. I per un altre costat, la número
2, a la Secció 15, 15201, programa 441a, subconcepte 64000, una
baixa de 10 milions de pessetes. Sr. Font, ja està acabada la
contradicció.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Em podrien fixar la posició idò, perquè no m’han contestat
per mor d’això.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, la posició està fixada, vostè ha expressat la seva
contradicció, consta als diaris de sessions i aquest tema està
prou debatut.

Passam al debat número 12, que és un debat de totalitat,
Secció 16, Conselleria d’Interior, que hi ha una esmena de
totalitat, la 5032, presentada pel Grup Parlamentari Popular i la
Sra. Cabrer té la paraula per defensar l’esmena.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular hem presentat una esmena a la
totalitat a la secció pressupostària de la Conselleria d’Interior
per dos motius ben clars i concrets: un per quant aquesta
conselleria, que no és una conselleria inversora, els pocs
doblers que té minven cada any. Efectivament, a part de
recordar-los que vostès cada any demanaven la supressió
d’aquesta conselleria, perquè consideraven que sobrava, ara,
quan governen, a part d’haver-li llevat les competències de
menors, resulta que li lleven doblers. Menys doblers per a
formació del personal, menys doblers per a les famoses
oposicions i cap avanç en els doblers de la Direcció General
d’Interior fan que de tot el que va anunciar el conseller a la seva
compareixença a la Comissió d’Hisenda no hi hagi cap reflex
pressupostari. Per tant, moltes paraules, moltes promeses i cada
pic menys doblers.

Però el segon motiu d’aquesta esmena és molt més greu que
el primer. En aquesta conselleria, en un any i mig, s’ha culminat
el que va pronosticar el Partit Popular des del principi
d’aquesta legislatura de progrés, s’ha culminat un dels pitjors
mals  de qualsevol democràcia, el sectarisme i la persecució
d’uns enfront dels altres per motius d’ideologia. Vostès
denominen aquest procés democratització de la funció pública,
i nosaltres el denominam persecució i sectarisme. Vostès diuen
que la funció pública estava polititzada i nosaltres afirmam que
l’única politització de la funció pública la posada en marxa, la
du a terme el govern de progrés sense ni tan sols tenir devora
els  sindicats. Sr. Conseller, vostè ha aconseguit que els
sindicats i el Partit Popular estiguin junts en aquest procés.

Però anem per parts. El primer que li he de dir és que ja fa
bastants  mesos que des del nostre grup hem procurat
despolititzar el tema del personal, tal vegada perquè vostè
pogués reflexionar i evitar així que els nostres funcionaris, els
funcionaris  de tots els ciutadans d’aquestes illes no arribassin
a patir una situació de discriminació i d’injustícia de la qual no
tenen cap culpa.

El segon que li he de dir és que encara que nosaltres
pensàvem que la situació canviaria, vostè ha continuat
polititzant tot aquest tema i l’ha culminat ara, aquest mes, amb
la resolució del concurs de trasllat que farà que el pròxim gener
200 persones o més se’n vagin al carrer sense cap justificació
més que la persecució. Vostè em podrà dir la xifra exacta de
persones  que en un mes se n’aniran al carrer. Jo ja vaig
anunciar l’any passat, vostè ha fet un concurs de trasllat entre
funcionaris  de carrera per motius estrictament polítics, culminar
l’acomiadament de gent, de molta gent que ha fet bé la seva
feina i que no se’ls ha donat cap possibilitat de fer una
oposició, perquè hem de recordar que des de l’any 93 no hi ha
oposicions en aquesta comunitat autònoma, i no per culpa del
Partit Popular o almanco no tota la culpa és del Partit Popular,
com vostè vol donar a entendre, sinó per les successives
congelació d’oferta d’ocupació pública a nivell estatal. I perquè
quan a la fi l’any 99 el Partit Popular va deixar convocat el
concurs oposició amb més de (...) instàncies, vostè el va aturar
aplanant el seu recurs de Comissions Obreres. Per tant, amb
aquest concurs de trasllat moltíssims d’interins se’n van al
carrer sense haver tengut cap culpa de res, i el que és més greu,
sense que se’ls  hagi donat cap oportunitat de fer una oposició.

Miri, Sr. Conseller, intent amb la meva intervenció no ser
especialment dura perquè crec que no és el camí en un tema tan
delicat com aquest, però sí que li he de dir que crec molt
sincerament que el camí que vostè ha agafat no és el correcte.
S’ha demonitzat els interins d’aquesta comunitat autònoma,
se’ls  ha insultat i se’ls ha apartat, quan aquesta gent, amb
famílies darrera han fet i fan una bona feina, amb independència
de qualsevol ideologia. Li he de dir que quan vostè ven el tema
de la funció pública com a un tema d’igualtat d’oportunitats
sense cap privilegi té a tothom al seu costat; el que passa és
que vostè no centra ni afronta el problema. Miri, el Partit
Popular pot defensar que les oposicions lliures són el millor
sistema de selecció quant a la igualtat d’oportunitats, això ho
podem defensar tots, el que passa és que la situació actual és
una situació excepcional i davant una situació excepcional a
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totes  les administracions espanyoles i també de les nostres
illes, es va adoptar una solució intermèdia que és donar certs
avantatges als interins respecte de la gent del carrer, però amb
una condició prèvia, primer s’ha d’aprovar l’examen i després
es mira aquesta puntuació extra. Aquí hi ha el re de tot, Sr.
Conseller, el principal continua essent estudiar i passar un
examen, qui no passa l’examen, ja pot ser interí o ja pot "sun
sun corda" però se’n va al carrer. Ara, un cop aprovat l’examen,
s’intenta fer certa justícia amb aquests interins que sense cap
culpa han estat anys i anys sense cap oportunitat i se’ls intenta
ajudar.

I aquest procés ho ha fet tothom, l’Administració de l’Estat,
l’Administració de les comunitats autònomes, els ajuntaments,
els  consells insulars. Aquest mateix estiu, tant el Consell
Insular d’Eivissa com el Consell Insular de Menorca han
convocat concursos oposicions. Aquests consells de progrés
no segueixen el seu model perquè el seu model en aquest
moment no és just. I per això, els sindicats, llevat de
Comissions Obreres, reclamen també un concurs oposició i li
recriminen que vostè anuncia oposicions lliures sense haver-ho
duit a la Mesa de Negociació. Per tant, oposició lliure sí, però
quan hi hagi oposicions cada any.

Vostè, que és advocat, sap que en dret sempre hi sol haver
davant un problema jurídic, dos béns jurídics a protegir, a
l’avortament tenim el dret de la vida enfront de la llibertat
personal de la mare; el dret de l’honor davant el dret de la
informació, i aquí passa exactament el mateix: per una banda, hi
ha el dret de tots a les mateixes oportunitats, i per l’altra, el dret
d’uns interins que no han tengut cap oportunitat per uns temes
de recessió econòmica de la qual no eren culpables. Però per
això, Sr. Conseller, el concurs oposició no és el millor sistema,
però sí el sistema que ara per ara garanteix la igualtat
d’oportunitats  i ajuda a uns interins que ja no tenen vint anys,
que tenen fills i que han demostrat la seva vàlua professional.

