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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària
corresponent al dia d’avui, i començam aquesta sessió, i per
primera vegada després de dues sessions, com és habitual pel
torn de preguntes

I.1) Pregunta RGE núm. 1090/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a posada a disposició dels administrats de les
illes menors dels expedients administratius amb tramitació a
Mallorca.

La primera és la 1090, ajornada de la sessió del 13 de març,
que formula l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada a
disposició dels administrats de les illes menors dels expedients
administratius amb tramitació a Mallorca. La Sra. Sugrañes té la
paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, però crec que hi torna a haver un
problema, perquè se suposava que qui m’havia de contestar era
el Sr. Costa, o no? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí senyora. És el Sr. Conseller d’Interior qui li havia de
contestar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Era aquí i ha desaparegut.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, de tots
és conegut que la tramitació dels expedients administratius es
du a terme d’acord amb la Llei 30/92, l’article 84 de la qual
preveu el tràmit d’audiència, que és quan es permet a
l’interessat revisar els expedients per poder instruir-se i
formular les al·legacions, perquè una vegada fer l’òrgan
competent resolgui. 

Doncs la pregunta era: Com ho fa el Govern per mostrar els
expedients als interessats de les illes menors quan aquests
expedients es tramiten íntegrament a Palma? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller d’Interior, té al
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer
deman disculpes per aquesta petita distracció. Bàsicament he
de dir que, bé, en primer lloc miram de garantir el fet que des de
les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera es pugui tenir
accés als expedients i a la informació amb igualtat de
condicions que els  ciutadans de l’illa de Mallorca, si bé -ja ho
vaig expressar a la interpel·lació que va formular el diputat del
Grup del Partit Popular, Sr. Jaén- avui dins l’estructura
centralitzada que hi ha i no suficientment informatitzada, sí que
és cert que hi ha un dèficit quant a la informació que es pugui
dar als ciutadans de les Illes i que en aquest concretament
vostè plantejava, el tema de Menorca.

Esperam que dins el pla de modernització i a través de la
finestreta única podrem millorar i dar una igualtat quant a
l’accés als expedients de tots els ciutadans de les Illes Balears
per igual. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller, me
manifesta que es vol garantir que tinguin accés, però tenim per
mostra un botó a l’accés als expedients -ara em refereixo al tema
de Menorca- de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, un menorquí ha rebut un escrit i se li diu
textualment: “Se le notifica que dispone de un plazo de 15 dias
hábiles a contar de la recepción del presente escrito para
examinar el expediente instruído en este servicio jurídico sito
en la calle Jeroni Pou”. 

Efectivament la intenció està molt bé, que es vulgui garantir,
però realment això comprendrà que vostè com a Eivissa i
precisament el conseller que dirigeix aquesta conselleria com a
menorquí, això produeix un greuge comparatiu respecte als
habitants  de les illes menors molt significatiu perquè tenim
doble insularitat. O sigui, un menorquí ha de perdre
pràcticament un dia, ha d’afegir despeses de viatge per
traslladar-se a Palma quan un mallorquí amb un parell d’hores
ho té tot aclarit.

A més a més, jo crec que un dels objectius que tenim, que
en això coincidim tant el Partit Popular com el pacte
d’esquerres, és apropar l’administració als administrats. Això
entenem que comporta un cost mínim i seria més interessant
gastar en aquestes coses i no gastar en tanta propaganda i
difusió del que fa el pacte d’esquerres i també del que vol però
no arriba a fer el pacte d’esquerres.

A la vista de tot això li avanço, que suposo que comptaré
amb seu suport, que presentarem una moció de llei per eliminar
i/o reduir aquestes diferències i, per favor, Sr. Conseller, no em
contesti dient que el Partit Popular va governar anys i això no
ho va fer, perquè vostès també són responsables perquè
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vostès  estaven a l’oposició i no vam presentar mai cap
iniciativa d’aquest tipus.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Abans de continuar, vull dir que he
aplicat, com els àrbitres, temps de descompte a la Sra. Sugrañes
perquè mentre buscàvem el conseller Costa no havia aturat el
rellotge. Per això el llum estava vermell i la Sra. Sugrañes
continuava parlant.

Sr. Conseller d’Interior, té la paraula. 

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

Gràcies. Jo, respecte de la preocupació que ella ha mostrat,
jo també la mostr i no don cap tipus de responsabilitat.
Únicament el que dic és que l’estructura administrativa
d’aquesta comunitat autònoma està i estava molt centralitzada
i que a través d’un pla de qualitat o de modernització de
l’Administració es mira de fer una estructura administrativa molt
més descentralitzada, i per tant sí que compartesc la
preocupació respecte a un tema en concret: que qualsevol
ciutadà de les Illes hauria de tenir el dret a la seva pròpia illa a
tenir accés a l’expedient administratiu. Per tant, si té alguna
denúncia en concret, que la posi de manifest; jo únicament el
que li vull dir és que miram de fer un esquema perquè d’aquí a
final de legislatura es pugui acabar amb aquesta estructura
totalment centralitzada.

Jo, respecte al que vostè expressa, que si el pacte
d’esquerres, publicitat, totes aquestes qüestions, no n’hi faré
cap menció, però jo crec que en lloc de parlar tant de publicitat
i del Govern de pacte d’esquerres, aclareixin vostès d’una
vegada els diners que es varen gastar amb l’operació Mapau.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.2) Pregunta RGE núm. 1084/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears.

