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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia Senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui i començarem com és
costum amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 575/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terrenys de l'hospital d'Inca.

La primera d’elles la 575 que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a terrenys de l’Hospital d’Inca. El Sr. Gascón té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera per evitar que
l’Ajuntament d’Inca es vegi en la mateixa teixidura que
l’Ajuntament de Maó. Com vostès saben a l’Ajuntament de
Maó li reclamen uns terrenys públicament pel diari a l’Insalud,
50.000 m2, diuen que per això no es pot construir l’hospital ara,
quan varen demanar els terrenys el mes de desembre 50.000 m2
i verbalment mai per escrit. Voldríem saber si vostè té notícies
sobre els terrenys del futur Hospital d’Inca i si ja s’han cedit a
la tresoreria de la Seguretat Social.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula.

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

 Sr. President. Sr. Gascón. Miri aquesta consellera no té de
part de l’Insalud cap notificació ni oficial, ni oficiosa sobre la
realitat dels terrenys de l’Hospital d’Inca. Sabem el que surt a
la premsa i després també tenim coneixement des de dia 16 de
febrer, que l’Ajuntament d’Inca ens va enviar uns papers en els
quals  consten dues certificacions. La primera certificació, és el
compromís de certificació gratuïta a la tresoreria general de la
Seguretat Social. El segon és un certificat d’adquisició de mutu
acord d’aquests terrenys, que juntament amb els de la Fundació
formen la parcel·la hospitalari. Avui Sr. Gascón, el que li puc dir
és que aquests terrenys no estan dipositats a la tresoreria de la
Seguretat Social.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Sr. Gascón, vol intervenir?

I.2) Pregunta RGE núm. 678/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a documentació sol·licitada en relació amb les
interrupcions de provïement elèctric.

Passam a la segona pregunta, la 678 que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documentació sol·licitada en relació a les
interrupcions de proveïment elèctric. El Sr. Huguet i Sintes té la
paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Vicepresident i conseller l’estiu passat després de
diverses vegades vàrem poder llegir als mitjans de comunicació
que Indústria havia obert un expedient, que els afectats
cobrarien, que Gesa era culpable. El mes de desembre de l’any
passat, vaig sol·licitar que em remetessin còpia de l’expedient
relatiu a les fallides en el proveïment d’electricitat, per part de
Gesa. La resposta que vostè signa Sr. Sampol diu: l’expedient
obert a Gesa es troba en aquests moments en la fase d’inici, una
vegada resolt el mateix els remetrem. Crec que vostè que ha
estat diputat molts d’anys i ara és conseller deu recordar que
l’article 14 del Reglament de la cambra, faculta als diputats a
recaptar dades, informes i documents, per quina raó idò no em
varen enviar còpia dels documents d’aquest expedient? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Llegiré part de l’informe jurídic que
he sol·licitat per donar cobertura a la resposta que li vaig fer.
Diu: mentre dura la incoació de dit expedient, no és considera
adient transmetre la documentació del mateix, ja que el principi
jurídic, consagrat a l’article 37 de la Llei de règim jurídic i
procediment administratiu comú, diu que l’accés a l’arxiu i
registres solament cal envers dels procediments que siguin
conclosos. Més avall: no sembla encertat revelar dades que es
considera imprescindible es mantenguin com a matèria
reservada, mentre que duri la instrucció en l’expedient.

Per aquest motiu no li vaig enviar la documentació
sol·licitada i torn a reiterar, quan en el cas que hi hagués una
proposta de sanció ferma, després ja tendrien accés a tot
l’expedient.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Huguet i Sintes té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Molt bé, idò li faci arribar l’article 14.2 al seu assessor
jurídic, on podrà llegir vostè i el seu assessor, que en un termini
no superior a 20 dies s’ha de comunicar al president les causes
o raons fonamentades en dret, que impedeixen enviar la
documentació. Açò és el que ha de fer vostè. Sr. President jo li
propòs que castiguem a aquest aprenent de governant, estar
mans esteses, un reglament a cada banda i seguir així la sessió
i si això  no li basta, copiar 500 vegades amb bona lletra l’article
14 del Reglament.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 

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

 Moltes gràcies, Sr. President. Bé ja li vaig contestar a vostè,
ha llegit la resposta i el que pareix mentida que vostès que han
governat durant tants d’anys al Govern de les Illes Balears, el
Consell de Mallorca, no sàpiguen que un expedient que pot
derivar en possibles sancions, fins que no és ferma no s’ha fer
públic, perquè podríem provocar un perjudici a l’afectat, cas
que finalment s’acceptessin les al·legacions. En aquest moment
encara està en fase d’al·legacions, el titular de l’expedient
instruït té uns drets que no podem vulnerar, és a dir, no pot
anar a l’opinió pública un tema que encara està en fase
d’instrucció. Així li vaig dir dia 13 de desembre i així li dic avui.
Una vegada que l’expedient estigui conclòs el rebrà i no emetré
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ni un sol document, ara per favor qui ha de repassar la lliçó són
vostès, jo m’ajust totalment al dret.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 583/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions per restaurar el castell d'Eivissa.

Passam a la tercera pregunta 583, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions per restaurar el Castell d’Eivissa. Sr. Marí
i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quines han estat les
inversions fetes pel Govern durant l’any 2000 per a la
restauració del Castell d’Eivissa?

 Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Durant
l’any 2000 les inversions realitzades han estat de 15.000.000 de
pessetes, en concepte de despeses de redacció de projecte,
viabilitat d’usos, redacció i execució d’un projecte d’accessos
d’infraestructures, execució d’una campanya arqueològica
prèvia a qualsevol intervenció d’obres i execució del projecte
d’intervencions a l’antiga casa del soldat i dependències d’una
nau contigua al castell. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques i
Ordenació del Territori. Sr. Marí i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Conseller, sembla que des de
que han arribat vostès les obres al Castell d’Eivissa cada
vegada són més complicades, jo diria que no saben ni per on
van. Prova d’això és aquest conveni que vostè va signar amb
la Presidenta i el batle d’Eivissa, dia 18 de desembre, la primera
exposició de motius és tan complicada, com complicades són
les obres que vostès volen portar endavant al castell, es
necessita ser un expert en gramàtica per entendre el primer
punt, el citat castell es troba a l’actualitat en un estat de
necessària rehabilitació del monument tant des del punt de

vista cultural, com social. En aquest sentit el Consell, prioritzant
i racionalitzant les diverses mesures d’informació té previst
realitzar altres obres? Realment s’ha de ser expert en gramàtica
per entendre que vol dir això.

Vostè troba Sr. Conseller que després que el Pacte de
Progrés d’allà i d’aquí n’han fet bandera del castell, vostès en
tot l’any 2000 hi han dedicat la miserable quantitat de 15.000.000
de pessetes, el Govern d’aquesta comunitat, que vol fer de la
ciutat d’Eivissa un model, com a espai declarat per la Unesco
patrimoni de la Humanitat. A vostè li sembla que això és seriós?
I aquests sous en estudis que vostè va dient, que per cert quan
ho llegim a la premsa no sabem massa bé si és el Govern, que
s’apunta el punt o és el Consell. Perquè un va allà i sembla que
ho fa tot el Consell i un ve aquí i sembla que tot ho fa el
Govern. Realment, Sr. Conseller no és de rebut aquest conveni
que vostè va firmar, 15.000.000 de pessetes és la quantitat
multimilionària que dedica aquest Govern a un monument que
fa temps que cau, i els primers que varen començar a aixecar les
primeres pedres, va ser el Grup Popular que governava abans
i que des de que hi són vostès fan estudis, investigacions,
prospeccions, han trobat una gerreta, però de rehabilitació res
de res. El conveni és tan absurd, com aquesta guerra que hi ha
al Castell d’Eivissa, que no sabem mai quan acabarà.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En temes
gramaticals no entraré a discutir amb vostè, que a més és un
insigne professor de literatura. Del que podem parlar és de fets.
Primer de tot crec que les primeres pedres del castell, no crec
que les posés el Partit Popular, perquè en aquella època no
existia. El que si li puc dir, és que l’any 1998 es va començar
una feina, l’any 1998 quan vostès governaven, es va començar
una feina de rehabilitació d’aquest castell i al quart mes es
varen aturar les obres, per un problema de definició de projecte
i manca d’enteniment entre la direcció d’obra i l’empresa
constructora, després quan va entrar el nou consell, el que es
va fer va ser un procés de renegociació amb l’empresa
constructora i s’ha signat un nou conveni per dur endavant
aquestes  obres. El problema ja li dic, va ser que vostès van
començar a recol·locar alguna pedra, no a posar noves pedres
i es van aturar al quart mes de feina. I açò és la situació real i
deixem la gramàtica per altres assumptes. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.4) Pregunta RGE núm. 589/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recepció oferta al sector turístic amb motiu de Fitur.

Passam a la quarta pregunta 589, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recepció oferta al sector turístic amb motiu de Fitur. El
Sr. Flaquer té la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
passat dia 1 de febrer es va celebrar a Madrid, amb motiu del dia
de Balears a Fitur, una recepció a l’hotel Ritz. Les invitacions
d’aquest acte venien fetes a nom del president i el president no
hi va comparèixer, no hi va assistir. No és massa freqüent, ni
habitual segons les més elementals normes de cortesia i
d’educació que qui convida a un acte no hi comparegui,
voldríem saber quins varen ser els vertaders motius de pes que
varen justificar l’absència del president a aquest acte.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. President del Govern té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Flaquer. Miri la resposta
és senzilla, és a dir, aquest mateix dia es celebrava a Menorca
el 60 aniversari del Diari de Menorca i els aniversaris, per sort
o per desgràcia, són un dia concret, és a dir, ni un dia abans, ni
un dia després i per tant, el que va fer el president va ser, estar
una sèrie d’hores a Fitur i estar amb la gent de Fitur i després
complementar aquest dia assistint a aquest acte del Diari de
Menorca. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Flaquer té la
paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
supòs que aquestes invitacions, de les que jo en tenc una
còpia, no es varen fer crec amb un any o mig any d’antelació,
supòs que l’acte d’aniversari del Diari de Menorca, vostè el
coneixia també amb molt d’antelació, supòs que no es va
convocar ni un, ni dos dies abans. A mi em sembla de molt
poca educació i molt poca cortesia Sr. President que vostè
convidi a un acte a tot un sector i vostè no hi vagi, és com si a
vostè un dia el conviden a un sopar, el president d’una
associació, el president d’una entitat cívica i resulta que vostè
compareix a sopar i que el president que l’ha convidat
d’aquesta associació o aquesta entitat no hi compareix.

Sr. President, jo volia pensar que vostè va tenir alguna
urgència, algun fet de darrera hora, de darrer moment, que
hagués justificat aquesta absència, però el fet de que hi hagués
dos actes perfectament programats no fan que vostè no fes un
acte de descortesia, jo crec que molt greu, convidant a un
sector a un lloc, allà on vostè sabia que no hi podia assistir. No
serà Sr. President que varen ser altres els motius que el varen
fer no comparèixer en aquest acte?

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. President del Govern té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Flaquer, li repetesc una
vegada més, és a dir, hi va haver aquest acte del Diari de
Menorca i com li deia els  aniversaris són un dia concret i per
tant, no quedava més remei que ser allà. De totes maneres ni és
cap tipus de menyspreu a cap sector, ni a ningú en concret. És
a dir, tal vegada és veritat, aquests temes s’han de mirar, per tal
que no tornin a passar. Però no hi va haver cap tipus d’interès,
sinó precisament el no poder posar-se als dos indrets. 

Li vull recordar que jo el matí vaig ser a Fitur, vaig estar a
tots  els estands, vaig estar amb els transportistes, vaig estar
amb tothom i a més vaig tenir ocasió de tenir un reunió en tots
els majoristes de viatges espanyols, dinant amb ells. Per tant,
no hi havia cap idea i vostè a més sap, que aquest president no
té altres motius per no ser en aquests tipus d’actes, perquè
quan aquest president ha hagut d’anar per exemple al Foment
de Turisme i hi ha hagut crítiques fortes o divergències fortes
a la política que dur el Govern, el president ha donat la cara i hi
ha assistit. Per tant, de cap de les maneres hi tregui segones
explicacions, simplement aquesta i no dubti que cada vegada
ho intentarem fer millor.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern.

I.5) Pregunta RGE núm. 643/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cecili Buele i Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a fira de turisme.

Passam a la cinquena pregunta la RGE núm. 643, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Cecili Buele i Ramis, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a fira de turisme.
El Sr. Buele té la paraula. 
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EL SR. BUELE I RAMIS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
membres del Govern, presents en aquesta cambra. Si m’ho
permeten de manera especial al Sr. Príam Villalonga, que
s’estrena com a conseller davant aquests diputats i diputades.
Nosaltres tots els grups parlamentaris que som aquí sabem molt
bé que des de fa anys la comunitat autònoma de les Illes
Balears, té per costum participar a la fira internacional de
turisme que es fa a Madrid. Des del nostre Grup Parlamentari
del PSM-Entesa Nacionalista consideram que és una d’aquelles
participacions de les Illes Balears, allà on s’hi mantenen
aportacions de caire mediambiental, cultural, educatiu,
agroalimentari, comercial, industrial, entre d’altres.

A través dels mitjans de comunicació ens assabentarem
d’algunes incidències i dels fets més rellevants que varen
ocórrer a la recentment celebrada edició de la Fitur a Madrid.
Anècdotes a part, Sr. Conseller, com podria ser la que
protagonitzar un any una de les fundacions culturals que hi va
prendre part i que va romandre del tot sorprès i estorada quan
va comprovar que havien desaparegut dels estands els
queviures que havia preparat la nit anterior, com són els
botifarrons, sobrassades, cocarrois, ensaïmades i d’altres
productes  illencs que havien estat preparats per acollir els
visitants. Anècdotes a part, volem dir Sr. Conseller que ens
agradaria saber, quina valoració es fa des de la Conselleria de
Turisme sobre la passada Fitur que s’ha celebrat a Madrid.
Nosaltres li agrairem Sr. Conseller que ho comuniqui a tots els
grups parlamentaris presents en aquesta cambra.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè, com molt
bé ha dit, la part més important de les fires és el que representa
com a imatge d’un destí dins una fira d’aquestes
característiques, per tant, a nosaltres el que ens interessava en
aquesta fira, era donar una imatge de destí amb alt nivell de
professionalitat, un destí que té una concepció del món del
turisme molt més ample que  no simplement rebre turistes, sinó
com un país allà on el turisme és essencial i en definitiva un
país del turisme.

Per això vàrem fer un estand nou, a més després vàrem fer
una enquesta entre 50 persones, si ho vol després li don la
valoració, per no allargar, però l’acceptació de disseny,
valoració global, instal·lacions, etcètera va ser molt positiva i
dins aquesta fira el que vàrem procurar és presentar una sèrie
de productes que també ens situessin el capdavant d’allò que
és la indústria turística. Bàsicament podríem dir que el que es va
presentar, és a dir, el producte estrella era un web que feia molts
d’anys que aquesta comunitat necessitava i ara ja en podem
disposar d’ella. També li puc donar com a informació
complementària que aquests darrers 19 dies que dur funcionant

la web, s’han fet exactament 19.029 consultes, la qual cosa és
una xifra important, tenint en compte que en aquest moment
només tenim dos idiomes, encara falta incorporar-li tres idiomes
més.

Per tant, jo crec que la valoració és positiva. L’altre acte que
es va fer dins Fitur va ser la recepció del Ritz, on es va fer la
presentació del web, allà on jo crec que hi va haver una ampla
representació de la societat mallorquina i vàrem donar una
imatge d’unitat i de destí professional davant la gent en
general. Vull agrair especialment la presència en aquest acte, del
portaveu del Grup Popular i d’altres membres del Grup Popular,
perquè això va donar una imatge encara més unida entorn a la
política turística, o allò que és l’activitat turística d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Alomar. Sr. Buele? No molt bé.