Sr. Conseller, crec que encara és a temps de rectificar. Per
una banda, vostè pot, si vol, arribar a un acord sindical de
recol·locar aquesta gent que per mor del concurs de trasllat se
n’anirà al carrer el pròxim més de gener; ja dic, recol·locar
aquesta gent fins a les oposicions. I per altra banda, vostè pot,
si vol, arribar a un acord de concurs oposició que els sindicats
reclamen, que molts de consellers aquí asseguts, del seu propi
govern, volen, i que és el model que aplica el pacte de progrés
als consells insulars.

I li diré més, vostè i el seu Govern comença a ser
responsable també de tota aquesta situació d’interinitat. Per
una banda, han engegat interins i ara, amb el concurs, molts
més; però per altra banda, han fet també borsins per col·locar
més interins. I en darrer terme, vostès són els responsables
d’haver anul·lat un concurs oposició convocat l’any 99, i que
estiguem ja l’any 2001 i que encara no s’hagi fet cap oposició.

Nosaltres potser vàrem estar sis anys, del 93 al 99 sense fer
oposicions i amb congelacions estatals; vostès ja duen dos
anys i en aquests dos anys han creat moltíssimes places noves
d’interins. I ara, quan pareix que s’han de convocar a la fi les
oposicions ens trobam amb tota una disputa interna entre PSOE

i PSM pel tema del català, on pareix que ha guanyat el PSM
que, sense entrar en el contingut, sí que fa que les oposicions
es tornin a ajornar. Vostè, fa un mes, a la seva compareixença a
la Comissió d’Hisenda, va dir que les oposicions serien el
gener; jo li vaig dir que ja no em fiava, perquè vostè aquest
anunci ja el va fer l’any passat i durant tot aquest any no hi ha
hagut oposicions, ja veig que només en un mes no
m’equivocava, perquè ja ha sortit als mitjans de comunicació
que les oposicions es tornaran a retardar per mor de tot el tema
del català. I a tot això, vostè ja ha llançat una campanya
publicitària anunciant les oposicions. La veritat és que amb això
de les campanyes de publicitat, que tantes crítiques feien al
Partit Popular, vostès són autèntics experts en fer publicitat de
coses que ni existeixen.

I a tot això, vostè ha baixat el seu pressupost de la partida
d’oposicions l’ha baixat de 100 milions a 1 milió i mig; m’ho
expliqui, perquè l’any passat se’n va gastar, només en el borsí
d’interins, 80 milions de pessetes.

Per acabar, Sr. Conseller, des del nostre grup li demanam
que reflexioni i actuï amb coherència i amb justícia. Li demanam
per una banda que recol·loqui els interins que ara han de cessar
fins que es facin les oposicions; creim que aquesta gent mereix
la seva ajuda, i més quan no han tengut cap oportunitat de
mostrar res. I per altra banda, li demanam que negociï amb els
sindicats, amb la plataforma d’interins i amb el Partit Popular un
procés de selecció que afronti aquesta situació tan excepcional
i intenti donar solucions per a tothom i s’acabi d’una vegada
per totes amb aquest absurd al qual s’ha arribat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller, vol obrir una qüestió incidental? Sí. Té la paraula el
Sr. Conseller d’Interior.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Una altra vegada més el Grup Popular demana la supressió de
la conselleria, perquè no respon a les necessitats de la societat
i es qüestiona la feina realitzada; i un dels arguments bàsics o
estelars de l’oposició és que quan s’estava a l’oposició els
grups que avui donen suport al Govern demanaven la
supressió de la Conselleria d’Interior. Dir veritats a mitges
deformen la realitat: quan l’oposició d’abans demanava la
supressió ho feia en un context d’autèntica politització de la
funció pública i allà on no hi havia concursos de trasllats, no hi
havia oposicions, no hi havia processos de selecció que
garantissin l’accés a la funció pública, no hi havia projectes de
modernització de l’Administració pública, evidentment, feien
innecessària aquesta conselleria, dins aquest context jo també
hagués votat la supressió de la Conselleria d’Interior. Ara hi
afegeix algun context més, diu la Conselleria d’Interior minva en
diners, ha anat al tema de menors, menys en oposicions i cap
avanç en interior.
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Començaré per la qüestió d’interior. Jo no sé en relació amb
què ho compara, però sí que li voldria fer esment sobre les
qüestions fetes des de la Direcció General d’Interior, una cosa
que s’ha parlat bastant aquests temps per primera vegada,
incorporar un pla de seguretat de platges a les Illes; com
mesures de compaginar el concepte de subjectiu de seguretat
dins la societat de les Illes, que hem fet un pla molt important,
consideram, i que només ha estat pilot i que ja hi treballam i
esperam fer-ho juntament també amb el Ministeri de Medi
Ambient si s’hi vol afegir, per poder treballar amb aquest
concepte de seguretat. Però a més s’han fet altres qüestions,
com en breu es presentarà al Parlament, la llei de coordinació de
policies locals, etc.

Però crec que el que emmarca el debat que avui tendrem
vostè i jo aquí és la qüestió de funció pública, doncs anem a
entrar en la qüestió de funció pública, que és un debat que, a
més, crec que és important que es tengui en aquest marc de
debat dins el debat del pressuposts, perquè hi ha qüestions
que crec que convé desxifrar. Vostè diu que hem polititzat la
funció pública, crec que avui hi ha hagut un al·legat clar i dur
d’un grup parlamentari, del Sr. Alorda, que ha expressat d’una
forma clara quina era la politització i la utilització instrumental
de monedes de canvi que vostès oferien, canvis de qüestions
de persones, jugant amb una qüestió de funcionarització al
Consell de Mallorca a canvi d’un model pel qual vostès
aposten per resoldre un tema d’oposició. I vostè em ve a parlar
aquí de politització, quan juga amb persones com si fossin
mercaderies?

Com li deia, no hi estic d’acord, com també el Sr. Alorda,
que deia a vegades en tècnica parlamentària es fan transaccions
i es mescla tal vegada aigua amb altres tipus de polítiques, però
veure una expressió clara d’oferir una transacció a canvi de
situacions personals crec que això desxifra clarament qui
polititza, qui instrumentalitza a persones que avui treballen a la
comunitat autònoma. Jo li diré ben clarament, l’altre dia es va
dir aquí, i m’alegra d’haver-ho sentit de vostè avui això, pensen
que les oposicions són el millor sistema. Doncs anem a treballar
perquè hi hagi un model d’oposició i no aquesta aposta que
vostès  han fet per mantenir una posició que, dit literalment des
de la tribuna aquí, vostè ha demanat al Govern que doni
avantatges  a una gent en concret. En cap moment vostès han
fet un plantejament de concurs oposició clar i posar-ho damunt
la taula; han fet un enfrontament i no els ha important a quina
solució s’arribava, i vostè em demana una altra qüestió: diàleg.

Miri, aquesta setmana es reuneix la Mesa general de
negociació i li assegur que el tarannà dels responsables
d’interior que seran allà és negociar, una part del dia que he
estat avui aquí al Parlament, he participat en el debat, és a dir,
l’he ocupat també encarregant-me que la negociació per
preparar, perquè vagi com ha d’anar i cercar un ample marc de
consens, sigui possible a la Mesa general de negociació. Per
tant, crec que és en aquell àmbit on s’ha de fer i arribar a acords
amb els sindicats, que són els que realment representen el gran
ventall de funcionaris i personal laboral que hi ha a la
comunitat. Però també li diré una cosa ben clara, crec, i això com
a regla general i que quedi clarament emmarcat, que en el 99
vàrem signar un conveni, un acord amb els sindicats, amb UGT,

Comissions Obreres i el CSIF, aquest és l’acord que d’entrada
durà el Govern a la Mesa general de negociació; per tant, no em
digui vostè que hi ha un altre bloc, el bloc és un acord que es
va signar en el seu dia, del qual el Govern no se n’ha sortit ni
una línia d’aquest guió.