Passam a la segona pregunta, 1084, també ajornada de la
sessió  del 13 de març, que formula l’Hble. Diputada Sra. Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears. La Sra. Amer té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, el Pla hidrològic de les Illes Balears
consideram que és una planificació important en matèria
hidrològica i vol tenir un ampli consens en aquest parlament.
Va ser presentat en el Consell Nacional de l’Aigua el passat dia
5 de setembre; era el punt cinquè de l’ordre del dia perquè el
punt quart era l’anomenat Pla hidrològic nacional.

Aquest pla hidrològic de les Illes Balears entre els seus
objectius té el de garantir aigua de qualitat als ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes  de la forma més eficient, i preveu
tota una sèrie d’inversions de prop de 100.000 milions de
pessetes.

Dia 30 de gener va ser informat favorablement pel Consell
Nacional de l’Aigua, Consejo Nacional del Agua, però mentre
el 9 de febrer es produeix l’aprovació pel Consell de Ministres
del Pla hidrològic nacional, no coneixem quan té prevista
l’aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears, tot i que el
passat dia 12 de desembre aquest parlament es va pronunciar
perquè s’aprovàs ja aviat aquest pla hidrològic de les Illes. Així
i tot estam avesats a aquestes impressions de cap de setmana,
que ve el ministre del Sr. Aznar, i ja tenim des de fa més de nou
mesos ben aviat s’aprovarà el Pla hidrològic. Això era el maig
del 99, del 2000, perdó. 

Per tant, aquesta diputada demana a la consellera si ja té
coneixement, si ha comunicat el Govern de l’Estat l’aprovació
definitiva pel Consell de Ministres d’allò que hem demanat en
tantes ocasions, que hi ha consens en aquest parlament, i ens
ofereixen el Pla hidrològic de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. La Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Diputada, li he de contestar breument, i és que
no. En aquest moment no tenim cap coneixement respecte a
quan es produirà l’aprovació per part del Consell de Ministres
del Pla hidrològic de les Illes Balears i he de dir que aquest fet
ens preocupa, a tot el Govern, ja que, tal com ha dit vostè,
precisament aquest pla hidrològic va ser aprovat per aquest
parlament amb un ample consens per part de tots els grups
parlamentaris que eren en aquell moment a la Cambra.

Per altra banda es va dur al Consejo Nacional del Agua el
mes de febrer i va ser aprovat, també, de manera, diríem, amb
bastant aclaparadora majoria, i per tant no entenem ni se’ns ha
donat cap explicació de per què encara no s’ha aprovat per part
del Consell de Ministres i en canvi sí que s’ha aprovat el Plan
hidrológico nacional. Nosaltres esperam que el ministre de
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Medi Ambient, el Sr. Matas, realment compleixi el que diu
contínuament, i és voler dur una política d’aigua de cara a les
Illes Balears que realment solucioni els problemes
d’infraestructures que hi pugui haver.

Dit això, per tant, jo només puc dir a la Cambra i a la Sra.
Diputada, que esper que la propera vegada que se’m faci
aquesta pregunta sigui per dir que sí, que està aprovat i que
realment les Illes Balears compten amb un pla hidrològic, que ja
molta falta fa, sobretot tenint en compte que som l’única
comunitat autònoma que no tenim i no disposam d’un pla
hidrològic de conca pròpia.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Amer, no vol intervenir?

I.3) Pregunta RGE núm. 1085/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions hidrològiques.

Passam així a la tercera pregunta, 1085, ajornada també de la
sessió de dia 13 de març i que formula l’Hble. Diputada Sra.
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions hidrològiques. La Sra. Amer té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Si el Pla hidrològic de les Illes Balears
ens marca un termini més llarg, 20 anys, i és important que
s’aprovi ràpidament perquè els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes puguin gaudir d’unes inversions hidràuliques
tan necessàries, no ho és menys aquest protocol que es
formula a aquesta pregunta.

Aquesta diputada sempre ha reclamat des d’aquest escó,
des d’aquesta cambra, lleialtat institucional i consens per dur
a terme iniciatives que contribueixin precisament a donar
solucions a les Illes Balears en matèria d’aigua. El protocol
d’inversions sembla consensuat i que marca una política per a
uns pocs anys, inversions diguéssim en aquests propers quatre
o cinc anys. Sembla que hi ha hagut un consens aquests
darrers dies a la Comissió Tècnica formada per membres
representants de l’Administració de l’Estat i representants del
Govern autonòmic, unes inversions que suposen uns 35.000
milions de pessetes per a propers anys, i estan basats en
inversions hidràuliques de proveïment de nuclis urbans, uns
16.000 milions, condicionament i millora de llit del torrent uns
4.000 milions, sanejament i depuració 8.000, programa
d’actuació en aigües subterrànies 1.000 milions i gestió de la
demanda aproximadament uns 6.000 milions.

Per tant, són molts les ciutadanes i els ciutadans que
reclamen, perquè és un debat ja que fa el poble, reclamen
aquestes  inversions i és per això que aquesta diputada vol
demanar també a la consellera si ja ha comunitat el Ministeri de
Medi Ambient per signar aquest protocol d’intencions i

després  els convenis respectius perquè s’efectuïn ja,
immediatament, aquestes inversions tan necessàries.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en aquest
moment no hi ha una data concreta de signatura del conveni,
però sí que esperam que es pugui signar el protocol com més
prest millor perquè pareix esser que en aquests moments s’ha
arribat almanco a un principi d’acord. 