I.6) Pregunta RGE núm. 590/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actitud de la Direcció General de Joventut
en relació amb el suport als violents.

Passam a la sisena pregunta la 590, que formula l’Hble.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actitud de la Direcció General de
Joventut en relació a suport als violents. La Sra. Sugrañes té la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta està
relacionada amb la revista jove Actualitat, finançada amb
doblers públics i que edita la Direcció General de Joventut, que
depèn de la Conselleria de Benestar Social. Doncs aquesta
revista i sota el títol de, “premsa alternativa i contrainformació”,
recomanava als joves de Balears que aspiren a construir un
món més just i solidari, la lectura de la revista Art Diversa ,
perquè la considera ben interessant, Art Diversa  és la revista
que assenyala els assassinats i objectius d’ETA. 

La pregunta en definitiva és, pot explicar el president
l’actitud de la Direcció General de Govern de Joventut, en
relació a suport donat als defensors dels violents? 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. La Sra. Consellera de
Benestar Social té la paraula.. 
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

 Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Sugrañes, vostès ja fan el
ridícul en aquest tema, i ho saben. I en aquesta darrera
embestida, encara fan més el ridícul perquè és patètica. Vostès
han intentat una vegada rera l’altre que el Govern hi sortís
deteriorat, hi sortís deteriorada la Conselleria de Benestar i al
mateix temps fer responsable a Esquerra Unida d’aquest
deteriorament i no ho han aconseguit i ara fan les darreres
envestides que resulten patètiques.

Miri en comptes de fer aquests ridículs, no perdin més el
temps d’aquesta cambra i si veritablement troben que jo o algú
d’aquest Govern ha fet actes per defensar els violents facin el
que han de fer, no facin més el ridícul i ens duguin als jutjats.
Facin el que hagin de fer i deixin de perdre el temps d’aquesta
cambra. Utilitzin les vies que són oportunes, perquè jo si trobés
que algú de vostès defensa els violents, faria el que s’ha de fer
i no faria més el ridícul en qüestions en les quals ningú les dóna
crèdit.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Consellera de Benestar Social. Sra.
Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Miri aquí l’única que fa el ridícul és
Sr. Caro és vostè. En primer lloc va sortir amb unes
manifestacions a la premsa que feien plorar. Esquerra Unida va
convidar el Sr. Cabot a presentar la dimissió per no crear
malestar dins el Pacte de Progrés. Senyora meva no és  per això
que havia de demanar la dimissió d’aquest senyor, sinó perquè
havia dirigit als joves a una revista, que no defensa precisament
la llibertat d’expressió i la llibertat d’opinió, sinó el que fa és
precisament no tenir respecte a la vida, que això està per
damunt de la llibertat d’expressió i la llibertat d’opinió.

 Senyora meva, en primer lloc la pregunta anava dirigida al
president, el president és absent de la sala, cosa que em fa
plorera. Perquè resulta que aquest pacte que és un entramat de
partits, el quals la fan sortir a vostè perquè el president és el
president de la comunitat autònoma i resulta que és un
president que presideix però no governa. Res més. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Sra. Sugrañes, no li donaré més explicacions sobre els
temes de Ràdio Jove, jo crec que s’han explicat suficientment,
sobre diferents qüestions que vostès  han plantejat i per tant,

no donaré més explicacions, les va donar el Sr. President,
precisament durant la darrera sessió d’aquest parlament.

Òbviament el que no faré és respondre a vostè sobre les
qüestions que ha aprofitat per plantejar sobre la seva visió del
Govern i sobretot per la visió que vostè té del president, però
que com pot comprendre no és la que compartim ni els qui
formam part del Govern, ni la resta de ciutadans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.7) Pregunta RGE núm. 677/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte blindat del Sr. Felio Morey.

Passam a la setena pregunta 677, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contracte blindat del Sr. Felio
Morey. La Sra. Cabrer té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

 Gràcies, Sr. President. Vist que la resposta a aquesta
pregunta és prou coneguda, davant les conseqüències
polítiques que s’han produït d’un cessament o dimissió d’una
consellera i per cert desitjam al nou conseller millors èxits. A
l’espera de rebre tota la documentació, que el Partit Popular ha
demanat per arribar al fons real de tota aquesta afer. Retir la
pregunta

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Cabrer. 

I.8) Pregunta RGE núm. 682/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estat de conservació de les mitjanes de les carreteres
d'Eivissa.

Vuitena pregunta, la 682. Que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
de conservació de les mitjanes de les carreteres d’Eivissa. El Sr.
Marí i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, gramàtica a part, pedres
cada una al seu lloc. Quina opinió li mereix al Conseller d’Obres
Públiques l’estat de conservació que es troben les mitjanes de
les carreteres d’Eivissa, que són competència del Govern de les
Illes Balears?

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A l’illa
d’Eivissa només hi ha una mitjana que és la primera ronda de la
pròpia ciutat d’Eivissa, el manteniment el fa l’ajuntament i
entenem que és correcte el manteniment que es fa. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Jo crec Sr. Conseller que vostè està
equivocat, no només en què el Govern té aquesta carretera, en
té d’altres amb mitjanes, ho miri i veurà com la que va d’Eivissa
a Sant Antoni també és propietat del Govern. Però Sr. Conseller,
vostès  quan vénen a Eivissa i vostè en concret, que el vaig
veure l’altre dia a l’hora de dinar a un restaurant esplèndid de
Vara de Rei, on hi feia un sol molt bo, tal vegada després de
dinar seria bo que fes alguna volta per aquestes carreteres
propietat del Govern i veuria com aquest Govern, està
acostumat a venir a Eivissa a fer grans declaracions, grans
projectes, grans estudis, grans parcs, però després aquests
petits detalls  que la imatge d’una illa sigui realment bona per als
visitants i per nosaltres mateixos, després els descuiden. 

No costa res Sr. Conseller, que vostè dicti les ordres
oportunes al personal adient, perquè aquestes mitjanes, que a
més com vostè ha dit, són molt poques, però els baladres que
hi ha allà estan totalment descuidats. En honor a la veritat, avui
matí abans d’anar a l’aeroport he passat per allà i no sé per
aquesta pregunta que ja fa un mes que nosaltres li havíem
formulat ha sorgit efecte, però la veritat és que les podaven en
aquests  i les estaven netejant, en canvi els de la carretera de
Sant Antoni, que vostè fins aquest moment sembla ser que
desconeixia estan totalment abandonats. Creim que a part de
conservar el castell, que són milions i milions en obres, a part
de conservar Les Salines, a part de conservar l’aeroport, també
aquests petits  detalls són allò que fan que la visita a una illa, o
viure a una illa, la vida sigui una mica més agradable i que
l’asfalt, amb això estaran contents els ecologistes faci veritat
aquella frase d’Isidor Marí, flors de baladre en un roser, no es
vénen ni per deu ni per cent.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament vaig tenir l’oportunitat de dinar a Eivissa, però
normalment tenc per costum, com la majoria de persones
normals de dinar al migdia. Quant a la mitjana, la mitjana que a
mi em consta és aquesta de la primera ronda, la de la carretera
de Sant Antoni té un tros de mitjana, però no tota la carretera
té mitjana, té voreres. En tot cas també podem parlar-ne de les
voreres, es fa el manteniment, es fa la neteja i jo crec que en
termes generals l’estat és bastant correcte. 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.9) Pregunta RGE núm. 672/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a denegació de l'1% cultural.

Passam a la novena pregunta 672, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la denegació de l’1% cultural. El Sr.
Cànoves té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Com vostè ja sap Sr. Conseller, el
Govern de l’Estat va denegar diverses propostes de subvenció
a càrrec de l’1% cultural, previst i regulat a l’article 68 i
següents  de la Llei de patrimoni històric espanyol,
concretament obres com el Teatre Principal d’Inca, el Teatre
Principal de Palma, el Teatre de la Defensora Sollerense, el Born
de Ciutadella i obres com l’entorn urbà de l’estació del tren de
Manacor, o el Convent de Montissió de Palma. 

La pregunta és, té constància el Sr. Conseller dels motius
d’aquesta denegació? 

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller de Cultura i
Educació té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat la seva pregunta en concret jo la respondria remetent-
me a la resposta oficial. Concretament dia 20 de setembre de
l’any 2000 es va reunir la comissió mixta, formada pel Ministeri
de Cultura i el Ministeri de Foment, una sessió que va ser
presidida pel ministre Álvarez Cascos i en aquesta sessió es va
decidir no concedir cap subvenció a compte de l’1% cultural de
l’Estat a aquestes sol·licituds que havien estat formulades des
de Balears.

Concretament des de la Conselleria de Cultura, amb
anterioritat a dia 20 de setembre havíem remès en quatre
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ocasions cartes al llarg de l’any 2000 reiterant les peticions,
mantenint-les vives, incorporant nova informació en els
expedients en el cas concret de La Defensora Sollerense,
exactament, i la nostra sorpresa va ser que la reunió es va
celebrar dia 20 de setembre i fins al dia 30 de novembre de l’any
2000 no vàrem rebre una resposta escrita. Aquest retard de
gairebé 70 dies ens resulta bastant inexplicable. En qualsevol
cas, la raó argumentada a la carta oficial que apareix firmada pel
Sr. Fernando Nasarre, és que no poden atendre les sol·licituds
“teniendo en cuenta las actuales disponibilidades
presupuestarias”, o sigui, no hi ha pressupost. 

En qualsevol cas, el director general de Cultura, que va
intervenir valorant aquest fet, i jo assumesc aquesta valoració,
va plantejar la possible existència d’una raó política de poca
sensibilitat cap a les peticions formulades des de les Illes
Balears, una petició que no fa res més que tenir continuïtat en
relació als anys anteriors, en què les inversions fetes a Balears
han estat percentualment sempre més escasses que les que en
bona lògica tocarien tenint en compte el volum de la nostra
població i de les nostres necessitats.

En qualsevol cas allò que no vàrem deixar de fer va ser
insistir en la nostra reivindicació i dia 13 de desembre,
immediatament després, va ser contestada altra volta una nova
carta del director general de Cultura reiterant les mateixes
peticions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, i aprofitant que per primera vegada en
aquesta cambra no hi ha ningú de l’oposició, voldria dir al
conseller d’Educació i Cultura que és evident que efectivament
hi ha una manca de sensibilitat envers el nostre patrimoni
històric per part del Govern de l’Estat, i no sols hi ha aquesta
manca de sensibilitat, també -i vostè ho ha deixat entreveure- hi
ha una manca de transparència, perquè sap qualcú a hores
d’ara, Sr. Conseller, quins són els criteris que regeixen aquest
repartiment d’aquest 1% cultural? Aquest diputat els
desconeix.

Quant a aquesta manca de transparència, volem deixar
també clar que les obres a millorar, a abordar per part del
patrimoni històric són inacabables, és a dir, el pressupost és
inferior al que realment són les necessitats i, per tant, és més
important més que mai aquesta transparència entre tot el
repartiment d’aquest 1% cultural.

I per acabar també aquesta discriminació de la qual vostè
parlava, una discriminació clara perquè l’1% cultura que es
genera en aquestes illes a través de les obres públiques per part
dels  diferents ministeris del Govern de l’Estat és molt superior,
sensiblement superior al que rebem. Per tant, és una
discriminació palesa el fet que contribuïm a arreglar patrimoni
històric de molts d’indrets de l’Estat i en canvi a nosaltres ens

neguen el pa i la sal. Esper, Sr. Conseller, que el Govern farà,
formularà la corresponent queixa perquè això no torni a succeir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller, encara que no hi
hagi cap membre de l’oposició té dos segons. 

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament molt poca transparència
i, a més a més, la presidència del ministre Álvarez Cascos
sembla que l’incrementa, aquesta poca transparència. Esperem
que així serà comunicat pels membres del PP de Balears al
Ministeri de Foment, que aquesta és la nostra valoració.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 670/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transferències de l'Inem.

Passam a la pregunta número 10, 670, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transferències de l’Inem. El Sr. Crespí té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem llegit als mitjans de
comunicació que fa pocs dies es va tancar la transferència de
les polítiques actives d’ocupació en el Principat l’Astúries, a la
comunitat autònoma asturiana, i voldríem saber, en relació a
allò que afecta la nostra comunitat, en quin estat es troben les
negociacions per produir aquesta transferència al nostre
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Treball, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, el 16 de novembre es va constituir
la ponència tècnica dependent de la comissió mixta de
transferències; el dia 20 de desembre es varen constituir -del
2000, òbviament- es varen constituir els tres grups de treball
que han d’estudiar temes de recursos de personal, coordinació
normativa i coordinació informàtica, i li vull dir que en aquests
moments l’oferta que ens ve de l’Estat per a aquesta
transferència inclou aproximadament els  següents conceptes:
112 persones de plantilla; 10 oficines, una a Palma, una a
Felanitx, set a diversos indrets de la comunitat en règim de
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lloguer i una al local de patrimoni sindical de Maó, deu oficines,
per tant; 960 milions de pessetes en polítiques actives
d’ocupació, escoles taller i d’altres, i en el moment de la
transferència està previst, i està en el pressupost de l’Estat, 900
milions de pessetes per un centre nacional de formació
professional ocupacional, que hi ha diverses comunitats
autònomes i es tracta que totes el tenguin quan acabin les
transferències, i per tant l’oferta de l’Estat en aquests moments
en transferències de l’Inem suma una quantitat aproximada de
2.340 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment ha estat una
resposta molt exhaustiva, però a mi m’agradaria si podia
concretar una mica més, ja que la determinació del cost efectiu
és una cosa que és bastant automàtica, en principi ho hauria de
ser, però per poder-li tornar a fer una pregunta i fer el seguiment
d’aquest tema, si té intuïció de cap a quines dates es podria
arribar a una sortida supòs que positiva d’aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, efectivament el càlcul del
cost efectiu és automàtic, però evidentment nosaltres estam en
negociació, per exemple, respecte a l’oferta de recursos humans
transferits, perquè pensam que s’hauria de transferir més
personal, del que actualment fa feina a l’Inem, que el que se’ns
ofereix i per tant n’hauria de quedar menys per gestionar les
prestacions, que és el que quedarà en mans de l’Inem després
de la transferència.

Quant al calendari, bé, el mes de gener es va efectuar la
transferència a Astúries. Jo crec que seria imprescindible que
es produís la transferència el primer semestre d’enguany si
volem que el servei d’ocupació de les Illes Balears sigui
plenament operatiu i hagi calat dins la comunitat durant aquesta
legislatura, però jo fins i tot seria una mica més ambiciós i
m’agradaria que en un termini d’un parell de mesos, és a dir,
que encara ens sobràs una mica per acabar el primer semestre...

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball; el seu temps està
esgotat.

Sr. Diputat Tirs Pons, li agrairia que utilitzàs l’opció de teclat
silenciós per evitar la contaminació auditiva de la sala. Se sent
bastant, fins i tot des d’aquí; deu tenir una opció de teclat
silenciós.

I.11) Pregunta RGE núm. 671/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Servei d'ocupació de les Illes Balears.

Onzena pregunta, 671, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Servei d’Ocupació a les Illes Balears. El Sr. Gascón té la
paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Jo aprofitaria per dir als diputats que
donen suport al Govern que hem de fer preguntes cada
setmana, bastants preguntes, perquè és un espectacle que
demostra el tarannà de cada un en un parlament. Una oposició
que té el cap de l’oposició a Madrid, lògicament està escapçada
i només els diumenges poden fer oposició.