Per tant, jo crec que és important i en aquest to que vostè
ha mantingut, crec que l’èxit real de funció pública hauria de ser
saber algun dia consensuar com una qüestió realment
important, amb tots els grups, amb tots els grups, repetesc, un
model de funció pública allà on hi participem. Per això estic
convençut que després d’aquest procés que ara s’inicia, serà
molt més fàcil, i seguint les paraules que he escoltat de vostè,
perquè cregui’m, i així una llei de funció pública, no vull treure
Diaris de Sessions del seu dia, hi va haver una llei allà on
s’aposta preferentment per un sistema d’oposició, per un accés
a la funció pública d’oposició, difícilment seria explicable que
avui això es volgués variar.

No entraré en una qüestió tècnica, perquè crec que tal
vegada podria arribar a avorrir, però simplement perquè no em
digui que no li he respost, és a dir, la necessitat prèvia d’un
concurs de trasllat, des d’una perspectiva tècnica, és totalment
necessària per poder convocar unes oposicions, perquè
evidentment, primer, s’han de determinar quines places tenim
i per tant és necessari fer el tema del concurs.

Però crec que és un marc bastant adient el d’aquesta tribuna
per afrontar una qüestió allà on s’ha parlat en aquests dies
sobre els nivells d’exigència del català. Li record la
compareixença que vaig fer l’altre dia a la comissió, dient i des
de fa un any, aquest conseller i el conjunt del Govern, però
aquest conseller en les responsabilitats de funció pública, va
garantir que els nivells del català serien incrementats, això ho va
dir aquest conseller, vostès volen fer veure situacions de diàleg
del propi govern que en situació de crisi crec que és voler
treure les coses del seu lloc.

Per tant, els nivells del català s’han de pujar o no? Aquest
govern en el seu conjunt, tots els grups que donen suport a
aquest govern, estan convençuts i jo el primer, que els nivells
de català que hi ha hagut en aquesta comunitat són insuficients
i hem d’incrementar-los. Per tant, hem fet una doble aposta, que
aquest Govern va tenir molt clar en el tema de funció pública,
un, unes oposicions amb un principi d’igualtat i dos,
normalitzar lingüísticament els funcionaris o els futurs
funcionaris  d’aquesta comunitat. Vostè em podrà dir que no hi
està d’acord, però allò que no em podrà dir és que som
incoherent. Dos punts claus que vaig plantejar aquí fa crec uns
quinze mesos, avui es posaran damunt la taula.

Diu bé, la conselleria..., vostè ve amb la intervenció de l’any
passat diu, “a vostès els hi augur que no faran tant com va fer
l’anterior Conselleria d’Interior”, va aconseguir realitzar un
concurs de trasllats  i unes oposicions, impugnades per cert, es
va assentir la comunitat autònoma, per tant, els recurrents
varen ser uns altres i no ens acusi d’alguna cosa que no hi
tenim a veure.
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Per tant, en aquests moments, és a dir, com a mínim
reconegui una cosa, aquest govern, simplement en mitja
legislatura hem fet un borsí d’interins, un concurs de trasllats
que estarà resolt d’aquí a un parell de dies i unes oposicions
que seran convocades en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Cabrer, vol
intervenir?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, sent dir-li que no hem aclarit allò que li demanàvem.

Jo li deman, si vostè es manté malgrat tots els sindicats en
contra, menys Comissions Obreres, té els consells insulars i
vostè farà oposicions lliures. El Partit Popular li demana, que
vostè negociï un concurs oposició, que en aquest moment és
allò més lògic i allò més coherent, perquè estam davant una
situació excepcional, i crec que vostè en aquest moment és
l’únic que defensa l’oposició lliure. Li he demanat, si vostè està
obert a parlar d’un concurs oposició, perquè creim que s’està
fent una injustícia, en les oposicions lliures en aquest moment.
Oposicions lliures sí, però quan hi hagi oposicions cada any.
Ara estam davant molta gent que dur molts d’anys sense cap
culpa de ser interí.

Segona cosa que li he demanat, si hi ha possibilitats de
recol·locar els interins que sense cap culpa se n’aniran al carrer
aquest mes de gener, no m’ha donat la xifra, jo li he dit 200
persones  per dir-li una cosa, jo no ho sé, no sé si són més o
menys. Però són moltes persones, moltes famílies, molta gent
que no té cap culpa que no hi hagi hagut oposicions des de
l’any 93, ja siguin del Partit Popular, ja sigui perquè el Partit
Popular va deixar convocat el concurs oposició, igual al del
Consell Insular de Mallorca, vostè diu que no el recorro, clar
que el culpo, Comissions Obreres ho va recórrer i el Govern s’hi
va (...) un recurs, quan els governs mai no s’aplanen en els
recursos i menys per temes polítics.

Per tant, en aquell moment que la gent estava estudiant,
vostè va aturar aquest procés, o el pacte de progrés va aturar
aquest procés i per tant, no digui que no hi ha hagut concursos
de trasllat i que nosaltres polititzàvem i després diu que la Sra.
Pilar Ferrer va fer un concurs de trasllat, va fer una promoció
interna i va deixar convocat un concurs oposició. Per tant, no
digui coses que no són certes, evidentment, clar que s’han fet
oposicions, concursos de trasllat, promocions internes, com
vostè ara està duent el procés.

Per tant, només dues coses que ha demanat el Partit
Popular. Una, si està obert a negociar un concurs oposició,
perquè creim que vostè s’ha tancat i ja tothom als mitjans està
demanat aquest procés, i l’altra, si hi ha qualque possibilitat,
amb acord sindical que aquesta gent que injustament, se
n’anirà al carrer, sense tenir cap oportunitat de demostrar si ha

estudiat, si sap els temaris, jo crec que amb la seva feina molts
han demostrat que saben fer molt bé la seva feina. Ja dic si hi
ha qualque possibilitat de negociar un acord sindical i no fer
ara aquesta mortaldat d’aquesta gent, jo crec de forma molt
injusta.

Aquestes són les dues reclamacions que li demana el Partit
Popular en aquest moment, i crec que està en les seves mans
poder donar resposta en aquests ciutadans que no tenen cap
culpa d’aquesta situació.

Em diu que aquesta setmana estan negociant el tema de
l’oposició concurs, però clar no m’ha deixat clar si vostè
arribarà a un acord sindical per fer un concurs oposició, pareix
que si que està obert, almenys m’ha donat aquesta impressió,
però m’agradaria que ho deixés més clar, perquè no ho ha deixat
clar, no m’ha dit que estigués tancat, però tampoc no m’ha dit
que estigués obert a aquesta negociació que es durà aquesta
setmana.

Del tema del català, jo del tema del català li he fet preguntes
en comissions, en les seves compareixences, vostè m’ha dit que
s’havia de pujar el nivell. Nosaltres podem estar d’acord que
s’ha de pujar el nivell de català dels nostres funcionaris, però
ara el moment és poc apropiat. I li diré per què, vostè quan li
demanàvem, em deia que si que es posaria, però que es donaria
un procés perquè la gent s’hi pugui adaptar. Quan vostè
anuncia que farà oposicions al gener, de sobte ens trobam que
es pujarà el nivell per a aquestes oposicions, vostè diu que no
hi ha hagut baralles entre el PSM i el PSOE, ha sortit als mitjans
de comunicació, vostès no ho han desmentit, jo no sé si és
veritat o no, vostè sabrà si hi ha hagut aquestes baralles entre
vostès. Però la realitat és que pareix que es pujarà el nivell
d’aquí a les oposicions. 