He de dir també que respecte al que ha estat aquest
protocol hi ha hagut continus vaivens. Ha paregut que el
Govern de les Illes Balears no volia signar aquest protocol; molt
al contrari, que quedi molt clar, hi ha hagut una proposta, hi ha
hagut distintes  reunions que s’han conformat en una comissió
mixta entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes
Balears. En aquestes reunions es va conformar aquest protocol
i els seus continguts, en aquests continguts hi va haver una
proposta molt clara per part del Ministeri de Medi Ambient a la
qual es va respondre per part del Govern, i després, a partir
d’aquest moment, que concretament la proposta es va enviar
dia 12 de desembre al Ministeri de Medi Ambient, llavors, fins
en aquest moment no havíem tengut altra resposta, però sembla
ser que ara en aquest moment hi ha possibilitats que es pugui
signar aquest protocol, la qual cosa crec que va en benefici,
sobretot, i redunda en benefici de la ciutadania de les Illes
Balears.

La signatura de l’esmentat protocol, entre d’altres,
contempla el desviament del torrent de Manacor, actuacions a
torrents a Campos, Palma i Eivissa, el transvasament de sa
Costera, la interconnexió entre les dessaladores d’Eivissa,
l’ampliació de la dessaladora de Formentera, la dessaladora
d’Alcúdia, les noves depuradores a Biniali, Fornells, Macarets
i Santa Margalida, i remodelacions a Muro, Palma i Sant Antoni.

Està, per tant, pendent de la seva signatura i esperem que
d’una vegada es pugui resoldre aquesta situació que creava i
generava el Ministeri de Medi Ambient perquè no volia signar
un protocol que creim que era d’absoluta necessitat, sobretot
perquè, si em permet, hi havia ja una història prèvia d’anys
anteriors, que suposadament s’havia firmat un conveni quan
realment no s’havia signat, i en aquest moment no disposam,
per tant, de mitjans econòmics per poder fer front a
determinades inversions hidrològiques.

Jo esper que es puguin dur a terme les inversions
prioritàries i necessàries, i sobretot també esper que s’aprovi el
Pla hidrològic que, a més, voldria recordar que aquest pla
hidrològic són 100.000 milions de pessetes i que a més n’hi ha
23.000 destinats a la gestió de la demanda. Aquesta seria una
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bona aposta d’aquest ministeri de Medi Ambient i d’aquest
ministre per a aquestes Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra.
Amer, no vol intervenir?

I.4) Pregunta RGE núm. 1098/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta del pla hidrològic del PSOE.

Passam a la quarta pregunta, que és la 1098, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proposta del pla hidrològic del PSOE. El Sr.
Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui és
notícia, durant aquestes darreres setmanes, l’aprovació del Pla
hidrològic nacional que, en el si del Consell Nacional de
l’Aigua, va comptar amb el vot desfavorable del Govern
d’aquestes illes. Just després vàrem poder tenir coneixement i
notícia d’una alternativa a aquest pla presentada pel Partit
Socialista Obrer Espanyol que contempla, com a actuació
principal, l’ampliació de les dessaladores en el conjunt de
l’Estat.

Davant aquest pla alternatiu, voldríem conèixer quina és
l’opinió de la consellera de Medi Ambient en relació a aquest
punt. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que hauria de
demanar el parer, per ventura, a un altre que fos del PSOE.
Evidentment li he de dir que al meu parer precisament aquesta
alternativa del Pla hidrològic nacional que ha presentat el PSOE
crec que ha deixat de banda -vostè ha deixat de banda- un parell
de punts que són importants d’aquest pla hidrològic. En
principi aposta per la reutilització de les aigües depurades, en
segon lloc per la gestió, eficiència i estalvi d’aigua, que són dos
elements importants, i en darrer terme per les dessaladores.

Respecte a les dessaladores li he de dir que vostès també
tenen una opinió molt clara sobre les dessaladores i valdria la
pena també donar-la a conèixer. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que hauria de demanar
empara, en aquest cas, al president, perquè s’ha convertit en
una pregunta de la consellera a un diputat, i jo el que havia
demanat a la consellera és que m’explicàs què li sembla una
concreta petició i una concreta demanda que fa el Partit
Socialista a nivell nacional, i ha acabat girant la pregunta cap a
mi. De manera que jo més que replicar, Sr. President, li
demanaria empara.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, li don l’empara. Sra. Consellera, contesti el que
li han demanat i té la paraula per tancar. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li he contestat. Li he dit
quin era el meu parer i evidentment l’únic que he de dir és
aquesta qüestió.

Respecte a les dessaladores sap molt bé quina és la meva
opinió; també sé la del seu partit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) Pregunta RGE núm. 1099/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a debat anual sobre consells insulars.

Passam a la pregunta número 5, 1099, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a debat anual sobre consells insulars. El Sr.
Huguet Sintes té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. El programa del pacte inclou, dins el seu
apartat de regeneració democràtica i impuls autonòmic, un
debat celebrat en el Parlament, anual, sobre consells insulars,
amb participació de presidents, o presidentes, en aquest cas, de
cada consell, i els de les illes així com els distints grups
parlamentaris.