I anem a la pregunta. Sr. Conseller, en quina situació es
troba la posada en marxa del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sr. Conseller de Treball té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, el mes de juny es va
aprovar, com vostè sap, la Llei de creació del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears; es va elaborar a continuació i es va pactar
amb els agents socials, amb la mesa de diàleg social, el decret
que ha de contemplar i ha d’incloure el reglament de
funcionament del Servei d’Ocupació. Aquest decret està en
aquests  moments en mans del Consell Consultiu, millor dit, ha
passat satisfactòriament el tràmit del Consell Consultiu i per
tant jo esper que d’una manera immediata vagi a Consell de
Govern.

A partir que tenguem el reglament de funcionament, a partir
que ja tenim el director, que va ser nomenat per un recent
Consell de Govern, queden un sèrie de passes a fer. La primera
és constituir el consell general del Servei d’Ocupació, que és
un òrgan molt ample en què hi ha diverses conselleries del
mateix govern, on hi ha els consells insulars, la Felib,
associacions empresarials i associacions sindicals... En segon
lloc s’ha d’elaborar el catàleg de llocs de feina; en tercer lloc es
procedirà a la integració del personal del Codefoc, del que ara
és el Codefoc, dins el Servei d’Ocupació de les Illes Balears; en
quart lloc s’assumirà part de les funcions que actualment estan
en mans de la Direcció General de Formació i de la Direcció
General de Treball i Salut laboral de la conselleria per part del
Servei d’Ocupació; i en cinquè lloc ve probablement el més
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important i més significatiu políticament, que és la integració de
les noves competències, que actualment estan en mans de
l’Inem i que esper que siguin transferides aviat a la comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Gascón, té la
paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aprofitant l’avinentesa,
ens podria explicar breument encara que siguin els trets més
importants del reglament de funcionament del Servei Balear
d’Ocupació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sr. Conseller de Treball, té la paraula i
45 segons per explicar el reglament. 

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

Gràcies, Sr. President, procuraré ser breu. La pregunta és
políticament significativa perquè lògicament es pot configurar
de moltes maneres un servei d’aquestes característiques i jo
vull dir que, així com s’ha configurat, és un servei d’entrada
molt participatiu, ja dic que hi ha des de corporacions locals
fins a agents socials dins el seu òrgan màxim de direcció, que
és el consell general, també hi ha participació dins la comissió
executiva i jo diria que la característica segona més important és
el tema de la insularització del servei, és a dir, que hi haurà
comissions insulars d’ocupació a cadascuna de les illes, amb
un director insular a cadascuna de les illes, i lògicament les
àrees de feina, a part de serveis generals, serà el foment de
l’ocupació, la intermediació laboral, que és el que farà la relació
empresaris-treballadors, i les accions de caràcter formatiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.12) Pregunta RGE núm. 673/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a col·legi es Pont.

Passam a la pregunta número 12, 673, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al col·legi Es Pont. La Sra.
Armengol té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Malgrat que als diputats del Partit
Popular no els interessa aquest tema, nosaltres creim des del
Grup Parlamentari Socialista que és un tema de primer ordre tota
la polèmica que ha sorgit en aquests darrers temps sobre el
col·legi Es Pont. No entenem de cap de les maneres com
l’Ajuntament de Palma construeix una plaça en un sòl d’ús
educatiu i que, per tant, correspon als estudiants del col·legi Es
Pont. Per tant, ens agradaria saber quines mesures pensa
prendre la Conselleria d’Educació per tal que sigui viable
aquesta ampliació del pati del col·legi, cosa que fa molt de
temps que ve reclamant la comunitat educativa d’Es Pont, amb
la qual nosaltres estam totalment d’acord. 

Tot i que ens consta que la conselleria ja hi fa feina, ens
agradaria saber què pensen fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Diputada, aquesta escola d’Es Pont, que té tres
unitats d’infantil i sis de primària i que és un centre que va ser
creat originàriament com a centre d’infantil i que després es va
convertir, per necessitats d’escolarització, en un centre de
primària, i d’aquest fet es determina que les seves aules i els
seus espais són molt minvats, per exemple les seves aules amb
23 alumnes ja estan molt saturades i, a més a més, és un edifici
que té un poc espai considerable d’entorn, no? A més a més
vull aprofitar per dir que és un magnífic col·legi en l’aspecte
pedagògic i que ha estat un element d’arrelament de la població
escolar a l’entorn de l’illa de Mallorca molt positiu.

Quan es va aprovar el Pla general d’ordenació urbana de
Palma l’any 98, tots vàrem veure l’esperança de poder ampliar
l’espai educatiu del centre d’Es Pont perquè, com ha dit vostè,
en el Pla general constava com un espai per a usos docents, un
considerable espai situat al costat de l’escola. En un acte de
poquíssima sensibilitat per a la millora del fet educatiu per part
de l’Ajuntament de Palma, han començat a construir-hi una
plaça. Evidentment la reivindicació de la conselleria quina és?
Que es paralitzin d’immediat les obres i que l’Ajuntament
rectifiqui i adeqüi el seu comportament a allò que mana el Pla
general, que és destinar aquest espai a usos docents. 

Hem reiterat això a l’Ajuntament de Palma, i en particular al
seu batle, mitjançant dues o tres cartes que ja han sortit de la
conselleria, cartes jo diria enèrgiques, i a la vegada en aquests
moments els serveis  jurídics de la conselleria estan estudiant la
possibilitat de fer alguna intervenció que vagi més enllà de
l’amonestació verbal i de la petició perquè modifiquin l’actuació
que fins ara han duit. Estam a l’espera d’una resposta de
l’ajuntament i mentrestant, com és lògic i no podia ser d’altra



2372 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / 20 de febrer del 2001

 

manera, nosaltres reivindicam la millora de la qualitat d’aquest
centre mitjançant l’ampliació del seu espai docent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sra.
Armengol, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. De totes  formes, davant un govern del Partit Popular
amb majoria absoluta, poc sensible a aquest tema, nosaltres
l’animaríem, si no s’arregla amb una simple amonestació, a anar
més endavant amb aquest tema perquè de cap manera no es pot
permetre que aquesta comunitat educativa i aquest col·legi
quedi minvat d’un espai que li reconeixia el Pla general
d’ordenació urbana. Per tant, té tot el nostre suport per tirar
endavant amb aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula... 

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

Gràcies, Sr. President. És evident que l’actuació de la
conselleria, a més de tenir el suport de la legalitat, perquè el Pla
general diu que això ha de ser espai docent, té el suport de tota
la comunitat escolar d’Es Pont i, a la vegada, coincideix
plenament amb les actituds mantingudes pels grups que estan
a l’oposició al govern municipal. En definitiva, està a favor del
sentit comú enfront del nyap. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.13) Pregunta RGE núm. 676/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a increment de places hoteleres.

La pregunta número 13, 676, ha estat retirada en temps i
forma pel grup que la va presentar.

I.14) Pregunta RGE núm. 624/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a autorització del Govern per a l'ampliació de l'aeroport des
Codolar.

La pregunta número 14, 624, la formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, i és relativa

a autorització del Govern per a l’ampliació de l’aeroport d’Es
Codolar. El Sr. Buades té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és exactament aquesta,
és a dir, en relació a les declaracions que va fer el conseller
d’Interior a Eivissa, en què deia que per motius de seguretat
s’havia de permetre el projecte d’Aena d’ampliació de
l’aeroport, nosaltres li demanam des d’Els Verds per quins
motius aquest projecte podria tramitar-se al marge de l’article
64.1 de les DOT, que diu que només es poden fer ampliacions
per motiu de protecció civil, interès militar o millores ambientals,
i l’article 50 de la mateixa  llei, que diu que serà el PTP d’Eivissa
i Formentera que delimitarà les possibles ampliacions de zones
de servei i pistes quan s’aprovi aquest PTP.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Buades, estic content que em faci aquesta pregunta perquè crec
que servirà per solucionar algun malentès. És a dir, si vostè
agafa les declaracions que va realitzar el conseller d’Interior, diu
que és necessari, i així ho ratifica el Govern, que hi hagi les
oportunes mesures de seguretat i, per tant, tal com va dir la
consellera de Medi Ambient, juntament amb la presidenta del
consell insular aquesta setmana, ratific les seves paraules en
sentit  que sempre que no afecti la delimitació actual, que
evidentment hauria de passar via PTP, no és necessària altra
qüestió. 

Per tant, com vostè comprendrà, i ho deia l’altre dia el
vicepresident del Govern, en política també s’han de transmetre
als ciutadans determinats missatges, i per tant crec que seria
perillós entrar amb un missatge que es transmetés als ciutadans
que per raons mediambientals no hi hagués unes mesures
d’emergència o de seguretat, però compartesc amb vostè la
preocupació del fet que qualsevol tipus d’ampliació ha de
passar per la mesura que és el PTP.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Buades, té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

M’alegren aquestes explicacions, que matisen moltíssim el
que havíem pogut llegir i sentir aquestes darreres setmanes, i
simplement recordar que l’únic que es pot fer dins l’aeroport
d’Eivissa abans del PTP és l’ampliació de la pista de rodament
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com per permetre aparcar un o dos avions més -depèn de les
dimensions- d’aquí a que el PTP estigui aprovat. Estam parlant
exactament d’això, i en aquest sentit la proposta d’Aena no té
res a veure amb això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Buades, com vostè sap
perfectament la pista de rodament no afecta absolutament els
límits que hi ha actualment i és únicament una altra qüestió, que
és la qüestió dels hangars o possibles estacionaments
d’avions, però evidentment no puc entrar o el Govern no pot
entrar a priori a analitzar aquesta qüestió i en nom del Govern
crec que és obligació transmetre que s’han de fer les mesures
d’emergència. Per tant, hi ha una qüestió òbvia: que Aena
s’haurà d’adaptar a la legalitat vigent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Amb la seva
intervenció ha acabat el torn de preguntes.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4504/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contribucions al Llibre blanc
sobre seguretat alimentària.

I passam al punt següent de l’ordre del dia que són les
proposicions no de llei. La primera d’elles és la proposició no
de llei 4504 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a contribucions al Llibre blanc sobre la seguretat alimentària.
Per defensar-la, en nom del Grup Popular té la paraula el Sr.
Cardona per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, senyores i senyors diputats, el
Llibre blanc sobre la seguretat alimentària, publicat per la
Comissió Europea el gener de l’any passat, estableix un
important programa de reforma legislativa per aplicar el principi
de seguretat alimentària de denominam “de la granja a la taula”,
és a dir, la seguretat alimentària no només ha de ser per al
consumidor, sinó que ha de buscar-se tot el camí que va des
que l’aliment es produeix, des de les matèries primeres, des de
la granja, fins a tot el seu procés d’elaboració i arribar a la taula.

La seguretat alimentària és una de les principals prioritats
estratègiques de la Comissió Europea, i aquesta prioritat es
tradueix precisament en el Llibre blanc, que estableix la
necessitat de realitzar una sèrie de millores en la vigilància i el
control, el sistema d’alerta ràpida, la investigació en matèria
alimentària, la cooperació científica, el suport analític i
l’assessorament científic. 

Dins les mesures que preveu el Llibre blanc, una de les
propostes més importants o podríem dir la més important de
totes  és la creació d’un organisme alimentari independent
europeu. La Comissió preveu la creació d’aquest organisme tot
atribuint-li la funció de determinar i comunicar els riscs a l’àmbit
de la seguretat alimentària, protegir la salut pública i recuperar
i mantenir la confiança del consumidor. Aquest és o aquest serà
l’objectiu principal del nou organisme alimentari.

Té un àmbit d’acció important. Consta de tres fases; per una
banda, determinar o determinació de riscos alimentaris a través
de proporcionar assessorament científic per tal de generar
coneixements, i això és fonamental, la recopilació i anàlisi de
dades, la supervisió i vigilància de la salut pública, de la salut
pública humana i també de la salut pública animal, els sistemes
d’informació al sector agrícola ramader i els programes d’I+D.
El segon punt és la gestió, la gestió del risc, que es basa
primordialment en el control que ha de dur, que serà atribuït o
ha de dur aquesta oficina de seguretat alimentària, i també en la
legislació, que correspondrà primàriament al consell o (...) en el
Parlament Europeu. El tercer punt finalment és la comunicació
d’aquests riscos.

Com ha de funcionar? L’organisme de seguretat alimentària
europeu ha de funcionar en base a una sèrie de
responsabilitats. Primer, la preparació i presentació d’informes
científics, la recollida i anàlisi de la informació que sigui
necessària per fonamentar aquests informes i la presa de
decisions de la comunitat, la supervisió i vigilància dels
esdeveniments relacionats amb la seguretat alimentària, la
comunicació a tots els interessats dels resultats d’aquesta
investigació, l’assessorament i l’orientació sobre els
esdeveniments en matèria de seguretat alimentària als
consumidors, així com accions divulgatives; finalment,
col·laborar amb les entitats i amb les institucionals nacionals
responsables de seguretat alimentària. 

I les feines que du endavant, com dic, idò són
d’assessorament científic a la comissió sobre la producció
d’aliments, els processos industrials, l’emmagatzemament, la
distribució i la venda minorista, la salut i el benestar els animals,
els  sectors químics i mediambientals; també la recollida i anàlisi
d’informació, la comunicació directa i oberta amb els
consumidors, i crec que aquesta és una de les funcions
importants en tant que pot ser el primer punt de contacte on
acudir en busca d’informació científica nutricional i de
seguretat alimentària, i això pot generar la confiança que ara
falta als consumidors davant la seguretat alimentària. 

En cas de declarar-se una situació d’emergència,
l’organisme de seguretat alimentària europeu haurà de recollir
i analitzar la informació pertinent i distribuir-la a la comissió i als
estats membres, i també és l’encarregada de reaccionar d’una
manera ràpida i eficaç davant una crisi i donar suport a la
resposta de la Unió Europea. Ha de gestionar un sistema
d’alerta àgil que possibiliti la detecció i la notificació dels
problemes urgents de seguretat alimentària. 



2374 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 52 / 20 de febrer del 2001

 

Però, a més, el Llibre blanc no només crea aquest organisme.
A més estableix una sèrie de mesures independents, més de 80,
crec que en concret en són 84, que es dirigeixin a dar més
coherència i més seguretat al corpus jurídic que s’aplica a tots
els aspectes de la producció agroalimentària. 

A part de tot això, a part d’aquestes mesures tan importants,
a més es va establir, quan es va publicar el mes de gener del
2000 el Llibre blanc, la comissió va convidar, va establir la
possibilitat d’aportar propostes a aquest llibre, de manera que
es pogués intentar millorar-se i, amb ell, el reglament que ha de
sortir d’aquest llibre i que en aquest moment ja és al Parlament.
El termini acaba a finals d’abril de l’any passat, i hi va haver
més de 100 -110 o 115- propostes que es varen enviar des de
diferents organismes. Malauradament el Govern balear no va
presentar cap proposta, i de fet la postura que va adoptar va ser
que aquest llibre, que el Llibre blanc ja estava prou bé, que ja
presentava les propostes necessàries i, per tant, no calia
intervenir en aquesta qüestió ni presentar cap proposta que
pogués sortir des de la nostra comunitat; fins i tot ja
consideraven que els bons, que els que en sabien de veritat
eren els tècnics europeus i que amb aquesta redacció ja
bastava.