Això implicarà per una part, un retard en les oposicions,
perquè vostès anuncien convocatòries extraordinàries de
català, tant a la Junta Avaluadora de Català, com a l’Ibap, però
crec que només en aquestes convocatòries extraordinàries no
se solucionen els problemes i crec que es fa una injustícia de
pujar..., perquè la gent no només ha d’anar a l’examen, és que
ha d’estudiar, ha d’anar a classe, per arribar al nivell C, o al
nivell B i s’ha de deixar un marge d’un any, de dos anys perquè
la gent es pugui tranquil·lament adaptar a aquest nivell,
nosaltres creim que és un poc precipitat i li diré una cosa ,això
beneficia els interins.

 Jo crec que perjudica molt la gent del carrer. Per tant, hi ha
unes contradiccions, perquè jo crec que beneficia més els
interins que normalment tenen un nivell més alt de català del
que pertocà, que la gent del carrer que no té aquest nivell de
català, però jo crec encara que beneficia uns altres que, no és
just que ara es pugi per unes oposicions i que en quatre mesos
la gent hagi d’arribar a aquest nivell.

I per acabar li diré que no ens digui a nosaltres o al nostre
grup que juga amb  les persones pel tema famós de les esmena
in vocce. Jo crec, Sr. Conseller, que no jugo amb  les persones,
a mi em mereixen molt de respecte i tal vegada, són vostès que
juguen amb les persones, enfrontant unes persones, personal
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docent enfront del personal no docent, personal del consells
insulars enfrontat al personal de Govern balear, i li diré més
sobre el tema de jugar amb les persones, vostè ha tret una
campanya publicitària d’unes oposicions que encara, s’han de
fer, amb  una cafetera, “prepara’t, temaris a la teva disposició”
i, vostè diu “ara per primera vegada que l’Administració et
facilita els  temaris per preparar-te per a les oposicions”, i això,
Sr. Conseller, no és veritat, vostè allò que hi ha disposició de
l’administrat són els temaris “tema 1, La Corona; tema 2, Las
Cortes Generales”; i això sempre ha estat publicat al BOCAIB,
els  temaris realitzats, la gent truca al SIAC, la Conselleria de
Presidència, demanant els temaris per estudiar i li donen, La
Corona, La Constitució, vostè fa una campanya publicitària i
juga amb la gent, perquè això és enganyar la gent, dir que per
primera vegada l’Administració facilita els temaris. Crec que
això és polititzar, és enganyar i li deman que no digui que el
Grup Parlamentari Popular juga amb les persones en un tema
tan important com és la feina d’aquestes persones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior, per
tancar la qüestió incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, els
diputats i diputades que m’escolten saben que davant d’una
mesa general o davant de qualsevol negociació, la negociació,
i davant diferents interlocutors, s’ha de tenir determinades
cartes i determinats plantejaments per consolidar una posició,
per tant em tendria per un mal negociador si vengués i fes una
exposició clara, i això és una posició tancada. Per tant, sense
voler fer un símil, però l’ajudarà a entendre la flexibilitat de qui
li parla, he dit d’una forma clara que, d’entrada, com allò de
l’OTAN, d’entrada hi ha la mateixa posició que al 99, i és el
plantejament que tenim, i li dic una altra cosa, li dic una altra
cosa, crec que de vegades és millor un pitjor acord que la millor,
que un pensa, de les solucions, per tant dins l’àmbit de la
negociació, el conseller està disposat a fer modificacions en el
seu plantejament, i el conjunt del Govern. Però no voldrà que
digui aquí fins quan, com i els nivells del català, hi ha una
reunió, veurem, tal vegada (...) i amb legitimitat des de la seva
posició, em criticarà o bé em felicitarà en funció dels resultats.
Però crec que no seria correcte venir a desvetllar massa cartes,
i no és per manca de respecte, ni molt menys, a aquesta
institució.

En el tema de la recol·locació dels interins que caiguin,
m’han de donar les dades, però crec que no seran tan elevades
com es pensen, perquè s’ha produït que moltes de les persones
estan ja en el nou “bolsí”, veurem quantes en cauen, però no
són tantes com les que es pensen. El que sí li he de dir és que
aquest procés té unes conseqüències, i és obvi que hi haurà
persones  que tal vegada duien d’interins anys, quatre o cinc,
i gent que s’ha presentat a aquest “bolsí” que va convocar

aquest govern, que cauran per la pròpia naturalesa que tenen
com a funcionaris interins.

Em planteja el tema del recurs, que ens vàrem assentir, com
vol que aquest govern no s’assenteixi davant d’un recurs
respecte del qual la posició que es defensava és una cosa que
aquest govern es troba antagònicament a un lloc totalment
oposat del Govern, o vostè em veu amb l’acte diabòlic, a mi, de
defensar la posició que legítimament el seu dia defensava el
Partit Popular? No és, òbviament l’única posició que tenia
aquest conseller i aquest govern era assentir-se a aquell
procediment establert.

I en el tema del català, compartesc el que vostè ha dit, i això
em complau, i esper que entre tots pugen només el nivell
d’exigència del català a l’Administració autonòmica, sinó que
el pugem, i mirarem de prendre les mesures per estimular que la
resta d’ajuntaments adeqüin els nivells de català perquè la
llengua vehicular, clara, sigui la llengua catalana, és a dir, en
aquest sentit, únicament li faré una puntualització, nosaltres
hem tengut una necessitat d’adequar, perquè no es pogués
produir un retard en les oposicions i ens ha produït una
qüestió, hem hagut de fer una modificació de calendari quant
que es  feia el plantejament de les oposicions, i no anàvem de
cossos superiors cap avall que, en principi, sembla que
tècnicament seria el més correcte, hem fet un plantejament de
jugar allà on hi ha increments del nivell d’exigència del català,
poder retardar, i avançar allà on no hi ha increments d’aquests
nivells.

Per tant, pensam complir amb el compromís clar d’aquest
govern, de convocar aquestes oposicions i les oposicions del
2002, i d’aquesta manera poder dur endavant les dues
qüestions que consider que hauran de ser, al final de
legislatura, un triomf de tots, a pesar que alguns hagin criticat
tant, i alguns haver posat pals a les rodes, però hauria de ser un
triomf de tots normalitzar la funció pública en aquesta
comunitat; perquè saben vostès que una administració, no
professional, no tècnica, no beneficia ningú, crec que el pacte
de modernització que l’altre dia vàrem aprovar al Consell de
Govern, una de les peces clars que hauria d’incorporar és
mantenir una professionalitat, una professionalització del que
és la funció pública que, per cert, ens ho agrairien tots els
funcionaris  de la comunitat autònoma, perquè el que més s’odia
per part dels funcionaris o almenys dels bons funcionaris, és la
ingerència, la intromissió, la pressió dels polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

Amb la seva intervenció, queda tancada la qüestió
incidental. Algun torn en contra? Sr. Alorda, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Jo crec que avui matí ja hem explicat o hem pogut dir
el que pensàvem sobre tota la temàtica que s’ha plantejat, de fet
no hi ha hagut un debat de pressuposts avui horabaixa, sinó
bàsicament basat en el proveïment, però realment no havíem
previst opinar, però “com voleu, germans, que calli si el meu cor
va atribolat”. Realment, en aquest tema, quan es dir que no
serem durs i es diu que s’està fent la tarima, la persecució i el
pitjor que es pot fer en democràcia, un s’ha d’esperar què vol
dir, quan siguin durs, què diran, què diran.