Quan promourà el Govern, idò, que se celebri aquest debat?,
perquè ja el primer any almanco crec que no serà possible.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 56 / 20 de març del 2001 2507

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Diputat, com vostè sap és el Reglament del
Parlament que ha de preveure la realització d’un debat anual
sobre consells insulars. Actualment hi ha una ponència de
Reglament en el Parlament que estudia la modificació d’aquest
reglament.

El Govern aprofita la seva pregunta, encara que també ho
demanarà formalment, perquè s’inclogui la realització d’aquests
debats a la proposta de Reglament que es farà. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, o sobrava el que
van firmar en el pacte, o qui l’ha informat sobre la necessitat
que açò estigui en el Reglament l’ha informat malament. Basta
que vostès presentin una comunicació que volen fer un debat
sobre un tema d’interès general per als ciutadans i aquest
parlament està obert, no ha de menester res més. Som membre
de la ponència de modificació del Reglament, aquest diputat
que li parla, Sr. Conseller, és membre de la ponència, i li puc
assegurar que hi ha articles suficients com perquè vostès
presentin una proposició, una comunicació i puguem debatre...

Miri, el que em preocupa, però, no és el rifirrafe entre
vostès i nosaltres, entre un conseller i un diputat. El que em
preocupa són les  diferències amb què ja es tracta cada ciutadà
segons de l’illa que sigui. Demani vostè a un propietari d’una
finca rústica d’Eivissa, o de Formentera, o de Mallorca, o de
Menorca si tenen el mateix tractament. Es poden fer
transferències, es pot dir que el PP ho ha fet molt malament,
però aquest parlament ha de veure debats sobre com es tracten
les matèries transferides a cada ciutadà de cada illa segons de
l’illa que sigui. 

No fugin del seu compromís pactat, Sr. Conseller, no fugin
del seu compromís pactat. Compleixin el seu pacte, que és un
pacte davant els ciutadans i, del pacte, en responen vostès
davant tots els diputats, també els de l’oposició.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat, Sr. Huguet, que em costa entendre’l, no
l’entenc; o sí, perquè al final me munta un rifirrafe , però el
rifirrafe no sé que vol dir amb l’urbanisme, amb les
competències d’un i les competències de l’altre; és a dir, el fet
de transferir competències, que no el preocupi tant, cadascú és
sobirà per exercir-les amb les seves capacitats.

Per tant, no sé quina preocupació té. Per ventura la
preocupació és que vostès, això dels consells insulars no...,
encara que allà en parlin i ho defensen, quan governa un que
no és del seu partit no els va bé; per ventura és aquest, el
problema que tenen, no en tenen d’altre perquè no hi creuen,
en això dels  consells insular, ni tampoc quasi quasi, crec, en les
mateixes comunitats autònomes, perquè ara els aniria bé que
fuese el estado central único perquè governa el seu partit i el
Sr. Aznar ho fa molt bé. Crec que aquest és el rifirrafe que
tenen, i em sap greu haver d’entrar en aquesta disquisició
perquè no crec que fos el tema.

Però sí que li vull dir una cosa. Miri, nosaltres, en el pacte
de govern, no volem que aquest govern sigui el que, per
voluntat pròpia, faci el seu debat. Si nosaltres volem que
aquests  debats s’institucionalitzin, l’única manera que
s’institucionalitzin és que estiguin dins el Reglament, l’única
manera que s’institucionalitzin és que estiguin en el Reglament.
Per què?, perquè aquesta institucionalització faci que el dia que
sigui això sigui una norma dins aquest parlament i, per tant,
volem que estigui dins el Reglament i volem que es contempli
dins el Reglament. És cert que podem fer una comunicació,
igual que feim o podem fer debats sobre les transferències,
sobre aquest tema, això és ben cert; el que passa és que la
nostra proposta, la proposta que fèiem en el pacte és que es
configuri com a un debat institucional anual en aquesta cambra,
i per tant per això creim que ha d’estar dins el Reglament.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 1100/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de la nova seu del Consell Insular de
Menorca.

Esgotat aquest debat passam a la sisena pregunta, 1100,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de la nova seu
del Consell Insular de Menorca. El Sr. Huguet Sintes té la
paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, i m’esforçaré en què el
conseller que m’hagi de contestar m’entengui, que no em passi
com a la pregunta anterior.

La qüestió és senzilla, és a dir, en aquest moment les obres
estan pràcticament aturades, hi ha un conflicte per excés d’obra
o unitats d’obra que s’han comanat, en fi, probablement s’ha de
pagar bastant més del que hi havia previst en l’edificació de la
nova seu.

El que ens interessa saber als menorquins és si el Govern
atendrà una promesa que teníem de la legislatura anterior que
es pagarà íntegrament la construcció de la nova seu del Consell
de Menorca. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Diputat, el Govern de les Illes està disposat a
complir el conveni que hi ha signat amb el Consell Insular de
Menorca sobre aquest tema des del dia 20 de setembre del 1996.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Potser que m’hagi entès, però no m’ha contestat el que li
havia demanat. Jo, si complirà el conveni o no, és que ni ho pos
en dubte; és que si jo fos en el consell, que hi som, i no complís
el conveni ja sap on acabaríem. No és açò que li he demanat, li
he demanat si pagaran íntegrament -i està per escrit, s’ho torni
a llegir per si no m’entén com li ho explic- si pagarà el Govern
íntegrament totes les obres de l’edificació de la nova seu del
Consell de Menorca.