Maldament això, alguns ajuntaments, bastants
d’ajuntaments concretament de l’illa de Mallorca, varen fer una
sèrie de propostes que es varen remetre a la Unió, a la comissió,
a la Unió Europea. I precisament la proposició no de llei tracta
de dar suport a aquestes propostes; ja que el Govern va
considerar que no feia falta, almenys que de Balears es
mantenguin les propostes que varen sortir dels ajuntaments. Jo
crec..., no hem d’oblidar que aquesta proposició no de llei es va
presentar el mes d’octubre i que, per tant, els problemes de
seguretat alimentària que avui se’ns plantegen amb la crisi de
les vaques boges  no s’havien produït, i possiblement aquesta
proposició no de llei avui cobri una importància que durant
aquests  darrers mesos pareixia que havia perdut; possiblement
avui també el Govern es penedeixi de no haver aportacions
precisament en un tema tan candent com és el de seguretat
alimentària, i per això avui es manté aquesta proposició no de
llei, amb la idea de no només donar suport al Llibre blanc, no
només mantenir la necessitat d’aconseguir una agència europea
de seguretat alimentària, sinó també de dar suport a una sèrie
de propostes fetes pels ajuntaments de Mallorca que si vostès
les llegeixen veuen que estan..., quasi quasi varen ser
clarividents i es varen avançar precisament a la crisi que avui
tenim.

Amb la idea de tancar o de millorar aquesta possibilitat
d’evitar la crisi presentam aquesta proposició de llei que esper
que li donin suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, Els
Verds d’Eivissa, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, en nom dels grups de la majoria demanaríem un recés
perquè hi ha bona disposició a aprovar aquesta proposició de
llei incorporant determinades esmenes d’addició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades, però procedeixen primer les
intervencions, o sigui que convé, si vol exposar el seu
pensament, que intervengui.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Senyores i senyors diputats, senyores diputades, les
propostes que nosaltres  defensarem aquí intenten incorporar
nous temes a aquesta proposició no de llei, precisament
aprofitant un poc la urgència en què ens trobam en matèria de
seguretat alimentària. Des dels grups de la majoria i des d’Els
Verds consideram molt interessant que es presentin propostes
sobre aquesta matèria i creim, efectivament, que demanar punts
com els que són a la proposició no de llei, com seria que hi hagi
una facilitat per part dels productors a accedir a la informació
sobre la nova política europea en matèria d’alimentació i
agrícola, la desburocratització dels sistemes de control de
pràctiques agràries a fi que sigui fàcil per al pagès i el ramader
accedir-hi, que es pugui acollir al Feoga o al Cder per adaptar
les infraestructures de les seves explotacions a les noves
polítiques, que, per exemple, existeixi un programa de formació
d’indústries agroalimentàries a nivell comunitari de fàcil accés
per als productors, o que per exemple hi hagi un sistema àgil de
(...) de la venda d’aliments ambulant a tota la Unió, per no parlar
de la protecció de les indústries legals alimentàries, que es
veuen molt perjudicades quan hi ha crisi davant el fet que
pareix que tothom delinqueix en matèria de producció i consum,
quan només ho són una part del sector, llavors tot això em
sembla que com a aportació dels ajuntaments i com a suport
d’aquest parlament bé s’ho val, de donar suport.

Així i tot nosaltres plantejaríem de comú acord amb els altres
grups de la majoria, la incorporació de set esmenes que afecten
cinc temes fonamentals de seguretat alimentària. Un és: ens
preocupa el fet que l’Agència Europea de seguretat alimentària
pogués  existir d’una manera descoordinada amb totes aquelles
agències que vagin apareixent a nivell d’estats membres o
d’entitats regionals, comunitats autònomes en el nostre cas.
Llavors nosaltres proposam que aquesta agència europea de
seguretat alimentària futura prevista en el Llibre Blanc de
seguretat alimentària, sigui un ens públic coordinador de
referència amb la resta d’ens i organismes, tant de nivell estatal
com subestatal que puguin existir, a fi que hi hagi una unitat de
gestió en la matèria coordinada per la Unió.

El segon bloc es refereix a temes d’etiquetatge. Nosaltres
creim que és el moment, vist el que està passant amb vaques
boges, i pestes porcines, i pollastres amb dioxines, etcètera, que
la Unió garanteixi els drets dels consumidors, doni prioritat a
això, i per tant reguli a nivell de tot el continent un sistema
d’etiquetatge de qualitat unificat, transparent i eficaç, que
identifiqui tres grans tipus de productes: un, a l’etiquetatge
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dels  derivats de l’agricultura i ramaderia ecològiques pures;
dos, l’etiquetatge de productes produïts per agricultura
integrada, és a dir que te un ús de components químics i
manipulació de productes artificials baix; i un tercer a nivell
d’etiquetatge que seria per a tots els aliments fabricats a partir
d’organismes modificats genèticament, sigui quin sigui el seu
percentatge, no que hi hagi la clàusula de l’u per cent actual
que no importa declarar.

En segon lloc, dins la matèria d’etiquetatge demanam també
com a esmena d’addició in voce que la Unió Europea hauria
d’avançar i completar l’obligació d’etiquetatge de producció
dels  aliments d’origen animal, des del seu naixement fins al seu
sacrifici, a fi que es pugui garantir la traçabilitat del producte,
que es pugui saber d’on ha sortit i on ha acabat, i quin procés
ha seguit.

Un tercer bloc d’esmenes progressistes estaria lligat a la
idea que la Unió és la que ha d’unificar i ha de coordinar tot allò
que té a veure amb la minimització i supressió de tot risc
d’aparició o supervivència de prions en animals afectats per
l’EEB, la malaltia espongiforme bovina, i que això s’ha de
regular mitjançant una directriu europea.

En quart lloc hi ha un punt que es refereix al tracte digne
amb els animals, que és una part del problema que tenim de
seguretat alimentària, a fi que s’estableixi una prohibició d’ús
generalitzat d’antibiòtics, hormones i altres tècniques de
maneig i control dels animals, que actualment van en detriment
tant d’un tracte digne amb aquests éssers vius, com de la
qualitat dels aliments que se’n derivaran, és a dir de
l’alimentació humana.

En cinquè lloc hi ha una esmena in voce de regulació, a fi
que la Unió Europea d’una vegada fixi uns estàndards de
producció d’agricultura integrada, que és una agricultura que
està a mig camí de la convencional i l’ecològica, però que per
ara és una nebulosa a nivell legal, i convendria que es fixàs
perquè no donàs lloc a manipulacions i a frau, en contra dels
interessos dels consumidors i dels propis productors.

I per últim, un cinquè bloc està referit a temes de
participació, i així demanam que s’incorpori a la proposició no
de llei la garantia de generalitzar i ampliar la participació de les
organitzacions de consumidors i consumidores a nivell de la
Unió, de les organitzacions ecologistes, i també aquelles de
producció i consum ecològic, en totes aquelles comissions
assessores de periodicitat regular d’aquesta Agència Europea
de seguretat alimentària o organismes estatals o subestatals
similars.

Aquesta seria la nostra proposta, i això permetria
probablement votar unànimement aquesta proposició que, ja
deim, valoram molt positivament. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del grup dels Verds
d’Eivissa i Formentera. Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, senyors del Govern presents a aquesta cambra. Estam
davant una proposició no de llei que va presentar el Grup
Parlamentari Popular ja fa uns quants mesos, el passat mes
d’octubre, i que proposa que el Govern de les Illes Balears doni
suport  a aquells ajuntaments de les nostres illes que varen
presentar propostes a la Comissió Europea en relació al Llibre
Blanc sobre seguretat alimentària. De bon principi ens sembla
una bona orientació d’aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Popular el fet de voler que aquest
parlament es faci ressò d’iniciatives que han pres alguns
ajuntaments, segons se’ns informa des del Grup Parlamentari
Popular, i que a nosaltres ens agradaria ben molt poder
concretar exactament quins són aquests ajuntaments, quants
són aquests  ajuntaments, i quines són les propostes que han
presentat aquests ajuntaments. 

La Comissió Europea va publicar l’any passat aquest Llibre
Blanc sobre seguretat alimentària, i efectivament, com ens diu
el Grup Parlamentari Popular, totes les parts interessades estan
convidades a fer-ne comentaris i contribucions. És un llibre
blanc en el qual s’estableix un programa de reforma legislativa,
i es proposa la creació d’una autoritat europea. Entenem que
quan es proposa això, aquest llibre blanc el que fa és parlar
d’un organisme alimentari europeu, independent, representatiu,
que estigui baix el control de les administracions públiques,
que també estigui baix el control de la ciutadania en general, de
les organitzacions i entitats ciutadanes, i que sigui responsable
de determinar i de comunicar els riscos a l’àmbit de la seguretat
alimentària, un àmbit d’actuació de les institucions públiques
que, a mesura que vagi passant el temps, entenem des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, es farà cada cop més
necessari, atesa l’actual situació que estam travessant en
aquest camp. Aquest llibre blanc és el fruit d’una de les
resolucions del Parlament Europeu, de la Comissió sobre
Seguretat Alimentària, una tasca que es va iniciar l’any 99 i que
va concloure l’any 2000.

Als  membres del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i ens han de permetre que ho diguem així com ho
direm, ens ha fet la impressió respecte de l’exposició de motius
i el to en què està feta aquesta exposició de motius, que el Grup
Parlamentari Popular ve a manifestar que en sap molt, d’allò que
farà la Comissió Europea, no només d’allò que han fet els
ajuntaments, d’allò que farà la Comissió Europea; perquè ens
resulta, si més no, sorprenent el to en què els membres d’aquest
Grup Parlamentari Popular presents en aquesta cambra
manifesten estar-ne tan ben informats, i que a més a més
venguin a reconèixer, si m’ho permeten dir així, la seva gran
capacitat d’incidir tan directament en allò que farà la Comissió
Europea. M’explicaré: és que fins i tot s’atreveixen a assegurar
que aquesta comissió sí que efectivament tendrà en compte
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tots  els comentaris rebuts en la redacció de les propostes
concretades, i jo demanaria: “com ho saben vostès, a això, que
les tendrà en compte?”, perquè, clar, aquí diu “atès que la
Comissió tendrà en compte els comentaris rebuts en la redacció
de propostes  concretes”, sí o no, diríem nosaltres sense saber-
ne més. Pel que es veu, vostès ho saben cert, n’estan ben
segurs, que aquesta comissió europea tendrà en compte
aquestes aportacions que li arribin des dels ajuntaments de les
nostres  illes, i bé, davant això el nostre grup parlamentari no
pot deixar de donar valor a aquesta proposta que fa el Grup
Parlamentari Popular, esperant que sigui cert allò que se’ns diu
respecte de l’acceptació per part de la Comissió Europea
d’aquells  suggeriments municipals que li arribin des de les Illes
Balears.

Tenint en compte això, nosaltres podríem donar suport a la
proposició no de llei que presenta a la consideració d’aquesta
cambra parlamentària el Grup Parlamentari Popular. Això sí, la
voldríem retocar una mica en un dels seus punts, que és el
punt, no hi ha números, però és el que faria número cinc, que és
el que fa referència a incloure les inversions sorgides del
desplegament del Llibre blanc com a mesures susceptibles de
rebre ajudes dels fons estructurals Feder. Nosaltres tenim
present, i creim que aquest parlament també ho ha de tenir en
compte a l’hora de donar el seu vistiplau a aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular, tenir
present que el territori de les Illes Balears que queda fora de
l’Objectiu 2, roman exclòs de poder rebre ajudes del Feder, i és
per això que en el text de l’apartat cinquè que presenta el Grup
Parlamentari Popular s’hi pugui afegir l’expressió, íntegrament
el número 5 tal com està i afegir “per tot el territori de la Unió
Europea”.

També donaríem suport a les esmenes que ha presentat el
diputat Joan Buades, dels Verds d’Eivissa i Formentera, i creim
que d’aquesta manera pot quedar més ben redactada aquesta
proposta del Grup Parlamentari Popular, que confiam que sia
acceptada per unanimitat de tots els grups.

Tot i amb això, volem afegir per concloure que la nostra
opinió respecte de la seguretat alimentària és que es tracta
d’una qüestió a la qual encara no hem parat tota l’atenció que
es mereix, i per a la qual en poc temps la ciutadania ben segur
que ens anirà reclamant amb molta més intensitat que vegi
realitats palpables, més que un conjunt de bones paraules,
lamentablement massa sovint revestides de mitges veritats, de
mentides o fins i tot de falsedats. Notícies relatives als afers de
les dioxines a Bèlgica, la intoxicació de la Coca-Cola, les vaques
boges, les (...), les contaminacions per metalls pesants, els
productes  transgènics, etcètera, estan demostrant ben a les
clares que als inicis del segle XXI ens trobam encara molt lluny
d’aquella seguretat alimentària que resulta mínimament
indispensable per a sobreviure amb la necessària tranquil·litat.
Pensam des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
que hi haurem de fer molta de feina, també des d’aquest
parlament, on esperam que es puguin arribar a conjuntar en
relació amb aquests assumptes totes i cadascuna de les
aportacions provinents del conjunt de forces polítiques aquí
representades, com ja va succeir ahir mateix, creim nosaltres,
amb les actuacions conjuntes que varen dur a terme les

conselleries de Sanitat, d’Agricultura i Pesca i de Medi Ambient
en anunciar que es posa en marxa el Comitè Balear de Seguretat
Alimentària. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Cardona té la paraula en torn de
contradiccions. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Bé, Sr. President, primer de tot manifestar que no tenc cap
inconvenient en arribar a un acord, i que podrem suspendre la
sessió no un minut, tot el temps el faci falta, però no crec que
hi hagi massa problemes. De tota manera, abans de suspendre
jo voldria fer dues puntualitzacions; per una banda de les
propostes que ha presentat el Sr. Buades, em vénen bé, no hi
ha cap problema. Ja li he de manifestar que, per exemple, n’hi ha
moltes que estan recollides en el mateix text del Llibre Blanc, per
exemple la primera, la segona, fins i tot la quarta; la segona, que
parlen vostès de l’etiquetatge que distingeixi els diferents tipus
de productes, li puc dir que el Llibre Blanc arriba a diferenciar
no només els ecològics, d’agricultura integrada i d’agricultura
convencional, sinó que també distingeix els aliments dietètics
i els aliments que estan destinats a diabètics, vull dir que va
realment a fons aquesta qüestió. Però, ja li dic, no hi ha
inconvenient de cap manera que impedeixi que acceptem això.

Respecte de la intervenció del representant del PSM, Sr.
Buele; miri, vostè m’ha demanat una cosa que jo tenia moltes
ganes de dir, però que em pareixia que era una presumpció dir-
la, i ja que me la demana li diré, que és la llista d’ajuntaments
que hi ha, si em permet, l’ordre és indiferent: l’Ajuntament de
Campos, l’Ajuntament d’Esporles, l’Ajuntament d’Estellencs,
l’Ajuntament d’Inca i l’Ajuntament de sa Pobla. Almenys
aquests  municipis, aquests ajuntaments de la nostra comunitat
han demostrat que sí que tenen interès en el que és seguretat
alimentària, i que sí que es mouen quan es dóna oportunitat, i
crec que a més de donar suport a aquestes propostes, els
hauríem de saber felicitar. Respecte del text de les seves
propostes, són exactament les que estan contingudes a la
nostra proposició de llei. Per tant, nosaltres l’únic que hem fet
com a grup ha set recollir les propostes que els ajuntaments
remeteren a Brussel·les i dur-les aquí davant perquè el
Parlament i el Govern defensi o doni suport a aquestes
postures. I un darrer detall: des del Partit Popular no en sabem
més que els altres, i tot el que sabem de la Unió Europea i tot el
que sabem de seguretat alimentària ho pot saber qualsevol,
perquè bastarà..., la veritat és que és bastant extens, però
bastarà acudir a la internet o acudir als textos que publica la
Unió Europea perquè vostè també pugui tenir els mateixos
coneixements. Moltes gràcies, Sr. President, i, si vol, podem
suspendre la sessió dos minuts. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Idò, a petició del grup
presentant, suspenem la sessió durant cinc minuts.
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Reprenem la sessió. Sr. Cardona, té la paraula. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Com deia, no hi ha hagut cap
inconvenient en arribar a un acord, i d’aquesta manera
afegiríem, tal com ha proposat el Grup del PSM en el paràgraf
cinquè de la proposta del nostre grup, l’expressió “per tot el
territori de la Unió Europea”. És a dir, començaria “En relació
als  possibles canvis de maquinària”... segueix, i acaba: “rebre
ajudes dels fons estructurals Feder per tota la Unió Europea”.
I després afegiríem, després del sisè, un altre paràgraf que diria:
“Ateses, a més, les desgraciades circumstàncies que en matèria
de seguretat alimentària sacsegen la Unió Europea, el Parlament
insta el Govern balear a traslladar també a la Comissió les
següents  propostes:”, i serien les que ha enumerat el Sr.
Buades, i a més demanaria que si els serveis de la cambra
poguessin  corregir, en cas que hi hagués cap error en la
redacció, que corregissin l’error ells mateixos. No llegesc totes
les set propostes, perquè ja les hem debatut en Ple. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Estan d’acord tots els grups?
Es pot entendre aleshores aprovada per unanimitat aquesta
proposta?