Jo esperava que ens explicàs el sectarisme i la persecució,
perquè són temes que, efectivament, ens preocupa, aquestes
paraules ens preocupen. Primer exemple, un concurs de
trasllats, primer exemple de sectarisme i persecució, vaja, jo crec
que tots aquells que hem estat tota la vida demanant que hi
hagi concurs oposició, concurs de trasllats, oposició, concurs,
oposició, veure que arriba el concurs com a passa prèvia a
l’accés, la diferenciació entre accés i proveïment es mantengui
no ho veim cap problema de persecució, no veig cap problema
ni un de persecució. El fet dels acomiadaments improcedents,
ja li va dir el Sr. Cecili Buele, jo crec que una frase exitosa,
realment el que va ser improcedent va ser l’accés, l’accés
improcedent, no l’acomiadament. I efectivament així ho
mantendrem i aquesta és la nostra postura. Jo crec que el Partit
Popular podria esmerçar les seves energies en esforços més
nobles.

Crec que no hi ha hagut ni hi ha un debat sobre el sistema
d’accés, tan de bo hi fos, no hi és. Realment perquè quan es diu
quin és el millor sistema, el Partit Popular diu que és el de les
oposicions, com diuen totes les lleis de funció pública del món,
en canvi, apel·la que ara n’hi ha d’haver un altre, per mor de
l’especialitat del moment que vivim, ja m’hi he estès, perquè
trobava que era el moment oportú de qui és el culpable
d’aquesta situació, no són les lleis de pressuposts, el govern
del Partit Popular no ha fet ús de tot el marge de maniobra que
donaven les lleis  de pressuposts de l’Estat, per no parlar que
d’ençà de la Llei de pressuposts del 97 el Govern de l’Estat el
posa el Partit Popular, a part d’això, la combinatòria de les dues
coses no du, en absolut, que s’hagi fet això. En qualsevol cas,
si jo li admet que només fa sis anys, no fa tants d’anys que hi
ha interins, en fa sis, sis, si em parla de catorze, em parla de deu,
que és  ver, s’haurà d’oblidar del 93, me’n defensi una, de data,
una, o la dels 14 i 10 anys, o la del 93, però bé, en qualsevol cas
qui els va dir o qui els ha donat pa per a avui i fam per a demà,
en el sentit de no arreglar cap situació, i jo crec que estan molt
(...) els motius, són vostès. Per tant, són els menys adequats
per venir aquí, perquè ha estat el nepotisme i l’afany de
precarietat de la funció pública el que ha mantengut aquesta
situació.

I vostè ens arriba al gran argument, i crec que un argument
amb el qual el Partit Popular sempre ens colpeig, que són les
famílies, les famílies dels interins. Bé, idò hi ha moltíssima de
gent que té família, Sra. Cabrer, moltíssima de gent en aquest
país  que té família, moltíssima de gent; per tant, jo crec que la
igualtat d’oportunitats, el principi de mèrit i capacitat s’ha de

garantir i s’ha de predicar per a tota aquesta gent que té família,
per a tota, i n’hi ha molta, de gent que té família. Perquè, si no,
hi havia una fórmula addicional d’entrar dins la funció pública,
el pas del temps, i els tribunals han dit que no, si passen els
tres anys, no entraran, tendrà dret a ser fix, però se l’ha
d’acomiadar, perquè si no, si no, el principis de mèrit, capacitat,
igualtat d’oportunitats queda absolutament traït, bastaria una
administració irresponsable que durant tres, quatre, vostè diu
sis, deu anys no convocàs, tendria la gent fixa, això no ho vol
l’ordenament jurídic, ho deu voler vostè per a les famílies, però
nosaltres pensam que a les famílies el que se’ls ha de garantir
és un procés just, un procés just.

Si vostè és la responsable de la renovació d’aquest partit,
veig que serà complicat, perquè mantenen exactament les
mateixes tècniques, tàctiques i arguments de tots aquests anys.

Crec que el fet que hi hagi oposicions i hi hagi tots els
temaris a disposició, és bo, i no és el mateix, no, no és el mateix
que es  publiquin al butlletí, que ho sàpiguen els que ho han de
saber, que sàpiguen que els únics que es podran presentar són
els  que ja no han de saber, que ho sàpiguen el dia que surt
publicat, hi hagi un termini preclusiu per presentar instàncies,
que el butlletí surti publicat un altre dia, i això no és el mateix
que anunciar-ho en temps i forma i penjar-ho a Internet. No, no
és el mateix, Sra. Cabrer, no se n’oblidi, no és el mateix. Poder
preparar oposicions a partir d’ara, és diferent, nosaltres ho veim
diferent, la nostra gent ho veu diferent, la gent que parla amb
nosaltres, de tots els colors, ho veu diferent, “mirau, ara ja
sabem que enguany hi haurà oposicions i hi ha els temaris”, no
ho havies sabut mai, la gent preparava i no sabia si n’hi hauria,
i jo m’apuntaré, Sr. Costa, al retrat de la Sra. Cabrer, li ho
advertesc, si no fa oposicions. Si vostès està sis anys, no, si
està un any, des d’ara i no fa oposicions, ens sumarem a totes
les crítiques de la Sra. Cabrer. Ja li ho apunt ara.

Respecte del català, és una bona notícia amb la qual el PP
podria estar d’acord, però resulta que ara era inapropiat, ara, és
a dir, l’Estatut d’Autonomia és del 83, la Llei de normalització
lingüística deu ser del 87 o 86, bé, ara encara és inapropiat
demanar habilitat lingüística?, els interins nous, perquè parlam
d’aquesta gent que ha d’accedir, de gent que ha d’0accedir, no
està habilitada lingüísticament, encara?, malament rai, com ha
funcionat aquesta comunitat durant 6, 7, 10 anys, com ha
funcionat? La gent no sap català, encara? Bé, jo confiava que
un dels avantatges, i jo hi crec, un dels avantatges que tendrà
tota la gent que ja ha fet feina a l’Administració, són els
“sabers”, és l’experiència i totes les habilitats que ha adoptat.
Vostès hi tenen molt poca confiança en els interins, nosaltres
n’hi tenim més, estam convençuts que amb igualtat
d’oportunitats, és  lògic, és raonable que aquell que ha tengut
l’oportunitat d’estar dins una administració, té molt guanyat.

En qualsevol cas, jo crec que el que hauríem de fer és un
concurs raonable, no es pot prendre el pèl a la gent, i prendre
el pèl a la gent és fer una convocatòria on les places ja estan
donades, no podem fer una convocatòria on les places ja estan
donades, a partir d’aquí tot es pot discutir, i els percentatges
són importantíssims. Un concurs és valorar el currículum, no és
només l’antiguitat dins la pròpia casa, són moltes més coses



2190 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 2 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

com hem dit avui matí, i el que crec és que vostè diu, quan ens
apel·la a les famílies, Sr. González Ortea, no sé com s’estranya,
si ens apel·la a les famílies, és a les famílies dels que hi ha, vol
dir col·locar els que hi ha, i jo li dic, no, no, no és aquest un
procediment, un procediment és fer una cosa que si treus 500
places, algú les pugui treure i algú no, i els que estudiïn i hi
tenguin interès, ho faran. 