Si no em pot contestar, em digui: “No li puc contestar”, o
“no li sé contestar”, que jo ho entendré, que m’ho digui, però
no em tregui el conveni que jo no li he demanat res del conveni,
i açò és un control al Govern. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, la veritat és que jo
li contest el que hi ha, no el que vostè vol. Què hi ha?

(Rialles)

No, no, no és el que vostè vol; no rigui perquè aqueixa és
la realitat. Vostès varen firmar un conveni que deia que l’any 96
1.000 pessetes, l’any 97 199 milions de pessetes, l’any 98 200 i
l’any 99 200 milions de pessetes. D’aquest conveni, 1.000
pessetes... No, no, escolti, jo no puc fer aquí voluntats. Ja li
contestaré el que vostè vol saber, però jo li vull explicar com es
basen i com feim les coses.

Queden pendents per pagar 200 milions de pessetes, per
tant primer hem de donar compliment a aquest conveni, pagar
aquests  200 milions de pessetes, i nosaltres estam oberts a la
possibilitat -li ho puc assegurar- d’estudiar noves fórmules per
a les noves necessitats de finançament de la seu del Consell
Insular de Menorca, i no es preocupi, aquestes són les
obligacions que puguem tenir, no es preocupi que des del
Govern, amb el Consell Insular de Menorca, donarem
compliment a les necessitats d’aquest consell, però el que sí és
cert és que vostès no varen donar compliment a les seves, al
conveni que havien fet. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) Pregunta RGE núm. 1313/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a documents de la gestió del Fons Social Europeu.

Passam a la setena pregunta, 1313, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documents de la gestió del Fons Social
Europeu. El Sr. Huguet Rotger té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo humilment i modestament
vull que el conseller de Treball i Formació m’entengui; per tant,
en lloc d’explicar la pregunta dic que queda formulada en els
seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, aquesta és la primera
d’una sèrie de preguntes que vostè em vol dirigir sobre el tema
de la formació. Jo el vull -d’entrada- felicitar pel seu valor,
perquè en definitiva, per treure el tema de la formació des
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d’aquests  escons, en aquest plenari, es necessita valentia i jo
el felicit per això.

Però també li aconsell prudència i que em vengui amb les
preguntes  estudiades i informades. La seva pregunta em
demana per què la Conselleria de Treball ha esperat per fer
pública una auditoria de gestió de la Unió Europea fins al mes
de gener del 2001, i jo li he de dir que aquesta auditoria va ser
publicada exactament l’abril de l’any 2000. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he de dir al conseller que
efectivament aquesta auditoria va tenir entrada a la conselleria
dia 27 d’abril de l’any 2000, però que no va ser fins al dia 5 de
gener de l’any 2001 quan la fan pública, la publiciten a través
dels  mitjans de comunicació, i quan la donen a conèixer, i la
donen a conèixer parcialment, i la donen a conèixer parcialment
perquè l’auditoria, si vostè llegeix les conclusions, perquè jo
m’he de fixar amb aquesta auditoria que és la que compte i que
és la que tenc, si vostè es refereix i veu les conclusions se
n’adonarà que en cap cas aquesta auditoria, aquesta
precisament, que és la que exigeix el compliment, la Unió
Europea en cap cas detecta irregularitat i fraus en els cursos de
formació, i si és al contrari, vostè em digui on surten aquestes
dues expressions en aquesta auditoria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo li aclariré la seva pregunta, i la
resposta a la seva pregunta. Miri, nosaltres -i està en el Diari
de Sessions, no és una qüestió aquí de discutir- dia 6 d’abril del
2000 jo vaig fer una compareixença a la Comissió d’Assumptes
Socials  i vaig presentar la versió en francès d’aquesta auditoria
de gestió. Si vostès tenien problemes de traducció, nosaltres
sense cap tipus de dubte els haguéssim facilitat tota la
informació sobre el document.

En qualsevol cas, es va parlar d’aquest document a una
compareixença davant els mitjans de comunicació, que és el que
vostè considera que publicit el 5 de gener del 2001. D’això jo ja
en parlava el mes d’abril del 2000, i a més, el mes de maig del
2000, aquesta auditoria, ja en versió castellana, si aquesta és
tota la qüestió, es va facilitar al Consell Balear de Formació
Professional, en què hi ha tots els sindicats més representatius,
les patronals, els consells insulars i els ajuntaments. Per tant,
publicar, donar publicitat, treure del calaix l’auditoria, ho vàrem
fer en el Parlament, en el Consell Balear de Formació

Professional i en els mitjans de comunicació exactament vuit
mesos abans del que vostè em demana.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.8) Pregunta RGE núm. 1315/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a devolució de 456.845.607 pessetes per part del Codefoc.