Doncs queda aprovada per unanimitat la proposició no de
llei 4504, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
contribucions al Llibre Blanc sobre seguretat alimentària.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4505/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'embelliment i millora
dels accessos als municipis.

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 4505,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d’embelliment i millora dels accessos als municipis. En nom del
grup presentant té la paraula el Sr. Rotger. 

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei pretén que el Govern de les Illes Balears
prengui mesures mitjançant l’elaboració d’un pla d’embelliment
i millora dels accessos als municipis de les nostres illes, amb
l’objectiu clar de millorar la seguretat viària, les infraestructures,
la senyalització, a més d’aconseguir una imatge moderna i
europea, conservant al mateix temps la pròpia identitat.

L’objectiu de dur a terme aquest pla es justifica perquè,
malgrat siguin moltes les actuacions encaminades a la millora
del paisatge, dels serveis, de les infraestructures, com poden
ser el Pla d’obres i serveis dels consells insulars, el Pla
d’embelliment de zones turístiques, el Pla Mirall, les actuacions
que duu a terme l’Ibatur, queden encara moltes d’actuacions
per fer als nostres municipis. Al mateix temps, parlam de
modificar el conveni de carreteres que contempla dins aquests
propers anys inversions milionàries, 57.000 milions. Parlam, amb
aquest conveni, de fer desdoblaments, de nous accessos, de

millores de la xarxa viària en general. En definitiva, parlam
d’obres d’envergadura i molt costoses, però moltes de
vegades, com ens passa a la vida quotidiana, feim obres i
projectes nous, però ens oblidam de solucionar les petites
coses  que sempre tenim pendents per fer, i que deim una
vegada i altra que arreglarem, però que sempre o quasi sempre
queden sense solucionar.

Altres vegades ens habituam a una imatge o ens acostumam
a ella, donant la impressió que sempre ha de ser així, oblidant
que la primera visió que té una persona d’un lloc condiciona la
visió del conjunt que pot tenir d’aquell municipi o poble, i a
vegades és l’únic record o idea que ens queda. En altres
paraules, és la millor o pitjor publicitat que ens podem fer,
segons sigui el cas.

És per això que és important i urgent que ara donem una
solució que millori els accessos de les entrades i sortides dels
nostres  municipis, els quals molts d’ells donen un aspecte
d’abandonament. Creim que entre el sòl rústic i el casc urbà hi
hauria d’haver una zona transitòria, en forma de passeigs, que
amortitzàs aquest impacte. Per això és important adequar,
construir, unes voravies amb bancs, arbres, il·luminació, que
milloràs la imatge dels nostres municipis, aconseguint així ser
més atractius i competitius. La idea no tan sols pretén
aconseguir la millora o desenvolupament de les entrades als
nostres  municipis, sinó anar més enllà i contemplar amb una
visió global el gran problema que tenen avui les ciutats, el
trànsit. 

Per això, aquest pla hauria d’aprofundir també en l’entorn,
i contemplar les vies de circumval·lació, rondes, com una
alternativa eficaç contra l’excés de cotxes dins l’interior. A més
aquestes, com vostès saben, connecten directament amb totes
les entrades o sortides. Tots coincidim que és necessari desviar
els  cotxes d’interior si volem tornar al ciutadà el paper que li
correspon. No podem parlar d’habilitació per a vianants,
d’ampliar zones verdes, crear nous espais d’oci per als nostres
ciutadans, ni sacrificar ja més espais a costa del ciutadà. En
definitiva, pretenem una millora de la qualitat de vida, un
ambient més ecològic on el renou, els gasos, l’estrès que
provoca el trànsit, deixi pas a una ciutat més equilibrada i més
càlida. D’exemples, en tenim molts, a Mallorca en puc citar,
Binissalem, Son Ferriol; a Eivissa Sant Joan, Sant Rafel, Sant
Josep, Sant Miquel; Ferreries a Menorca; i un cas que conec
molt bé, i que ben segur que coneixen vostès és Inca, tot el
trànsit que ha de suportar aquesta ciutat, com altres, que ens ve
de tot el turisme de la part de Lluc, com també tota la carretera
Palma-Alcúdia, que travessa el nostre casc urbà, la veritat que
fan impossible que els municipis puguin dur endavant
projectes per reconduir el trànsit si no tenim aquestes ajudes
del Govern per dur endavant aquestes vies de ronda.

Si a més de tot això ens presenten altres circumstàncies,
com són que els projectes se situen a zones on les
competències són compartides per diverses institucions, com
és el cas de carreteres, que no només entren dins l’interior del
poble, sinó que el travessen. Això fa que les reformes per
assolir la seguretat viària, la necessitat d’afrontar
expropiacions, o la necessitat de plantejar alternatives més
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adequades, fan que els costos siguin impossibles d’assumir per
les corporacions municipals.

En aquests  moments els municipis realitzen grans esforços
per millorar el seu entorn, les seves instal·lacions esportives,
culturals, el mobiliari urbà, la il·luminació, editen guies
turístiques per fer promoció del seu municipi; però aquests
esforços moltes de vegades queden minvats perquè les
entrades als seus municipis no estan en consonància amb la
realitat del seu interior. Per això és necessari dur endavant el pla
que proposam, per sincronitzar els esforços que fan les
distintes corporacions, amb altres paraules, que es faciliti per
part de les institucions, especialment el Govern i la Conselleria
d’Obres Públiques ajudes i alternatives, tant en matèria
econòmica com en assessoria tècnica i jurídica, que possibilitin
la resolució dels problemes plantejats pels distints municipis.

Per tot això, aquesta proposició no de llei pretén
complementar tots els esforços i accions que fins ara s’han duit
a terme, donant la imatge de modernitat i millora de la qualitat
de vida dels nostres ciutadans. Per tant, demanam al Govern
que tengui en consideració l’elaboració d’un pla d’embelliment
i millora dels accessos als municipis, reiterant una vegada més
l’objectiu de millorar la nostra imatge, millorar la seguretat viària
i la fluïdesa, millorar la informació mitjançant una bona
senyalització, millorar especialment la xarxa municipal que
tengui incidència sobre la general. En definitiva, senyores i
senyors  diputats, millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rotger. Para fijar la posición, grupos que deseen
intervenir. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
la Sra. Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Amb aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Popular planteja un tema prou interessant.
Són moltes les necessitats de millora en la nostra xarxa viària
que tenim en aquestes illes, i l’embelliment i la millora dels
accessos als nostres pobles és una més d’aquestes mancances
heretades. Una iniciativa en positiu, Sr. Rotger, que sap
perfectament que són actuacions que des del Grup Parlamentari
Socialista encaixen amb aquestes prioritats, amb aquests
objectius que ens hem marcat de carreteres més segures i
integrades a l’entorn. Bona mostra d’això ho tenim a la
inauguració que va tenir lloc el passat 2 de febrer, la ronda de
sa Pobla descongestionarà el trànsit urbà; és una mostra de
donar més qualitat de vida, evidentment com plantejava el Sr.
Rotger, amb aquestes rondes que s’han fet i que es continuaran
fent, així com és la política del Govern; i també que combina
amb aquest passeig de vianants o carril bici. I el mateix
president, el Sr. Antich ho manifestava, s’han de mantenir
acords amb els ajuntaments per treure el trànsit dels pobles; i

amb aquesta nova política de carreteres que no creï grans
impactes. Aquesta és la política del Govern.

Hem d’insistir en un altre tema també important, és el
finançament. Amb tota aquesta xarxa viària que s’ha de millorar,
tots  coneixem la negativa que manté el Govern del Sr. Aznar de
fer efectiu als pressupostos allò que es va pactar amb l’anterior
executiu, amb l’anterior Govern del Partit Popular. Per això des
del Grup Parlamentari Socialista volem insistir, i defensam
aquests  57 o 58.000 milions de pessetes del conveni de
carreteres, sempre insistint que allò que s’ha de respectar és la
voluntat d’aquest govern; perquè així representa els ciutadans
i ciutadanes d’aquestes illes.

Jo m’he de referir, Sr. Rotger, a un altre tema també prou
important, i que és decisiu en aquesta proposició no de llei que
es presenta, que és el tema de les transferències. Hem pogut
veure la setmana passada que han estat importants les
negociacions per a aquestes transferències de carreteres als
consells  insulars, transferències que varen iniciar ja el seu punt
important amb l’acord del Consell de Govern de divendres
passat; i aquesta diputada vol fer menció, i sobretot per les
responsabilitats que va tenir a l’anterior legislatura també com
a consellera, un tema important, una reivindicació important era
aquesta, el compliment de l’article 39, en concret el punt 9, que
es referia a les transferències de carreteres als consells insulars.

Aquesta ara és una realitat, que ara veurem el seu tràmit
parlamentari per dur-la endavant, i sobretot perquè entra
perfectament dins aquesta lògica ciutadana dins una clara
delimitació insular, unes carreteres perfectament municipals,
d’àmbit municipal, i tota una resta d’àmbit supramunicipal que
en aquest cas estarien en mans, amb les transferències, dels
consells  insulars. Hem dit clar que ja hi ha un finançament i un
acord dels diferents consells insulars per fer recepció
d’aquestes transferències. Per tant, des del convenciment que
hi ha d’haver, hi ha una necessitat d’aquestes millores a la xarxa
viària, com vostè ha exposat i com, insistesc, és necessari
l’embelliment dels accessos als nuclis de població, ara en
aquests  moments accessos a poblacions de titularitat
municipal, de titularitat dels consells insulars i del Govern. Per
tant, hi ha la voluntat política d’un pla de millora de la xarxa
viària, i sobretot en el que afecta a aquests accessos. Però allò
que entenem des del Grup Parlamentari Socialista és que aquest
pla s’ha de produir ja a través de les institucions insulars, que
seran les competents en la matèria. És per això, Sr. Rotger, que
no podem donar suport a aquesta proposta d’acord que duu a
la proposició no de llei. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Sr. Rotger, por contradicciones.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc moltíssim la intervenció de
la Sra. Amer, però crec que la voluntat política que jo crec que
ha de tenir la cambra jo crec que la podríem expressar, ja que
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coincidim en els mateixos punts i en els mateixos termes. A més,
si no vaig equivocat, crec que la Conselleria d’Obres Públiques
quedarà en les seves competències el tema de les vies de ronda,
no tot es transferirà als consells insulars. Per tant, jo crec que
només per aquest concepte, i a la vista que estam d’acord,
esper i desitjaria que vostè recapacitàs, i que el seu vot fos
favorable a la nostra proposició no de llei. Moltes de gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a la votació.

Demanaria a les senyores i als senyors diputats que votin
a favor de la proposició no de llei presentada que es posin
drets, per favor. Moltes gràcies.

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

Resultat de la votació: 23 vots a favor; 29 en contra. En
conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei 4505
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d’embelliment i millora d’accessos als municipis.

III.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 4938/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a consells insulars.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat de
presa en consideració de la proposició de llei RGE núm. 4938,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a consells
insulars.

En nom del Grup Popular té la paraula el Sr. Joan Huguet per
a la presentació i defensa de la proposició de llei.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Senyor president, senyores i senyors diputats, m’agradaria,
abans de començar aquest debat, centrar un poc el tema i fer la
justificació de per què el Grup Parlamentari Popular presenta
una proposició de llei en relació als consells insulars; dit d’una
altra manera, una proposició de llei que no té altre objectiu que
desbloquejar la situació en què es troba avui, el marc jurídic o
el marc legal d’estructura i funcionament dels nostres consells
insulars, una volta va ser aprovada una llei que ha estat
recorreguda davant el Tribunal Constitucional, que de moment
estan en suspens les parts fonamentals d’aquella llei i que, a
més a més, cosa que potser no tindria més importància que la
que té, que és prou, però que, a més a més, també aquest
projecte de llei, la part que no ha estat recorreguda, implica que
es derogui la Llei de consells insulars de l’any 1989 i, per tant,
no tenim un marc de referència que pugui aplicar-se en aquells
casos i en aquells aspectes en què encara el Tribunal
Constitucional no s’ha pronunciat, si alçar o no alçar la
suspensió.

Per tant, la nostra proposta que avui presentam i que vostès
ja coneixen, es fa amb una intencionalitat totalment
constructiva, i amb la mirada posada a l’horitzó de cercar acords
i no enfrontaments; repetesc, de cercar acords i no
enfrontaments. Per tant, amb la meva primera intervenció
s’equivoquen avui aquells que veuen que amb aquesta
proposta hi ha un motiu o vol provocar un motiu més de
separació entre la responsabilitat de governar i la
responsabilitat d’oposició. La nostra proposta pretén
aconseguir, com han dit anteriorment, omplir aquest buit que
suposa tenir una llei que no es pot aplicar, i que no es pot
aplicar en la seva part fonamental i que, a més, amb la part que
queda, és a dir, amb la part que es pot aplicar, el que fa és -
reiter- derogar la llei de l’any 1989.

No seré jo, aquí i ara, que pontifiqui i digui si la llei
recorreguda és o no és constitucional. Açò en tot cas, una
volta està dins aquest tràmit i tal com recordava, crec que molt
encertadament, un membre d’aquest govern, en aquest moment
determinar la constitucionalitat o no correspon al Tribunal
Constitucional. Però el cert i segur és que una llei, perquè sigui
vàlida, ha de ser eficaç, i perquè una llei tengui validesa i
eficàcia s’ha de poder aplicar. En aquest moment tenim una llei
que és  vàlida perquè va ser aprovada per aquest parlament, i
mentre no hi hagi sentència ferma l’únic que pot passar és que
quedin en suspens certs  aspectes, però no és eficaç; és vàlida,
en part, però no és eficaç. Per què no és eficaç la llei que avui
tenim? Perquè el leif motiv que va promoure aquesta llei, la seva
part fonamental, no es pot aplicar, i com que no es pot aplicar
no té vigència, i com que no té vigència no té eficàcia, i en no
tenir eficàcia no té els efectes que se cercaven amb l’aplicació
d’aquesta llei.

Dit açò passam a veure quins són els fonaments de la
nostra proposta. Els fonaments de la nostra proposta, i a mi
m’agradaria que..., jo procuraré -em creguin- no entrar, en
principi, tal com deia un il·lustre diputat anys enrere “segons
respectin respectarem”; bé, jo no vull provocar aquí cap tipus
de debat que no sigui el debat estrictament de la nostra
proposta i el debat de per què presentam aquesta proposta, i
per tant la justificació i els seus fonaments, i els fonaments
d’aquesta proposta em creguin si els dic que són uns
fonaments que cerquen els mateixos objectius en què
teòricament tots estam d’acord: reforçar el paper dels consells
insulars, agilitar amb més eficàcia i eficiència les seves funcions
i donar-los el marc legal perquè ells, amb el seu propi reglament,
puguin estructurar el seu propi funcionament però dins aquest
marc legal.