Ara, Sra. Cabrer, no confongui jugar amb la gent, votar en
contra d’una cosa amb la qual s’està a favor, només per fer la
punyeta -i em perdonarà el Sr. President-, pensant que està fent
mal a un partit polític, a un adversari polític quan a l’únic que
afecten és a uns individus que no tenen res a dir, i tu estàs
d’acord amb la fórmula política, perquè ara feim un debat
ideològic sobre una forma de proveïment, avui matí estàvem a
una cosa que era unànime, era unànime. Utilitzar això és
absolutament baix, mesquí i del més deplorable que jo
personalment, en cinc anys, he vist mai en aquest parlament.
Senzillament crec que no ha de confondre una cosa amb l’altra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el
Grupo Popular presenta esta enmienda a la totalidad a la
sección 16, reclamando la supresión de toda la sección,
alegando que la misma no responde a las necesidades de la
sociedad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no
compartimos en absoluto ni la redacción literal de la enmienda
ni la defensa que la portavoz ha hecho en la tribuna. En primer
lugar, no podemos compartir la enmienda, porque creemos que
la Conselleria de Interior está realizando una labor fundamental
en un aspecto importante como es el de democratizar y dotar de
transparencia los criterios de acceso a la función pública, y eso,
esa democratización del acceso a la función pública debe ser un
objetivo fundamental para un gobierno progresista que cree en
la igualdad de todos los ciudadanos y que tiene, en esta
administración pública, el instrumento con el cual pondrá en
marcha las políticas que le permitirán conseguir su objetivo.

Difícilmente sería creíble la aplicación de políticas
progresistas  desde una administración tal y como la dejó el
Partido Popular. Es evidente que el Partido Popular no
comparte estos postulados y, desde luego, 16 años de gobierno
les avalan. Sin embargo, conceptos como las oposiciones libres
parece que les hacen remover de sus asientos, y la defensa de
los principios de mérito y capacidad, ustedes lo llaman
persecución ideológica. Después del minucioso y concienzudo
trabajo que hizo la derecha en esta comunidad autónoma, el
Partido Popular, al frente de la Administración Pública, se hace
absolutamente imprescindible y políticamente fundamental, la
existencia de esta conselleria de Interior, una conselleria de
Interior como la que dirige el conseller Sr. Costa, una

conselleria de Interior que realiza políticas progresistas, y
aunque sólo fuera por esto, no podríamos estar de acuerdo con
los planteamientos de esta enmienda a la totalidad presentada
por la Sra. Cabrer. Tengo que añadir que, además, sorprende
una enmienda a la totalidad en la que lo que se pide es la
eliminación de toda la sección, cuando luego veremos, en las
enmiendas parciales, que son muy pocas y que se hacen
básicamente las mismas propuestas que el año anterior, menos
propuestas, pero evidentemente no responde a una alternativa,
a lo que ustedes harían con esta sección, pero también
sabemos lo que han hecho y, por lo tanto, es mejor que no nos
lo vuelvan a explicar. 

Sin embargo, he hablado de función pública, y no es eso
únicamente por lo que creemos que no debe eliminarse, tal
como pide el Partido Popular esta sección en su totalidad, creo
que también merece la pena que hablemos de la Dirección
General de Interior, podríamos hablar de las acciones
emprendidas y destinadas a hacer efectivo otro de los
principios básicos de este gobierno progresista, y es el que de
la descentralización, o la puesta en marcha de actuaciones,
como el plan de seguridad de playas o el esfuerzo realizado
para la instalación de terminales del 112 en todos aquellos
municipios que lo han solicitado, etc.

Por todo ello, consideramos absolutamente necesaria la
existencia de esta conselleria, que la sección permanezca tal y
como viene reflejada en los presupuestos, que reflejan ni más
ni menos que el funcionamiento o la acción de una conselleria
de Interior, progresista y por lo tanto votaremos en contra de
la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sa. Hernanz, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, la Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, Sr. Conseller, gràcies, gràcies per mostrar que vostè
està obert a negociar un futur concurs oposició. Dit això, i
passant sobretot a replicar al Sr. Alorda, veig que el Sr. Alorda
continua amb la pataleta d’avui matí pel tema de l’esmena in
vocce, però bé, Sr. Alorda, vostès governen, poden usar moltes
mesures per dur endavant aquesta mesura que vostè vol
adoptar, com si vostès no governassin.

Em diu que li digui exemples de sectarisme i persecució,
acomiadaments improcedents de la gent, s’anava a l’SMAC,
l’administració acomiadava dient mentides a la carta
d’acomiadament, mentides, mentides, anaven a l’SMAC i deien,
“no, no, efectivament, és un acomiadament improcedent, cap
problema, pagament i carrer”, això és sectarisme i persecució
d’uns determinats. Gent sense feina, apartada a un raó a les
conselleries, funcionaris de carrera, apartats a un racó,
asseguts, sense tenir feina, així ha estat molt de temps, eh?,
sense tenir res a fer, així, la gent, per desconfiança del pacte de



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 2 / 19 i 20 de desembre del 2000 2191

 

progrés quan va entrar. Discriminacions entre institucions, a
uns sí i als altres no, dins el mateix govern, el personal
d’Educació, per favor, el personal docent, màxima protecció,
“bolsí”, pacte d’estabilitat, concursos, bé, s guarda la plaça no
sé quant de temps, jo no m’ho sé, el Sr. Jaén s’ho sap de
memòria, això, Educació, màxima protecció, els altres al carrer.
Per tant, jo crec que la postura i les denúncies que va fer en el
seu moment el Partit Popular varen ser molt importants perquè
això s’estava desfasant i massa, i gràcies a Déu es va aturar i jo
crec que ara els consellers fan feina amb  tots els interins i no hi
ha cap problema, hi ha gent de tots colors, però l’únic que
volen és fer feina, cobrar el seu sou i anar-se’n a casa seva.

Em parla de com han entrat aquesta gent, jo només li llegiré
el que deia el Sr. Juan Herranz, secretari general de la Federació
de Serveis Públics UGT Balears, “sábado 25 de noviembre del
2000, La Tribuna del Diario de Mallorca. La mayoría de los
interinos -hyabla de la comunidad autónoma- que ocupan
puestos han accedido a través de los sistemas que en cada
momento ha determinado el Govern de turno, pero no son
precisamente enchufados de los del carnet en la boca”, això
ho diu UGT, per tant si vostè vol el discurs fàcil, el pot fer i
continuar amb la rabieta d’avui matí.

Del tema de la cafetera, de la publicitat, em diu que ara la
gent ho sap, Sr. Alorda, això és publicitat enganyosa, i això està
penat per Consum, dir que ara per primera vegada
l’Administració et facilita els temaris per preparar-te per a les
oposicions, ha fet que la gent hagi anat al SIAC, que és el
telèfon que hi ha, a les dependències de la conselleria, hagi
demanat els  temaris i li donin la vergonya del BOIB, “la Corona,
la Constitució, les Corts Generals, el Procediment
administratiu”, això no és ... “Ara, per primera vegada els
temaris són a la teva disposició”, sempre han estat publicats a
un BOIB i sempre han estat al SIAC a disposició dels
administrats quan hi ha hagut oposicions, sempre han estat al
SIAC i, si no pot parlar amb la gent que fa feina a la Conselleria
de Presidència, sempre han tengut els temaris d’oposicions per
a la gent que ho demanava. Per tant, no digui que ara ..., perquè
això és el que nosaltres criticam, enganyar la gent, fer aquesta
campanya publicitària és enganyar la gent.