Passam a la vuitena pregunta, 1315, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a devolució de 456.845.607 pessetes per part
del Codefoc. El Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que aquesta pregunta
també està ben clara, però el Sr. Grosske, que és una persona
que ja du bastants d’anys dins aquest parlament, sap que hi ha
una dita que diu “papers canten i menten barbes”. Una cosa
que vostè no pot desconèixer és que quan li demanam la
publicitat d’un document no és que vostè l’expliqui, perquè
tots  hem explicat documents i subratllam un punt o en
subratllam un altre en funció d’un interès concret. La publicitat
és tenir el document, el paper en si mateix, i vostè ha fer
referència a aquesta explicació en versió francesa, ha fet
referència després a diferents altres instàncies, però en el
Parlament, entrega d’aquest document en castellà, així com
toca, i fent una compareixença per explicar les seves
conclusions, vostè açò no ho va fer, ni en temps ni en forma,
del document de referència, d’aquest que té entrada en versió
castellana el dia que jo li dic.

I és per açò que jo puc fer aquesta pregunta: em digui vostè,
d’aquest paper i d’aquest document, on es diu que s’han de
tornar per part del Codefoc 456.845.607 pessetes, on diu que “el
gobierno de la comunidad autónoma deberá devolver a los
fondos sociales europeos la cantidad de...”; em digui a on
perquè jo no ho he trobat, potser sigui degut al meu elevat grau
de diòptries que estic utilitzant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Aquest document es va entregar en
comissió parlamentària i es va fer, fins i tot, una referència
explícita i textual per part meva que estava en francès, si el seu
grup de veritat té dificultats en aquesta qüestió, en aquell
moment hagués demanat, escolti quan tengui la traducció la
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m’enviï, fa un “tanto” Sr. Huguet, quina barbaritat, ha quedat
enregistrat això.

Bé vostè ara em demana a quina pàgina de l’informe es diu
que s’han de tornar 456 milions a Europa. Miri una vegada més
hi ha desinformació, però aproximadament 400, que és la
informació que nosaltres hem mantingut, trobarà vostè la
referència a la pàgina 24 i 25.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Jo no li he fet un “tanto” és només
començar a través de l’articulació del colze. Com un quan fa
així, vol dir sortir per la tangent, en castellà i vostè ho sap
abans de venir aquí devia fer classe i devia dir açò és un sortida
por la tangente.

Bé açò és el que vostè em fa, em vol llegir textualment
pàgina 25, em llegeixi textualment aquest paràgraf, és el que li
demano, m’ho llegeixi, no ho diu. Es diu que no és pot imputar
i el Govern amb aplicació a la normativa nova que s’ha fet a la
Unió Europea, pot recuperar aquests fons imputats a altres
conceptes, açò és el que diu. I diu molt més aquest informe,
quant a les conclusions que valdria la pena que les fessin
públiques, jo tendré molt de gust en publicitar-les perquè veig
que els mitjans de comunicació, tal vegada no tenen la
informació diu: no obstante deben destacarse algunas
observaciones y recomiendan algunas mejoras y
recomendaciones, en cap cas no es ralla d’irregularitats ni de
res.

És més en el mateix informe es diu que s’ha facilitat tota la
informació i que hi ha hagut una gran col·laboració, per tant,…

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet el seu temps s’ha esgotat. Sr.
Conseller de Treball té la paraula.

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

Miri, Sr. Huguet, jo no li puc fer tota l’explicació que diu
l’informe respecte de les devolucions a la Unió Europea, perquè
només tenc dos minuts i mig. Però miri aquí es parla de
205.580.000 que són pel fet d’haver imputat a la Unió Europea
despeses de personal del Codefoc. 

Després es parla de 62 milions de pessetes, perquè
determinades accions formatives no s’havia publicitat el fet que
fossin cofinançades. I falten per fer els 400, 116 milions que són
de liquidacions d’imputacions de personal del Codefoc, que

aquesta auditoria no havia tengut en compte en aquell moment,
però que si s’estén el criteri al conjunt del període 94-99 ens
dóna aproximadament la xifra de 400 milions de pessetes. 

I aquesta teoria peregrina que això és recuperable, no és
certa perquè en el moment que entra aquest informe de gestió
a la conselleria, nosaltres no teníem temps material, perquè ja
érem fora de termini per programar accions imputables al
període 94-99. Perquè aquest informe de gestió entra l’any 2000
i l’any 2000 jo ja no puc programar accions per imputar el
període 94-99.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de treball.

I.9) Pregunta RGE núm. 1316/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a minva en el nombre d'alts càrrecs en el departament
del conseller d'Educació i Cultura respecte de governs
anteriors.

Passam a la pregunta novena 1316, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Manuel Jaén Palacios del Grup Parlamentari Popular
relativa a minva en el nombre d’alts càrrecs en el departament
del Conseller d’Educació i Cultura, respecte a Governs
anteriors. El Sr. Jaén i Palacios té la paraula.
 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. El turno de ruegos y preguntas da para mucho y yo
creo que da para traer (…) una anécdota que relataba este fin de
semana un compañero del Partido Popular.

Relataba que un diputado inglés, perdido con su asistente
por los campos de Escocia, acudía a una reunión y no sabía
donde estaba y a lo lejos se divisaba una casa con un payés y
se le ocurrió al diputado decirle al asistente, vamos hacia la
casa y preguntamos dónde estamos. Llegados a la casa, el
asistente baja la ventana y le pregunta al payés ¿dónde
estamos? Y el  payés le contesta, en un coche.