Quin és, idò, el fonament d’aquesta proposta? El fonament
d’aquesta proposta no és altre que les consideracions i
recomanacions fetes pel Consell Consultiu en el seu dictamen
1/2000. I per què em referesc a aquest dictamen 1/2000 del
Consell Consultiu? Perquè és l’únic que tenim, és l’únic que
coneixem, és l’únic que coneixem, i en aquest dictamen, que va
ser fruit, -tal com diu el mateix, que després podrem, si
interessa, veure com està fet i amb quin mandat està fet i a part
de quina petició està feta- aquest dictamen analitza un projecte,
esborrany de projecte qualificat pel mateix govern quan l’hi
remet, com a definitiu, i diu: “Aquest no pot ser definitiu; si ha
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de ser definitiu hi ha d’haver les següents consideracions, les
següents  modificacions”; i fent un petit parèntesi vull recordar
que aquest dictamen del Consell Consultiu va ser aprovat per
unanimitat de tots els membres, sense cap distinció.

El Grup Parlamentari Popular, en tot el llarg de la seva
tramitació, ha anat demanant: “I el nou projecte de llei que ara
es vol tramitar, compta amb el dictamen del Consell Consultiu?”
La callada per resposta. El Grup Parlamentari Popular va
demanar i va sol·licitar que es remetés el projecte de llei, que ara
ja és llei, al Consell Consultiu abans de fer la seva tramitació en
el Parlament. Ni cas, ni cas. Tot i açò, nosaltres el que feim amb
la nostra proposta és adaptar el projecte de llei inicial per part
del Govern balear, adaptar-lo a les recomanacions que fa el
Consell Consultiu, i aquestes recomanacions vénen donades
quan estableix perfectament que no es poden confondre els
governs insulars amb un govern central o amb un govern
autònom, que són governs, sí, per gestionar els seus
interessos, però que són de naturalesa diferent i que, per tant,
no tenen la naturalesa equiparable, i a partir d’aquí feim tota
l’estructura del nou projecte de llei o d’aquesta proposició de
llei que presentam.

Els consells insulars com a institucions de la comunitat
autònoma -ho diu el dictamen, ho compartim- tenen un plus
més que una mera diputació, no hi cap mica de dubte que tenen
un plus més, i un plus molt important. A més a més estan en el
segon apartat com a institució de la comunitat autònoma, però
institucions d’autogovern de la comunitat autònoma són tres:
Parlament, President i Govern de la comunitat; després els
consells insulars, enfilats en aquest article 18.2 i en l’article 39,
amb capacitat d’assumir competències, tenen aquest plus; però
aquest plus allò que no pot de cap de les maneres és
desnaturalitzar les funcions principals d’aquesta institució, que
recauen en el President, en el Ple i en la Comissió de Govern, o
dit correctament, en el Ple, el President, i la Comissió de Govern.
Per tant es tracta d’harmonitzar i fer el possible perquè a mesura
que els consells insulars vagin assumint més competències,
aquests  puguin comptar amb elements d’organització suficients
perquè l’agilitació, l’eficàcia i l’eficiència estiguin garantides,
però mai a costa de suplantar la voluntat del legislador tant a la
Constitució i a l’Estatut, que és que la responsabilitat final ha
de recaure en els consellers electes.

No podem, com hem dit abans, suplantar el poder dels
consells  insulars que se centra en els diputats que els
conformen, i suplantar aquest poder i aquests diputats per
donar satisfacció a capritxos de certs grups polítics. 

I aquesta és la clau; la clau és que aquest projecte de llei
neix com un capritx inicial d’un grup polític que es veu en la
necessitat de governar una institució i que no té suficients
càrrecs electes per donar-los la responsabilitat de gestió, i amb
els que té i conforma un govern, entre cometes, insular de
Mallorca, tampoc no se n’acaben de fiar per donar-los segons
quines àrees de responsabilitat i, per tant, sí, li donen la feina...,
la feina feina: personal, recursos econòmics, gestió interna...,
però les altres àrees, les àrees d’autèntica gestió, o no els tenen
prou confiança o les vol gestionar el grup que conforma
aquesta majoria parlamentària, que és una majoria parlamentària

legítima de totes totes, sobre això que no hi hagi cap mica de
dubte, però aquesta minoria parlamentària per si mateixa no pot
imposar un tipus d’organització que doni satisfacció a aquelles
qüestions que els electors no van tenir en compte i no li van
donar majoria suficient per conformar govern o per conformar
o per gestionar un consell insular, i aquesta és la realitat.

Plantejar una altra situació crec que és un error. Neix d’allà
on neix independentment que tots els grups polítics en un
moment determinat assumíssim que hi havia d’haver la reforma
d’aquesta llei de consells insulars del 89, però tal com es va
plantejar i amb un llenguatge parlamentari diríem que açò és
una perversió política, o un filibusterisme polític, o la imposició
o una dictadura de la minoria cap als altres perquè o lo tomas
o lo dejas, quan de tot açò tenim advertències suficients en ple
tràmit parlamentari, que no es podia fer aquesta llei.

Quin és el contingut de la nostra proposta? El contingut de
la nostra proposta va encaminat a tenir una funció vital: poder
aconseguir un acord entre totes les forces polítiques que sigui
capaç de fer una llei de consells insulars estable, que duri i
sense hipoteques. La nostra proposta, com no pot ser d’una
altra manera, es fonamenta en l’article 11.2 de l’Estatut
d’Autonomia, que té un títol preliminar on es regulen les
disposicions generals, com l’altra proposta, però sí que val la
pena, potser, que ens centrem en el títol segon, perquè
d’aquest tema en solem parlar molt, però potser que no tinguem
massa coneixement de com està la proposta que planteja el
Grup Parlamentari Popular. En el títol segon, que és el
fonamental, que és el que està recorregut a l’anterior llei, es
regula la potestat d’autoorganització dels consells insulars, es
regulen els  òrgans complementaris, es regula el ple de consell,
del president, la comissió de govern, dels vicepresidents..., i
dels consellers executius. La nostra proposta preveu també
consellers executius, electes, i es regulen, i es diu quines
funcions tindran. La nostra proposta també preveu que hi hagi
consellers amb  delegació específica i es diu com s’ha de fer, i
quines funcions, i quina serà la seva competència. La nostra
proposta preveu la possibilitat de nomenar directors generals
d’àrea, i preveu totes les seves competències i totes les seves
funcions.

Si em permeten, per distendre un poc, la nostra proposta
preveu amb antelació el que va dir la Sra. Munar després
d’haver estat recorreguda la llei: “Bé, si la llei està recorreguda
en aquests aspectes dels consellers executius no m’importa;
faran exactament el mateix però l’únic que farem serà que, els
actes, els validi la comissió de govern...”; açò és el que diu la
nostra proposta; açò és el que diu la nostra proposta. El que no
pot cohabitar són consellers executius que tenguin decisió final
sense que la responsabilitat final recaigui en els consellers no
electes. El que no es pot és instituir un òrgans de govern i que
a la vegada, encara que sigui potestatiu després (...) reglament,
es transformi un element bàsic que és la comissió de govern. 

I jo encara donaré una passa més amb aquest atreviment
d’avui: Crec que és més inconstitucional, si és que ho és, la
transformació de la (...) tal com la feim perquè modifica un
element bàsic d’una llei bàsica que potser altres coses, però la
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llei, quan s’analitza i quan un estudia aquests temes, no analitza
casuístiques de futur, sinó del que està escrit; per tant no val
l’excusa de dir que, bé, que si no ho feim no serà... No, no, no,
però només que hi hagi la possibilitat ja és que es fa, ja és que
es diu i ja pot provocar aquesta inconstitucionalitat.

Per altra banda també la nostra proposta recull fil per randa
les recomanacions fetes per l’informe del Ministeri
d’Administracions Públiques, que el va remetre al Govern de la
comunitat autònoma quan encara no s’havia iniciat la
tramitació. Deia que en fase de tramitació modificassin tots
aquel ls  aspectes  que podien ser  suscept ibles
d’inconstitucionalitat. Però és que, a més, la nostra proposta
recull -ara farà un any- el document que vam signar la majoria
de grups polítics en aquelles memorables jornades, que
consider molt positives, que es van celebrar a Menorca, i si no,
perquè desqualificar és bo de fer, que se’m digui en quins
aspectes  la nostra proposta no recull aquests plantejaments
que es van posar damunt la taula en el document de Menorca
que, noblesa obliga, l’únic grup que no va signar aquest
document per un aspecte molt concret va ser el PSM, tots els
altres sí. Ho dic perquè..., m’avanç a aquesta situació. Que se’m
digui, a mi, en què no es recull.

És a dir, la nostra proposta en realitat el que cerca i
aconsegueix són els mateixos objectius que la llei recorreguda,
els mateixos objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi resumint la seva intervenció.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Acab tot d’una. Amb una diferència, i és que la nostra
proposta s’ajusta -consideram- als preceptes estatutaris i als
preceptes constitucionals. La proposta que ha estat
recorreguda no s’ajusta a aquests preceptes, no tan sols no
s’ajusta sinó que s’ha fet, jo diria, per ser suaus, s’ha fet cas
omís a aquelles recomanacions que hagueren pogut evitar que
això succeís.

Jo els convid avui, aquí i ara, a fer un esforç d’admetre a
tràmit aquesta proposta, d’admetre a tràmit aquesta proposta,
a iniciar tots junts aquest nou camí que sigui capaç, marcant el
mateix objectiu, de tenir una llei de consells insulars que duri en
el temps, que sigui eficaç, que sigui eficient i que sigui
aplicable.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular, que ha
presentat aquesta proposició de llei.

No hi ha criteri..., el Govern no ha manifestat el seu criteri
respecte a aquesta proposició no de llei. Per tant, procedeix ara
la intervenció dels grups que vulguin consumir un torn a favor.

Grups que vulguin consumir un torn en contra? Sr. Portella, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Joan
Huguet, crec que serà un debat que farem entre menorquins, pel
que veig. Supòs que és d’interès general de tota la Cambra i
que és una casualitat, o no, que siguem menorquins els que
facem aquest debat sobre la Llei de consells insulars.

Crec que a un moment donat de la seva intervenció -després
he vist que no era així- estava pensant que ens deia que estam
sense cap llei de consells insulars en vigor, perquè així com ho
anava explicant semblava que amb la derogació de l’anterior i
la suspensió d’una part d’aquesta estàvem en faldaret, amb
base jurídica jo ja tenia por que la feina que feim cada dia en el
Consell Insular de Menorca, que no he notat una diferència
amb la suspensió, fos sense base. Després he vist que no era
així, així com ho ha explicat vostè.

Crec que és la tercera ocasió que prendré la paraula per
explicar la posició del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
davant la Llei de consells insulars, ja sigui per defensar o
explicar el projecte de llei presentat pel Govern, ja sigui per
posicionar-me davant les alternatives presentades d’aquest
grup popular; la tercera vegada en un espai que crec que no
arriba a un any de temps, i bàsicament estam sempre debatent
sobre la mateixa qüestió. 

Vostè avui ha fet una motivació, ha explicat una motivació
de per què presenta aquest nou projecte de llei; jo crec que la
motivació és una altra, crec que és una altra; tots ens podem
equivocar, però jo crec que la motivació de la presentació
d’aquest projecte de llei, una cosa ja discutida, i amb la
intervenció que ha tingut vostè no ha explicat tant el projecte
com qüestions que ja havia tret en anteriors debats, és el mal
gust de boca, la insatisfacció que els va suposar, al Partit
Popular, la retirada de les esmenes en l’anterior tramitació. Li
devien dir: “Joan, que trob que has fet un poc llarg”, i per
compensar aquest “hem fet un poc llarg”, s’ha presentat
aquesta proposta a la qual s’intenta donar un sentit positiu,
però que és una contradicció més i aquesta  jo pens
sincerament i humilment que és la motivació d’aquesta
iniciativa del Partit Popular, que insisteix per açò, i insisteix en
açò quan ja el projecte de llei, la llei aprovada per aquest
parlament, està en una altra fase, ja es troba en una altra fase:
d’una banda la suspensió cautelar d’aquests onze articles de la
llei aprovada en exercici de la sobirania política d’aquest
parlament balear, impugnada o recorreguda per part del Govern
espanyol, o dels serveis de l’Estat, o del PP a Madrid, segons
com ho vulguem dir, i a l’espera d’una decisió definitiva que
pugui prendre el Tribunal Constitucional.

El Govern, per altra part, vostè no hi ha fet esment i jo crec
que és important que n’hi hagués fet, d’acord amb els consells
insulars ja ha intervingut i ha presentat al·legacions davant
aquesta qüestió i intervé en el procés defensant el que creu que
ha de defensar i complint amb el paper que té com a poder
executiu que executa allò que el Legislatiu aprova. En aquest
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cas jo crec que el Govern compleix amb la seva obligació i en
aquest procés estam.

Vostè s’ha basat en gran part en el dictamen del Consell
Consultiu, que era un dictamen fet sobre un projecte de llei, un
esborrany de projecte de llei molt anterior, que no va tenir molt
a veure o res a veure amb la llei definitivament aprovada en
aquest parlament; per tant jo crec que és un argument un poc
feble basar-se en aquell dictamen del Consell Consultiu quan la
llei aprovada pel Parlament no hi tenia res a veure. A més li vull
llegir un punt del dictamen del Consell Consultiu, quan diu:
“No podrá, en cambio, ser objeto de transmisión a los consells
insulars... -no sé com és que està en castellà, però així el tenc-
la potestad normativa reglamentaria; ésta, del mismo modo
que la normativa legislativa, radica en el Parlamento balear.
No podrá traspasar en beneficio de los consells  insulars el
àrea de actuación del Govern de les Illes Balears a título de
previsión genérica”. Vostè sap que no és de ver, açò, vostè
sap que sí que es pot transferir la potestat reglamentària
normativa amb les mateixes lleis de transferència de
competències, que es pot fer, o amb una llei específica perquè
així ho diu l’Estatut, ho planteja. Per tant, només un exemple del
que diu el Consell Consultiu, que després es va tenir en compte
en algunes coses.

I vostè també ha fer referència al document de Menorca
dient que la proposta que fa el Partit Popular es basa fil per
randa en el document de Menorca, que ha qualificat de
memorable. Home, quan una cosa és memorable malament,
perquè ja sap què fa la memòria: manipula a conveniència
pròpia els records que tenim tots de nosaltres mateixos i dels
actes en què hem participat; jo també crec que el projecte de llei
aprovat, la llei aprovada en aquest parlament segueix en gran
part els compromisos adoptats a Menorca, en aquelles jornades
que van ser molt importants i que van demostrar una vegada
més l’interès que els menorquins tenim en aquesta qüestió i que
van ser molt positives en tot el procés, però sí que li volia fer
observar que la memòria, a l’hora de dir que ho seguim fil per
randa, sempre és opinable.

Com que només s’han suspès onze articles i no tota la llei
aprovada, que no sé si era aquest l’objectiu del Partit Popular,
la llei aprovada per aquest parlament està en vigor i no impedeix
el desenvolupament de l’activitat política i de gestió dels
consells, malgrat que tots sabem que ens trobam en una fase
transitòria. Els consells actuen igual, funcionen igual, estam en
una fase transitòria, amb la llei aprovada, i veurem què opina,
què decideix el Tribunal Constitucional. 