Del tema de català em diu que què s’ha fet en aquest any.
Miri, l’esforç que ha fet el Partit Popular en aquest any, a
l’administració autonòmica per normalitzar la gent ha estat
exemplar, el funcionament de l’Institut Balear d’Administració
Pública, a la posada en marxa de cursos, no tan sols a
l’administració autonòmica, sinó a nivell de moltes
administracions de l’Estat, de l’Insalud i altres convenis que
crec que té el Sr. Conseller, ha estat exemplar. La gent s’ha
normalitzat moltíssim, per tant l’únic que criticam d’aquest tema
és que pujar ara aquests nivell per a unes oposicions i no donar
un termini a la gent perquè es pugui adaptar mitjançant un curs,
creim que és injust, simplement això, no significa que no
continuem avançant, però l’esforç que va fer el Partit Popular
en la normalització dels funcionaris, és molt gros i, per tant, no
digui coses que no són certes.

I quan parl de les famílies, no parl de les oposicions, parl del
concurs de trasllat, de les conseqüències del concurs de trasllat

aquest gener, que no sé quanta gent perquè el conseller no
m’ha pogut dir quanta gent, però poden ser cent o dues-centes
persones, que són gent que no han tengut oportunitat de fer
cap oposició i de demostrar res, i crec que és injust que aquesta
gent se’n vagi al carrer sense que almenys se la pugui
recol·locar fins a l’oposició, simplement és aquest el
plantejament, no estic parlant de les famílies després d
el’oposició, estic parlant ara del concurs de trasllat, després de
l’oposició, concurs-oposició, evidentment la gent que se n’ha
d’anar al carrer, se n’hi ha d’anar.

I no em digui que nosaltres tenim comportament baix i no sé
què m’ha dit pel tema de l’esmena in vocce, crec que baix és un
comportament quan hi ha discriminació entre col·lectius iguals
i per motius ideològics, i no em digui que poden parlar d’una
convocatòria però partint que les places no estiguin donades,
efectivament, Sr. Alorda, que les places no estiguin donades,
no com en el cas de l’Ibatur, que es va demostrar amb una acta
notarial que les places estaven donades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, aclarir-li que no és una
pataleta per perdre una votació, efectivament hi ha mecanismes
per aconseguir-ho, i aquest govern ho durà endavant, el
compromís  és ferm i trobarà maneres per dur-ho a terme, és per
la utilització tan filibustera d’aquest parlament, és perquè vostè,
fins i tot per contestar això, ha hagut de fer ús d’un altre tema,
vostè em diu “vostè em tracta de mesquina, però i vostès, i
vostès ...”, no em diu que no ho sigui una actitud mesquina, el
que han fet avui matí. Em diu “i vostès, i vostès”, ja li
contestaré als “i vostès”, jo li contestaré al que vostè em diu,
però vostè no em contesta al que li dic jo, em surt amb un altre
tema, i això no és correcte, perquè no ens afecta ni a vostè ni a
mi, no és una qüestió ni tan sols de programa electoral,
d’ideologia, és una qüestió d’unes persones que perquè vostè
troba que no sé que també, també ha deixat defora, i això,
efectivament, em provoca una pataleta, però no una pataleta, ja
li dic, d’una pèrdua, d’una ràbia, i reconec que tal vegada
parlamentàriament no està bé expressar-la tant, però per com ha
arribat a degenerar el sistema, i això em dol, sí, Sra. Cabrer,
aquesta és la pataleta d’aquest diputat.

Vostè em parla d’unes declaracions i em diu “la majoria de”,
i els altres?, jo també ho he dit avui matí si m’ha escoltat, jo
també crec que molts d’interins han entrat d’una manera
bastant raonable, que parlam d’un percentatge que crec que no,
però i els altres?, en qualsevol cas, crec que el debat està
pervertit, vostès l’han pervertit, han creat una situació en la
qual ara és difícil trobar una solució justa i raonable, perquè
realment no va passar el mateix al Consell de Mallorca, no, és
que no va passar el mateix, vostè parla dels consells i no és el



2192 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 2 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

mateix, perquè no és el mateix que tots els sindicats i tots els
partits estiguin d’acord, menys el nostre, en aquest cas, que no
en el Govern on no va passar mai això, sinó que ho va impugnar
la part social, i jo crec que amb bon sentit el Govern quan va
entrar els va donar la raó.... ja ho anirem fent, es tranquil·litzin;
per què agafen aquestes nerviades? Demanen que conservem
millor les zones recreatives de la CAIB, s’aniran conservant;
açò es tot el que hem 

Respecte de les persecucions, ja seré més reals, dels
acomiadaments, miri, jo avui he parlat malament, he explicat
objectivament la tasca del Sr. Rotger, i ara avui li vull donar,
avui horabaixa, un reconeixement, el Sr. Rotger, quan va entrar
el nou govern va saber qui era ell, i va abandonar la gerència de
l’IDI, ningú no li va haver de demanar, això és un gest que
l’honora, jo ho vull reconèixer aquí, no va esperar que ningú
anàs amb persecucions ideològiques, va entendre que la
gerència de l’IDI l’havia de posar a disposició, i va dimitir, jo
trob que ..., vostè considera que va ser un estúpid segurament,
jo crec que va ser un gest correcte, n’hi ha d’altres que
s’havien oblidat, s’havien oblidat de quina era la seva funció,
i algú els ho va haver de recordar, l’accés de tots aquests,
n’estam ben tranquils i ben segurs, va ser improcedent, no el
seu acomiadament i, en qualsevol cas, fórmula absolutament
legal d’acomiadament. Li dic una cosa, no, Sr. Jaén, la
persecució ideològica està penada per la llei, no, no, no, Codi
Penal, no, Sr. Jaén, no em parli de dret laboral, no, no, no, no,
els  acomiadaments improcedents es paguen, s’indemnitzen,
però són absolutament legal, per article 14 de la Constitució no,
la persecució per motius ideològics, no, Sr. Jaén, no, Sr. Jaén,
no hi va haver ni un sol cas de persecució ideològica, perquè
tots  els temes aquests vostès els han perdut als tribunals, tots.
Hi ha hagut acomiadaments, improcedents, han estat declarats
com a tals, cap per persecució ideològica, cap, gràcies a Déu
vivim a un estat de dret on tots els acomiadaments per
persecució ideològica no només s’han de readmetre els
treballadors, és que han de cessar qui ho ha fet, i això no ha
passat, en aquest país, no ha passat. Per tant, no confonguin
els termes.

Del català, vostè em diu dues coses completament
contraproduents, jo no ho entenc. Han fet una tasca exemplar,
des de fa setze anys, però ara la gent no està preparada, que
havien d’estar trenta-quatre anys fent una feina exemplar
perquè la gent estigués preparada? Jo crec que la gent ha fet
una feina bona, no la que haguéssim fet nosaltres, bona, per
tant, estam preparats, ergo endavant les atxes, aquest país
necessita una funció pública preparada, habilitada i amb
habilitats i capacitats amb les dues llengües, però aquest
parlament de vegades no sembla que hi estigui, però, com a
mínim, jo crec que el personal de funció pública hi ha d’estar,
per tant creim que ja és el moment, ha arribat el moment i és ara.
De totes maneres comprenc que hi ha ferides, comprenc que és
difícil, però cou, cou, però quan cou, Sra. Cabrer, cura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. 