Yo creo que hasta aquí es admisible que un gobierno pueda
contestar así las preguntas, pero no es admisible que un
gobierno conteste las preguntas diciendo cosas que no son
ciertas. Y esta pregunta la reitero, de otra manera evidentemente
para que la Mesa la admitiese a trámite, porque usted Sr.
Conseller el pasado pleno faltó a la objetividad, no diré que
faltó a la verdad porque es más fuerte, pero falto a la
objetividad.

Usted vino a decir, y así lo recoge el Diario de Sesiones que
gobiernos anteriores tenían más altos cargos y eso
absolutamente falso, porque usted computó y así consta en el
Diario de Sesiones los asesores como altos cargos y los
asesores no son altos cargos. Basta acudir a la ley de régimen
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jurídico de esta comunidad o al presupuesto de esta
comunidad, la cual dice quienes son altos cargos.

En consecuencia Sr. Conseller usted faltó a la verdad y
espero que ahora me diga y reconozca que son personal
eventual, veo que alguien del Gobierno también interviene, son
personal funcionario eventual. Sr. Conseller, usted tiene 12
altos cargos, más 3 posibles que pueden venir, es decir, un
total de 15 y eso no hay ningún presupuesto de comunidad
autónoma que lo resista, porque no está ni en Andalucía, se lo
he dicho en muchas ocasiones, tome usted ejemplo, dígame la
verdad y reconozca que usted con menos competencias tiene
más personal de altos cargos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. El Sr. Conseller d’Educació i
Cultura té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo si no
record malament no he llegit la transcripció al Diari de
Sessions, avui fa quinze dies vaig dir que teníem el mateix
nombre d'alts càrrecs que el Govern del Partit Popular, a partir
de dia 1 de gener del 98 que és quan rep les transferències si
comptam els dos delegats territorials com a alts càrrecs i si no
els contàvem en teníem deu enlloc dels dotze que tenia el Partit
Popular.

Evidentment, la història aquesta que els assessors no són
alts càrrecs, no la creu ningú, ho són per sou, per lliure
designació i tenen la consideració d’alts càrrecs claríssimament
i a més els delegats territorials que tenen consideració d’alts
càrrecs a efectes de sous els falta un complement i estan per
davall el sou d’un director general i si se’ls va donar la figura
d’alts càrrecs era per encaixar la figura dels delegats territorials
que l’Administració no contemplava. Aquesta és l’única veritat,
Sr. Jaén i si consideram els directors territorials als càrrecs, són
els  mateixos als càrrecs que tenia el Govern popular des del
primer dia que va tenir la competència d’educació, això és així
per moltes voltes que vostè li doni a aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Jaén
Palacios té vint segons per intervenir.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Espero no acabarlos, Sr. Presidente, muchas gracias. Sigue
haciendo la comparación de la misma manera. Si esos asesores
son altos cargos en contra del criterio de la ley de régimen
jurídico y de los presupuestos, esas personas van a consolidar
un nivel superior al 30 en tiempo futuro, así que vaya con

cuidado porque los asesores que ustedes tienen costaran
mucho dinero a esta comunidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé evidentment aquest conseller ha
actuat d’acord amb les línies de tot el Govern, que crec que són
les mateixes que el Govern anterior, en relació als assessors. I
per tant, jo entenc que vostè i ja li vaig dir l’altre dia ha de
justificar empatant a nivell de comunitats autònomes un
creixement realment espectacular d’alts càrrecs de
l’Administració central. 

Recordi que li vaig dir a vostè, que amb un any de majoria
absoluta del Partit Popular en el Govern de l’Estat, exactament
s’han augmentat 702 alts càrrecs, 60 cada mes i els quatre anys
de la legislatura anterior es varen augmentar 1558 o sigui, més
de 2.200 càrrecs en cinc anys, quan l’Administració central ha
disminuït un 27% a causa de les transferències que ha fet a les
comunitats autònomes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.10) Pregunta RGE núm. 1321/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la llengua catalana dins la Unió
Europea.

Passam a la pregunta desena 1321, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reconeixement de la llengua catalana dins
la Unió Europea. El Sr. Cànoves té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Com molt bé sap el Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, els passats dies 29 i 30 de
novembre i 1, 2 i 3 de desembre, una delegació formada per 70
voluntaris  de joves per la llengua es varen desplaçar a
Brussel·les, per reivindicar que la llengua catalana fos
reconeguda com a llengua oficial. Català, llengua europea
resava la pancarta que varen desplegar davant la seu del propi
parlament.

Una llengua Sr. Conseller, la nostra amb molt més parlants
que algunes de les llengües oficials de la Unió i en canvi no
gaudeix de l’estatus d’oficialitat en el si de les institucions
europees. En aquells mesos es va tramitar una pregunta que es
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va formular davant el Parlament Europeu, amb el següent
contingut: quin és el futur que li espera al català a partir de
l’ampliació de la Unió Europea? I jo ara avui, li formulo una altra
pregunta, ha sol·licitat la Conselleria d’Educació i Cultura al
Govern central que cooperi activament per tal que la llengua
catalana obtengui un major reconeixement dins l’àmbit de les
institucions europees?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Cànoves li he de confessar que aquesta conselleria té dubtes
més que raonables de la voluntat de col·laboració del Govern
central en aquest objectiu. Ho demostra l’actitud negativa del
partit del Govern, que té majoria absoluta en el Parlament de
Madrid, en temes allà on es demana quasi la presència
emblemàtica de la llengua catalana i de totes les llengües
oficials, gallec i basc en una sèrie de documents oficials i altres
elements que poden tenir efectes fora de l’Estat, com són els
segells de correus, el passaport o l’euro.