Pens que la motivació profunda, com ja li he dit, era aquesta,
que no van quedar molt  satisfets de l’actuació que van tenir al
final de la tramitació de la llei anteriorment aprovada per aquest
parlament, i que han volgut tenir una nova iniciativa per
recordar que també estan preocupats per aquesta qüestió, que
també poden ser positius, i jo li agraesc que tengui aquest
caràcter positiu, però jo crec que avui ens trobam clarament
davant una actitud diferent, enfrontada: per una banda el Partit
Popular, per una altra banda tots els altres partits que formam
part d’aquest parlament i de la representació pública en aquesta
comunitat, sobre com han de ser els consells insulars, què han

de ser els consells insulars, com s’ha d’estructurar el poder i la
representació política en el conjunt de la comunitat autònoma.

El Partit Popular defensa un govern balear suprem, fort,
malgrat que és evident que aquest degoteig constant de
competències autonòmiques cap als  consells és una evidència
de cada, i el Partit Popular defensa, i així ho recorda a
l’exposició de motius mil vegades, amb abundància, és una
cosa molt recurrent a l’exposició de motius, defensa que els
consells  insulars han de continuar sent ajuntaments, entitats
locals, i res més, que s’estructurin i funcionin com a tals,
malgrat que vostè estarà -després si tenc temps li subratllaré les
vegades que surt  aquesta idea a l’exposició de motius- malgrat
que el 80% de les competències que exercim els consells
insulars són competències autonòmiques, competències que
fins ara exercia el Govern d’una determinada manera i tenien
una determinada agilitat i representació política, i que en el
moment en què passen als consells insulars, aquestes
competències s’han de representar políticament i s’han de
gestionar a través de la fórmula d’entitat local, amb la qual cosa
jo crec que és una pèrdua d’agilitat i de funcionament dels
consells  insulars que estic segur que tant vostès com nosaltres,
en la qüestió de gestió i funcionament, podem estar-hi d’acord.
Estarem en desacord en la qüestió de la representació política
del poder autonòmic de cada illa, en açò estarem en desacord.

No m’allargaré perquè tenia aquí la intervenció que vaig fer
fa tres o quatre mesos, quan es va aprovar la llei; la podria
reiterar per defensar la bondat de la llei que vam aprovar aquí,
però ja la vaig defensar fa tres o quatre mesos i jo crec que tots
els  diputats, els mitjans de comunicació i els serveis que
després fan la transcripció m’agrairan que no reprodueixi una
intervenció que vaig fer ja fa tres o quatre mesos per defensar
la importància de la llei aprovada, i només faré una reflexió final,
dues reflexions finals. 

Vostè fa una oferta de consens per acabar, que açò sempre
queda bé, i més quan parlam de qüestions institucionals;
durant tota la tramitació del projecte de llei nosaltres ens vam
cansar de fer ofertes de consens, fins i tot vam arribar a punt de
confluència diria del 90%; jo crec que va ser una qüestió només
de política, d’actitud política de si o no, que va impedir el
consens anterior a la llei aprovada en aquest parlament, crec
que va ser açò, que s’hagués pogut aconseguir el consens que
llavors no va ser possible per aquestes raons. Per tant, hem de
tenir en compte també l’actuació pròpia a l’hora d’oferir una
altra vegada consens.

I una cosa final. Jo no sé quina serà la decisió del Tribunal
Constitucional davant la llei recorreguda i al·legada pel Govern,
no ho sé, però crec que hem fet una passa molt important,
perquè aquesta passa que hem fet amb el projecte de llei en
aquest parlament, amb l’aprovació d’aquesta llei de consells
insulars no anirà enrere, passi el que passi i la decisió que sigui
del Tribunal Constitucional. Vostè sap què és la història i sap
que 20 anys són molt pocs, que són els que duim d’història de
consells  insulars, i sap que 10 anys futurs són menys, i sap que
al final ens trobarem en el que diu la llei, sigui més prest o sigui
més tard, la llei aprovada en aquest parlament. Ho sap perquè
és així. No pot ser que nosaltres en el Consell Insular de
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Menorca..., vostè ha fet una referència a un cas de Mallorca;
no, jo li faig la referència al cas de Menorca, no pot ser que el
Consell Insular de Menorca, que en aquests moments té set
vegades més pressupost, set vegades més pressupost que
quan es  va aprovar el 89 la llei en aquest parlament, l’originària,
no pot ser que hagi de treballar aquest pressupost segons la
proposta que fa vostè en la qüestió de representació política,
o de representació exterior, o de comunicació política. Jo crec
que no pot ser, que és així, que no podem permetre que el
Consell Insular de Menorca, que acarà l’any que ve amb 7.000
milions de pressupost i amb 7 consellers per representar
políticament aquest pressupost, aquesta gestió, amb 7
consellers de govern, que no pot ser comparar-ho amb
l’Ajuntament de Maó, que té menys de la meitat de pressupost
i 14 regidors per fer la representació política d’aquest govern.
I trob que amb açò estarem d’acord, i que tard o prest el Partit
Popular veurà que aquesta passa que varen fer amb l’aprovació
de la llei és una passa que no tornarà enrere. 

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

 EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És difícil no reiterar argumentacions de les que s’han
vingut donant al llarg d’aquest any en què hem debatut en
aquest parlament la Llei de consells insulars que va presentar
el Govern, i que el Partit Popular va presentar una esmena a la
totalitat, que després va ser esmicolada en esmenes parcials, i
que avui per tercera vegada se’ns presenta com una proposició
de llei per part del Partit Popular.

El Sr. Huguet ha fet referència a la seva intervenció al
consens. Nosaltres pensam que el consens s’havia d’haver
donar quan el Govern va presentar el seu text, i quan el Partit
Popular va presentar la seva alternativa, és a dir la llei que avui
ens presenten, i que la varen presentar com a esmenes parcials
a la proposta del Govern, era el moment d’arribar a consens, i
era el moment que una bona part del que avui debatem
s’hagués pogut incorporar al text que hagués aprovat aquest
parlament.

Però, amb una actitud que de des del PSM encara avui no
entenem, el Partit Popular va retirar totes les seves esmenes
parcials presentades a la proposta del Govern, i jo pens que es
varen retirar perquè moltes d’aquestes esmenes parcials
s’hagueren pogut aprovar, i així ho vàrem manifestar tots els
grups que donam suport al Govern quan debatíem l’esmena a
la totalitat del projecte de llei del Govern, de consells insulars,
ja vàrem anunciar que estàvem disposats a consensuar i a
aprovar una bona part d’aquella proposta, de la proposta que
també debatem avui, quan es presentessin com a esmenes
parcials.

La resposta del Partit Popular a una proposta d’acord de
consensuar una llei de consells, que fèiem des dels partits del
pacte de progrés, va ser la de retirar totes les esmenes parcials,
i per tant impossibilitar qualsevol tipus d’acord. Ja ho vàrem dir
en aquell moment que en el Parlament, a tots els parlaments, el
consens i el diàleg arriba en base a propostes escrites, per una
banda la proposta que feia el Govern i per una altra la proposta
que feia l’oposició mitjançant les seves esmenes parcials, i des
del moment que una d’aquestes dues propostes desapareixia,
difícilment podíem arribar a consensos. No es va donar opció
a poder consensuar la proposta del Partit Popular. 

I un any després es presenta el text inicial com una
proposició de llei. Nosaltres creim que aquesta proposta arriba
tard, que el Partit Popular ho havia d’haver debatut amb les
esmenes parcials que es varen presentar en ponència, que
s’havien d’haver debatut i votat en ponència i en comissió, i
açò no va ser possible.

Per tant ara reiterar aquesta proposta, nosaltres creim que
arriba tard, i que és del tot innecessària. Aquest parlament té
una llei aprovada, una llei que segueix el seu camí, que és una
llei que està vigent, malgrat no tenir eficàcia en determinats
articles; i per altra banda, a part d’aquesta llei aprovada per
aquest parlament, tenim un govern que està donant mostres de
voler que els consells insulars siguin una peça molt important
d’aquesta comunitat autònoma, per una banda amb la millora de
la capacitat financera que es va fer als pressupostos de l’any
2000, i per una altra amb el desenvolupament de les lleis de
transferències als consells insulars, que en aquests moments
tenim la de benestar social, la de carreteres i la d’ordenació
territorial, que es debatran i ben segur seran aprovades durant
aquest any.

Les passes que s’estan fent per part de les  institucions de
les Illes per impulsar els consells insulars fan necessària una llei
de consells  insulars com la que va aprovar aquest parlament.
No reiteraré els arguments que ha donat el portaveu d’Esquerra
Unida, que en aquests moments el Consell Insular de Menorca
està gestionant un pressupost molt important, on el 80% és de
competències transferides i de serveis transferits per la
comunitat autònoma, amb 7 consellers electes, mentre que
l’Ajuntament de Maó està gestionant menys de la meitat dels
pressuposts amb 13 regidors, no 14 com ha dit el portaveu
d’Esquerra Unida, i per tant amb molta més capacitat de gestió
que la que pugui tenir el Consell Insular.

Per tant, exactament igual com vàrem fer amb  l’esmena a la
totalitat, votarem en contra aquesta proposta que avui ens du
el Partit Popular, perquè nosaltres entenem que la Llei de
consells que va aprovar aquest parlament encara té vigència.
Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Barceló. 
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Tornam a debatre, tornam al debat de la Llei de consells
insulars, de la llei dels consells, i creguin-me que estam
encantats de tornar-ho a fer, aquesta i tantes vegades com faci
falta, encara que evidentment ens hagués agradat molt més
haver arribat que hagués estat possible un acord polític en torn
a aquesta llei quan vertaderament hi havia possibilitats i era el
temps en què pertocava fer-ho, en ponència, en comissió, per
tant queda constància al Diari de sessions, tot oferiment de
tornar enrere absolutament, tots els papers damunt la taula, era
totalment oberta. I ho he hem de recordar aquí, perquè els diaris
de sessions, malgrat les ponències no es puguin transmetre tal
com passen, sí en els diaris de sessions queda ben reflectit.

Però, així i tot, avui veníem disposats una vegada més a
donar noves i renovades argumentacions a favor de la llei
vigent, suspesa en alguns articles, és cert, l’executiu, la
capacitat d’una gestió pública i transparent i amb possibilitats
de futur dels consells insulars, però també és cert que
evidentment desitjam debatre i resoldre en torn al debat que
avui s’hauria de dur a terme aquí. No és la llei passada, és
l’informe del Consell Consultiu. En aquest moment tenim una
llei vigent suspesa en alguns articles, però en cap moment s’ha
entrat avui a debatre per part del Partit Popular ni les
al·legacions presentades per part del Govern d’aquesta
comunitat davant del tribunal, ni absolutament cap tipus de
qüestió nova; se’ns remet a un dictamen del Consell Consultiu
fet sobre una llei que no va ser la que es va aprovar aquí. I
tornam, per tant, al mateix debat: El Partit Popular no hi entra, en
absolut, al debat en torn al que podrien ser avui el debat de les
al·legacions presentades pel Govern d’aquesta comunitat amb
suficient argumentacions i jurisprudència que justifiquen
moltíssimes coses.

Per tant, haurem de debatre i resoldre, o esperar que
resolguin els tribunals, a més a més, perquè veim, i haurem
d’estar convençuts que sempre seran menys involucionistes
que la política del Partit Popular practicada en torn als consells
insulars. Quina és la novetat del Partit Popular, que ve avui amb
el seu text  legal? Que tenen amb un text legal sense executiu, un
text  legal que precisament retirant l’executiu per part dels grups
que donen suport al Govern es varen negar a debatre i a
acordar, una negativa exposada i citada en Diari de sessions.
Vénen amb el mateix text, vénen a oferir avui, amb un acte
d’hipocresia política total, una mascarada i estam en temps de
carnaval, del que és una postura pactista, quan no es va tenir
el coratge, ni la capacitat ni l’autonomia de, als que vàrem oferir
el pacte, pactar.

Per tant, es ve amb el mateix text legal, amb un pacte que
varen ser incapaços de tirar endavant, i a més a més amb un text
que és simplement el text que tenim avui vigent, atesa la
suspensió  dels articles per part del Tribunal Constitucional.
Què aporten? Absolutament res. Per tant, anem a la pregunta
que es feia el parlamentari del Partit Popular: Per què el
presenten?, si no suposa absolutament cap novetat; si quan
havien de pactar es varen negar, o no varen tenir coratge, per
dir-li així, quan el text  que presenten avui és el text vigent. Què

pretenen? Que renunciem per part dels partits que donam
suport  al Govern, per part del PSOE, que renunciem a
l’esperança, a la il·lusió, a la voluntat de ser més en el futur?,
que renunciem a les oportunitats que ens dóna l’Estatut
d’autonomia?, que ens conformem a no créixer, a no aplicar en
el futur tot el potencial que els consells insulars han de tenir?

No hi ha renúncies ni conformismes a l’altra banda, Sr.
Huguet, i estam disposats a guanyar, estam disposats a
batallar, estam disposats amb raons, amb fets, passa a passa,
duent al límit la gestió dels consells insulars, aconseguir una
gestió eficient pública i bona per als consells insulars, cada
vegada més gran, a prop de la gent, a favor de la gent, i amb la
participació de la gent de cadascuna de les illes. Per tant, no hi
caben renúncies, i si és açò el que volia avui aquí, evidentment
no ho aconseguirà. O en tot cas, si no era aquest el fet, que
volia que renunciéssim, què son, remordiments de consciència,
el que el fan dur avui aquí a oferir un altre pacte? Remordiments
de consciència de no haver acceptat quan era hora aquest
acord?, d’haver estat incapaç de pactar cap acord en el si de la
comissió, en el si de la ponència, quan el silenci va ser la
resposta del portaveu del Partit Popular en aquesta matèria?
Remordiments de consciència, que el fan callar quan toca i el
fan parlar quan toca? Desobediència divina que els imposa el
Partit Popular i els seus portaveus, fora, evidentment d’aquest
parlament? 

I parlen de perversió política. Volen una altra perversió
política en contra dels consells insulars, del que és la realitat de
ser tres pobles diferents que volen batallar el seu futur, el
comportament polític del Partit Popular? Quina ha estat la
realitat del Partit Popular en torn als consells? Quina ha estat?
Ni una, ni una, sempre el silenci i l’obediència; qui mana
decideix, i dins el Partit Popular, malgrat...

(Veu innoïble)

No, no, senyor, en absolut. Les llistes es decideixen a cada
banda, cosa que li poden demanar al Sr. Huguet, fins i tot les
enganades que li han fet. La primera víctima del centralisme del
Partit Popular, ja el tenen aquí, i avui el fan fer de portaveu. Açò
és el paper més trist, que una persona que ha estat president
del Consell Insular de Menorca, que ha estat president del
Parlament, aquí, i que ara, amb una tramitació totalment
impresentable, de retirada d’esmenes, d’ajudar que es faci una
llei, i de ser incapaç de qualsevol acord polític en un tema
institucional. Açò és el més gran error per part del Partit
Popular, i açò és la perversió política, que els interessos
partidistes han estat bloquejant tot el que fa referència als
pobles d’aquestes illes, i aquesta és la vertadera dificultat del
Partit Popular a entendre res, i que vertaderament quan varen
poder agafar i poder fer oposició a mort, aquí s’agafen i açò és
el prioritari.

Per tant, evidentment, al Partit Popular -i avui ho ha
demostrat- no li ha interessat gens, no ha dit cap argument nou
que no s’hagués dit abans, cap; i simplement diuen que tots
estan d’acord. Aquí creim que simplement hi ha dos models
institucionals  diferents, i van molt lligats als comportaments
polítics dels partits: un bàsicament fortament centralitzat, n’hi
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ha un que mana i els  altres creuen; un que deixa parlar o deixa
pactar, i els altres callen i obeeixen. N’hi ha un altre que no és
així, que simplement fa una aposta per un reconeixement de la
pluralitat de la gent, d’atracar l’àmbit de decisió a la gent, i per
tant jugar a favor dels ciutadans, de la proximitat i de millorar la
qualitat democràtica de la política en aquestes illes; i que les
decisions es prenguin d’una manera transparent i participada,
a tots els nivells. 