Amb la seva intervenció queda substanciat el debat
corresponent de totalitat a la Conselleria d’Interior. Farem el
darrer debat que és de globalitat d’aquesta etapa de la sessió,
que és de la resta d’esmena del debat número 12, secció 36,
serveis  comuns, despeses de personal. Al programa 121G,
formació del personal de l’Administració, hi ha l’esmena 5034;
al programa 121H, gestió del personal de l’Administració,
esmena 5033; al programa 124A, cooperació i relacions amb les
corporacions locals, esmena 5037; al programa 223A,
coordinació i gestió dels serveis de protecció civil, l’esmena
5035; al programa 121K de la secció 36, altres actuacions de
l’Administració general i funció pública, les esmenes 5038 i
5039.

Per a la defensa global de totes aquestes esmenes, té la
paraula la Sra. Capó, durant un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes que a continuació passaré a exposar són unes
esmenes totalment positives i constructives i, per tant, esper
que algunes siguin acceptades.

Hi ha un total de sis esmenes, l’esmena 5034 és una esmena
d’addició de 10 milions de pessetes per incrementar la partida
destinada a formació continuada del personal de l’administració
de l’aprenentatge de noves tecnologies i nous programes que
puguin contribuir a millorar el servei i fins i tot professionalitzar,
com ha dit abans el conseller, la funció pública.

L’esmena 5033 és una esmena que ja vàrem presentar als
pressuposts del 2000, esperam que es revisi la quantitat ja que
és totalment insuficient la partida assignada per fer una oferta
d’ocupació pública, així com cal i amb garanties. A aquesta
esmena, l’any passat, vull recordar que em contestaren que
s’incrementa aquesta partida amb les taxes que paguen les
persones  per dret d’examen, jo esper que enguany no em
contestin aquesta excusa.

També és per tots coneguda la dificultat amb què es troben
els  ajuntaments petits a l’hora de fer front a despeses per
millorar i modernitzar el parc mòbil propi de cada municipi, per
això demanam l’increment pressupostari en aquest sentit.

Presentam també una esmena on demanam transferir als
ajuntaments i consells insulars una partida econòmica per a la
redacció dels plans d’emergència i protecció civil, uns plans
necessaris  per a cadascun dels municipis i per al conjunt de
cada illa, per conèixer quines són les actuacions que s’han de
desenvolupar.

Les esmenes 5038 i 5039, ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Capó. Preg als senyors diputats que prestin un
mínim d’atenció, perquè se’ls sent més que a la Sra. Capó.

EL SR. CAPÓ I ABRINES:
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Gràcies, sr. President. A les esmenes 5038 i 5039 demanam
un increment real de les ajudes d’acció social als funcionaris,
ajudes a la família i als fills, ajudes assistencials, materials,
ajudes complementàries que, en definitiva, són unes ajudes
ridícules que s’haurien d’incrementar de manera important.
Molts dels funcionaris en aquests moments no sol·liciten
aquestes ajudes a causa de la quantia tan baixa.

Moltíssimes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó, en nom del Grup Popular. La Sra.
Hernanz, en nom del Grup Socialista, té la paraula per un torn
de fixació de posicions.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Respecto de las enmiendas 5034 i 5033, referentes a incrementar
la partida de formación del personal de la administración
autonómica e incrementar la partida para la oferta de ocupación
pública, votaremos en contra porque consideramos que las
previsiones presupuestarias del 2001 son suficientes para
ambos objetivos.

Respecto de la enmienda 5037, referente a los ajustes para
inversión el parque móvil de los ayuntamientos, si bien
coincidimos con el Partido Popular en que este es un objetivo
importante y que en la medida de lo posible hay que facilitar a
los ayuntamientos la renovación del parque móvil, también lo
es que en la actualidad, los esfuerzos o las prioridades de la
Dirección General de Interior están encaminadas hacia los
planes de seguridad en las playas, que consideramos que ahora
mismo debe ser un objetivo prioritario puesto que de lo que
estamos hablando es de salvar vidas humanas, por lo tanto
creemos que debe seguir siendo una prioridad la implantación
y la extensión de este programa de plan de protección de
playas, planes de seguridad en las playas a toda la comunidad
autónoma, por lo tanto, compartiendo la bondad del objetivo,
creemos que cuando hablamos de temas económicos, hay que
priorizar y en este caso la prioridad dada por la Dirección
General de Interior nos parece correcta.

En cuanto a la enmienda 5035, donde se pone una partida
para transferir a los ayuntamientos y a los consejos insulares
la redacción de planes municipales e insulares de emergencias
y de protección civil, hemos podido comprobar como durante
este año 2000, ya se han concertado convenios con los
consejos insulares de Ibiza y Formentera y de Menorca para
esta finalidad, y por lo tanto consideramos que también
votaremos en contra de este enmienda, así como de las 5038 y
5039, donde se solicita si no me equivoco, no sólo ese aumento
de la acción social de los funcionarios, sino también disminuir
los altos cargos que recordamos que es una potestad del
presidente del Gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista.

Arribats en aquest punt i substanciat el debat corresponent
de globalitat de la Conselleria d’Interior, procedirem a la
votació, des del punt en què l’hem aturada avui matí.

En primer lloc, votaríem la resta d’esmenes corresponents
al debat de globalitat de la Conselleria de Turisme i l’ens de dret
públic Ibatur.

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Votam el debat de totalitat de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura.

Vots a favor?

Perdó, som a les esmenes de la Conselleria d’Educació i
Cultura.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

El resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra,
queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 7 de globalitat d’agrupació dels programes
421A, 421D, F, G, 422A, 422B, 422C, 422D, E, F, G, 423A i 423V.

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Votam a continuació les esmenes corresponents al debat
número 8 de globalitat, agrupació, s’entén que l’esmena 5130
està aprovada per unanimitat de la Cambra?

L’esmena 5130 queda aprovada per unanimitat.

Votam la resta d’esmenes excepte la 5130, agrupació de
programes 452B, 53A, 55A, 55B i 56A.

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 9 de globalitat, secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts. 

Vots a favor de les esmenes corresponents a aquest debat?

Vots en contra?

Vots a favor, 26. Vots en contra, 31. En conseqüència,
queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 10, secció 15, Conselleria de Medi Ambient
i ens de dret públic 83 Institut Balear d’Aigua i Energia, ens de
dret públic 84, Institut Balear de Sanejament i ens de dret públic
85, Institut Balear de Conservació de la Natura. 

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 11 de globalitat de la mateixa conselleria,
resta de les esmenes del debat anterior.

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 12, de totalitat, secció 16 de la Conselleria
d’Interior.

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 13, de globalitat, resta de les esmenes del
debat núm. 12 i secció 36 serveis comuns, despeses de
personal.

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

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

I arribats a aquest punt de debat, suspenen la sessió, tot
indicant a les senyores i als senyors diputats que en el
Restaurant del Parlament hi ha preparat un petit sopar, lleuger,
perquè a les 23 hores, és a dir, d’aquí una hora i vuit minuts,
reprendríem la sessió.

Moltes gràcies, se suspèn la sessió.
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