El comportament polític del Partit Popular, internament i
institucionalment, ha deixat clar quin era el seu model, i no el
compartim. Per tant, seguirem batallant perquè cada illa tengui
el màxim potencial possible, amb  aquesta llei vigent, davant els
tribunals, que estam convençuts que sabran escoltar més; i
continuar a partir de transferències, de recursos econòmics, de
treball; i cercarem fórmules paral·leles, si és necessari, per
gestionar tot el que haguem de gestionar, i serem capaços de
construir una comunitat autònoma on el respecte a la gent, a les
institucions insulars, sigui la clau de construir un futur conjunt;
i estam convençuts que ho aconseguirem, a pesar del Partit
Popular. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Barceló. Tiene la palabra el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament la limitació del
temps és la que és, i per tant no hem d’anar de massa retòrica
i entrar en el bessó de la qüestió. He de reconèixer, i els vull
agrair als  portaveus que m’hagin motivat. Venia d’un problema
familiar, i ha estat arribar i haver de sortir a la tribuna, i per tant
açò a vegades descol·loca, però assumesc tot el que he dit en
la meva primera intervenció, i els agraesc les seves
intervencions, perquè motiven en aquests moments una rèplica
o una contrarèplica.

Miri, ja ho he dit abans, Sr. Portella, la llei que està en vigor
en aquest moment és la part que no ha estat suspesa. La part
que no ha estat suspesa mutatis mutandi quasi és exactament
igual que la llei del 89, amb un com què, que deroga aspectes
que la llei del 89 no derogava. Miri quina és ara la diferència,
que hauran de ser ara els consells insulars si la volen tornar
posar en marxa. Punt primer. Troba que és poc? Que els
consells  poden funcionar, i vostè ve avui aquí a dir que els
consells poden funcionar? Clar que poden funcionar, amb la
Llei de Bases de règim local, cosa que vostès no cerquen.
Vostès cerquen tot el contrari. Per favor, han de conèixer què és
el que diuen els textos, quins eren els objectius que es volien
aconseguir, i quina és la realitat que tenim. En aquest moment
tenim una realitat, una llei que està en aquest moment en
suspens, la part fonamental que motiva dur el projecte aquí.
Açò no pot funcionar, no es pot aplicar, perquè està en
suspens. Què és el que està en vigor? Està en vigor l’altra part,
que no ha estat recorreguda, que mutatis mutandi és la del 89,
amb un com què, que per a aquelles coses que no preveu
aquesta llei que ara està en vigor, tampoc no podem anar a la
del 89, perquè està derogada. Llavors, a on ha d’anar? A la Llei
de bases, cosa que no volia.

I aquesta és la realitat, per moltes històries que vostès
vulguin fer del passat. La realitat en aquests moment és que els
consells només poden funcionar amb la Llei de bases de règim
local i amb una llei mutilada, que deroga la del 89. Tota la resta,
vuits i nous i cartes que no lliguen.

El recurs. Només faltaria que el Parlament no hagués
presentat les seves al·legacions. El Parlament va fer el que havia
de fer. El Parlament ha de defensar el text legal que s’aprova
aquí, s’aprovi el que sigui. Si aquí s’aprova un text, s’ha de
defensar davant qualsevol recurs que es presenti amb un text
aprovat per aquest parlament, perquè ha fet ús de la seva
sobirania. El que dirà si aquest ús és correcte o no és correcte
ni és el Govern central, ni són les Corts Generals, és un altre
òrgan, autònom, que és l’únic que té possibilitats, que és el
Tribunal Constitucional. Per tant, clar que l’havia de defensar,
ben igual que havia de presentar les al·legacions del Govern
balear, només faltaria!, que dit sigui de pas, és un gran treball,
però són més unes al·legacions de caràcter polític que no de
caràcter jurídic.

Miri, una cosa és el que voldríem que fossin els consells
insulars -que jo em sum al discurs de la Sra. Barceló, em sum i
el puc fer exactament igual que ella-, una cosa és el que
voldríem que fossin i una altra és el que són, com va recordar
un diputat aquí. En aquest moment som el que està previst a la
Constitució i a l’Estatut; i si no es vol que sigui així, que es
proposi una modificació de la Constitució o una modificació de
l’Estatut; però mentre sigui així, tenim el que tenim

Nosaltres, per favor, del que no se’ns pot acusar al nostre
grup, al nostre partit, és de manipulació històrica. Els grans
mestres de la manipulació històrica provenen de la ideologia
comunista; la ideologia liberal no fa manipulació històrica. Jo
els  recoman el llibre de (...), els recoman el Libro negro del
comunismo , i aquí veuran aquest pecat històric que encara no
tenen superat, açò són vostès. Però no acusin que aquí hi ha
una tergiversació històrica dels esdeveniments històrics, no,
per favor, no entrem en aquest tema.

Miri, Sr. Portella, la nostra proposta vostè no se l’ha llegida.
Jo lament molt haver-li de dir açò. Em pot dir en quin aspecte de
la nostra proposta vostè no està d’acord? No em digui en tots,
digui’m en quin no està d’acord. En quin aspecte no es
contempla clarament el document de Menorca? Digui’m en
quin. Açò és el que vostè no ens ha dit.

Per part del Grup Parlamentari PSM, Sr. Gomila, si em permet
una broma, efectivament jo m’hauré de reunir amb  el grup, i els
hauré de dir “al·lotets, ens ho hem de fer mirar. O arribam massa
prest, o arribam tard”. Quan presentam una esmena a la totalitat
se’ns acusa per part de membres del Govern que avui no són
presents, el braç fonamental que suporta aquest govern, el Sr.
Garcias, no és aquí present justament, però se’ns va acusar a
nosaltres que el fèiem era interrompre el procés parlamentari, i
el que volíem era allargar el procés. Ara deixam passar tot el
procés, i quan hi ha una situació de fet presentam una
proposta, constructiva, que pot agradar més o agradar menys.
Ara arribam tard. Bé, a mi m’agradaria saber quin paper li toca
a l’oposició, o arribar massa prest, o arribar tard o arribar
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puntual. Miri, nosaltres hem arribat puntualíssims. Vàrem oferir
abans que es tramités aquest projecte de llei un acord, que jo
no he volgut fer història del passat, efectivament el Consell
Executiu era el que solia consensuar, però jo també vaig dir en
aquella reunió que no pot desaparèixer l’òrgan si no
desapareixen els que el componen, perquè açò, clar, podien fer
desaparèixer el Consell Executiu, però no feien desaparèixer els
consells  executius i les seves funcions, no les feien
desaparèixer, no modificaven la Comissió de Govern.

Dit amb unes altres paraules: duguin vostès una tramitació
d’un projecte de llei de modificació de l’actual llei que està
recorreguda, a la qual se suprimeixi el Consell Executiu, els
consellers executius no electes, i la Comissió de Govern de la
manera que està plantejada, a part de resoldre el tema dels
recursos, dels actes i els acords que es puguin prendre. Tres
punts, així de senzill. I açò és el que preveu la nostra proposta,
i no n’hi ha més, de fets. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Acab, acab. Miri, és molt fort açò quan es qualifiquen les
actuacions o les intervencions que puguin fer els altres
portaveus d’hipocresia, i de mentir, i tal i qual. Bé, a mi em sap
greu, però no hi ha res més castigat que la falta de memòria o
ocultar documents. Vostè se’n recorda que des del Govern es
va acusar al Grup Parlamentari Popular i al Partit Popular que el
que feia era utilitzar les institucions de l’Estat, i fer partidisme
i persecució a l’executiu del Sr. Antich? Se’n recorda, que tot
açò s’ha dit? I vostès, per què és que varen deixar dins el calaix
una informació que havia demanat la Sra. Teresa Riera, que
donava resposta a quines eren les intervencions del Govern
central en relació als tràmits de tots els projectes de llei? Miri,
jo li explicaré: L’any 97, Govern Partit Popular aquí, Govern
Partit Popular a Madrid, el Govern de José María Aznar en va
revisar 8, de projectes de llei del Partit Popular. L’any 98 en va
revisar 10. L’any 99 en va revisar 11. I de l’actual època n’ha
revisat 8, i ha fet informe sobre un.

Miri, sobre els informes que ha fet, el 97 va informar un
projecte de llei que va recomanar variacions, que era del Partit
Popular; el 98 4, que era del Grup Popular; el 99 2, que era del
Grup Popular; el 2000, del pacte actual, del Govern del Sr.
Antich, una. I açò és la persecució sistemàtica i ferotge que té
el Govern de José María Aznar cap a l’executiu? No, miri, açò es
fa amb totes les comunitats autònomes, jo li puc passar... 

EL SR. PRESIDENT:

 Sr. Huguet... 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per què és que no ho varen treure vostès, per què és que
enganen d’aquesta manera, i volen fer veure que aquí hi ha
bons i dolents? 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant, per favor. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Aquí no hi ha bons ni dolents. Miri, jo la veritat és que crec
que estam perdent una gran oportunitat de poder arribar a un
acord, perquè el problema no està a veure si entrarà o no
entrarà en vigor. Fins i tot li dic més, jo sé que aquesta
proposta no sortirà avui, perquè la mecànica dels vots és la que
és, però feim tots un compromís, que en cas que el Tribunal
Constitucional no alci la suspensió, presentarem entre tots
junts una altra proposta? Perquè si no alça la suspensió, la
resolució del Tribunal Constitucional, largo me lo fiais, pot
durar anys.

I acab, Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perquè si no, li retiraré la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Amb una qüestió únicament i exclusivament. Nosaltres
donam i donarem suport a tot el que sigui un procés de
descentralització en favor dels consells insulars perquè
assumeixin més capacitat de gestió i més competències. Però
avui en té 12, totes elles tramitades i aprovades amb majoria del
Grup Parlamentari Popular. De l’actual, cap ni una. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Parlamentari
Popular. En torn de contrarèplica, Sr. Portella, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, molt breument, Sr. President. Jo estic satisfet d’haver
contribuït a haver motivat al Sr. Joan Huguet, en un matí
desmotivat al seu origen. Però després em sap un poc de greu
haver-lo motivat de més, o massa, perquè quan l’he escoltat fer
la referència a la tergiversació de la memòria històrica i la
referència comunista, em semblava que no era adequat, el conec
a ell, que és més propi d’altres diputats, però a ell no li treu; i en
aquest sentit, esper que en la calma del seu escó pugui
reflexionar, i al seu tarannà natural el remet per recuperar el que
sempre ha estat, i no, ni molt menys, una persona reaccionària
o fonamentalista com s’ha expressat aquí.
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I res més, em sap greu també que el Sr. Joan Huguet amb la
seva intervenció a mi no m’hagi motivat com ell s’hi ha sentit.
Ha estat una intervenció desmotivadora, traient temes que
nosaltres no havíem tret a la intervenció nostra. I com que ja
estic cansat de rallar durant set o vuit vegades en un any, o en
menys d’un any, del mateix tema, no faré més rèplica a la
intervenció del Sr. Huguet. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Sr. Bosco Gomila, en nom del
Grup PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Miri, des del PSM, i fins i tot des dels
altres grups que donam suport al Govern, quan estàvem a
l’oposició presentàvem esmenes a la totalitat, esmenes algunes
vegades amb text alternatiu, esmenes parcials, i fins i tot algun
diputat va agafar l’esmena a la totalitat i la va reiterar com una
proposició de llei. Però el que no fèiem era, quan hi havia
possibilitats d’arribar a acords, i li assegur que de les esmenes
parcials que presentàvem a les lleis, molt poques eren
aprovades, quan hi havia alguna possibilitat d’arribar a acord,
el que no fèiem era retirar les nostres esmenes, o les esmenes
que havíem presentat, que és el que ha fet el Partit Popular. Per
tant, si des del PSM li hem dit que ha arribat tard ha estat en
aquest sentit; vostè va arribar d’hora, hora de presentar les
esmenes parcials al projecte del Govern, ara la que arriba tard és
aquesta proposta, perquè el que havíem de debatre eren els dos
textos que teníem damunt la taula: la seva, la presentada pel
Partit Popular; i la que havia presentat el Govern; i llavors sí
que podíem arribar a acords i a consens, però és evident que
aquesta proposta que han presentat vostès avui arriba tard,
perquè el seu debat s’havia d’haver donat en ponència i en
comissió, juntament amb la proposta que en el seu moment va
presentar el Govern i que va ser aprovada per aquest parlament.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, jo, atesa la rèplica del Partit Popular, només puc fer
en aquest torn dos agraïments al Sr. Joan Huguet. El primer
agraïment és que li hagi agradat el discurs; estic encantada que
li hagi agradat el discurs per part del PSOE en aquest tema. I en
segon lloc també agrair-li que vertaderament no hagi desmentit
la vertadera oportunitat que hem tengut amb la tramitació de la
llei vigent avui d’haver arribat a un acord. Sempre açò és una
de les qüestions que a més aquí vàrem plantejar quan aquí hi va
haver el debat final, que lamentam que aquesta no sigui una llei
d’acord institucional, perquè és un tema prou important, i
perquè creim que totes aquestes lleis han de tenir prou anys de
vigència perquè sigui important aquest acord polític. I
evidentment agraesc que no s’hagi desmentit, com a mínim, tota

la voluntat que vàrem posar en tota la tramitació perquè aquest
acord fos possible, i no ho ha estat; i repetim, en aquest sentit
ho lamentam.

Però en tot cas m’agradaria acabar per dir-li només una
cosa: Tots som allò que volem ser. Per tant, no renunciï mai a
res. Batallem, convecem els tribunals, el futur dels consells és
llarg, és bo i amb prou futur, i no renunciem al que volem ser,
baix cap concepte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. I
amb la seva intervenció queda substanciat el debat, i
procediríem a la votació. 

Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de la proposició de llei presentada, posin-se drets, per
favor. Moltes gràcies.

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

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 31.
En conseqüència, queda rebutjada la presa en consideració de
la proposició de llei 4938, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a consells insulars.

IV.- Adopció de l'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment de tramitació directa i per lectura
única al Projecte de llei RGE núm. 5600/00, de cessió gratuïta
a l'Ajuntament d'Alcúdia d'uns trams de les carreteres C-712,
C-713 i PM-225.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és l’adopció
d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment
de tramitació directa i per lectura única al Projecte de llei 56/00,
de cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Alcúdia d’uns trams de les
carreteres C-712, C-713 i PM-225. Procedeix abans del debat el
pronunciament de la Cambra -si hi ha debat, amb debat- sobre
la proposta de la Mesa de l’aplicació del procediment de lectura
única del projecte de llei esmentat.

Es pot entendre aprovada per assentiment?

V.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 5600/00, de cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Alcúdia
d'uns trams de les carreteres C-712, C-713 i PM-225, per
tramitació directa i lectura única.

Doncs a continuació passaríem al debat i votació del
Projecte de llei 56/00, de cessió gratuïta a l’Ajuntament
d’Alcúdia d’uns trams de carreteres per tramitació directa i en
lectura única, una vegada admesa la tramitació del projecte
mitjançant lectura única, procedeix el debat sobre aquest
projecte.

Si no hi ha cap grup que vulgui intervenir, demanaria a la
Cambra si aprovam aquesta llei per unanimitat.
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Doncs, aprovada per unanimitat, proclam aprovada la Llei
56/00, de cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Alcúdia d’uns trams
de carreteres C-712, C-713 i PM-225.

I amb això està esgotat l’ordre del dia i s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies. 
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