Què vull dir amb això, que un Govern i una majoria
parlamentària, que ni tan sols reconeix el dret a un estatus
d’oficialitat més enllà del seu territori estricte, a les llengües no
castellanes de l’Estat i evidentment ens provoca un absolut
escepticisme respecte a la possibilitat i la seva voluntat d’influir
a les institucions europees.

D’altra banda li he de dir i aprofitaré l’ocasió que des de fa
un any estam fent gestions amb el Butlletí Oficial de l’Estat, per
tal que les Illes Balears puguin disposar d’una edició en català,
com tenen a Catalunya i encara un any després de múltiples
gestions del director general de política lingüística, cartes i
cridades, encara no ho hem aconseguit i ara que semblava que
ja estàvem ben a prop, ens canvien el responsable amb qui
havíem tengut la comunicació durant tot aquest any.

És per tant, molt lògic entenem que des de la direcció
general i des de la conselleria s’estableixi com a prioritat la
presència als organismes i documents estatals del català, molt
més que a Europa. Així i tot, li he de confessar que des de la
conselleria també estam fent feina i la feim una mica
directament, amb la participació per exemple d’aquest conseller
que ara li parla i el director general de política lingüística a una
reunió celebrada a Suïssa, a la qual la comissió de cultura de
l’assemblea de les regions d’Europa va elaborar un document,
allà on Balears va tenir una participació molt directe, i allà on es
va fer un document de declaració de suport a les llengües no
oficials de l’Estat per tal que tenguin presència dins Europa, un
document a favor del respecte i del foment de la diversitat
lingüística.

I a més el director general de política lingüística ha assistit
en diverses ocasions a fòrums europeus, on també està
plantejat aquest objectiu juntament amb altres llengües no
estatals  d’Europa. I a la vegada també confiam molt amb la
capacitat ciutadana….

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat. Gràcies, el Sr.
Cànoves no vol intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 1322/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament generat pels decrets de mínims a
l'ensenyament secundari obligatoria.

Passam a la pregunta número 11, que és la 1322, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament general del decret de mínims
a l’ensenyament secundari obligatori. El Sr. Crespí té la paraula.

EL SR. CREPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Quan es varen produir les
transferències educatives ja vàrem denunciar l’existència d’un
decalage entre el cost efectiu i el cost que seria efectiu a llarg
de la implantació de la Logse. 

Ara una vegada més el Govern central produeix una
modificació de la legislació, que han de pagar naturalment les
comunitats autònomes que tenen la competència transferida. I
veim que pot existir, una altra vegada, una notable diferència
entre allò que pagarà l’Administració central i allò que li costarà
a l’administració que té la responsabilitat d’aquesta execució.

Per tant, voldríem saber si la conselleria ha reclamat aquesta
quantitat i si té notícies que serà pagada per part de
l’Administració central.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí jo li agraesc la pregunta perquè em dóna l’oportunitat
d’explicar una mica com s’ha duit aquest tema.

Li he de dir que per exemple en cap moment la conselleria ha
rebut cap comunicació formal del ministeri, en el qual se’ns
comuniqués cap tipus de quantitat que correspon a Balears.
Simplement ens varen enviar dos fulls i una mica més, que
suposadament era la memòria econòmica que s’havien
compromès a presentar per tal de justificar econòmicament la
modificació del decret de mínims. I en aquesta memòria
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econòmica es deia que per a totes les comunitats autònomes es
distribuirien 11.500 milions de pessetes i es firmaria un conveni
amb cada comunitat autònoma particularment.

No s’explicaven els criteris de càlcul d’aquesta quantitat,
com tampoc s’havien fet el càlcul d’aquesta quantitat en
contacte en les comunitats autònomes que lògicament eren les
administracions que més assabentades haurien d’haver estat.
I a més el càlcul es construïa tot sobre una hipòtesi, que en el
cas de Balears és falsa, sobre la hipòtesi de la baixada
progressiva de la població escolar.

Nosaltres com varen saber que l’Estat ens assignava 250
milions de pessetes? A través d’una notícia de l’agència EFE,
a la qual apareixia desglossada la quantitat d’11.500 milions de
pessetes  per comunitats autònomes. Evidentment la conselleria
ràpidament va fer un càlcul i va calcular que en conceptes
d’introducció d’una opció més de filosofia dins batxillerat, de
les optatives d’ESO i batxillerat que s’havien d’introduir i dels
equipaments informàtics imprescindibles per dotar la matèria de
tecnologia que acaba sent una matèria enfocada cap a l’àrea
d’informàtica, ens va sortir una quantitat de 408 milions de
pessetes, que d’alguna manera vàrem comunicar al ministeri. 

Però sobretot al ministeri li vàrem comunicar la voluntat de
tenir propostes formals del ministeri, cosa que encara no hem
aconseguit  i recentment, dia 12 de març, el director general
d’administració educativa va ser a la Comissió General
d’Educació, juntament amb tot una sèrie de directors generals,
entre els  quals n’hi havia quatre del PP, es va demanar que la
pròxima conferència sectorial s’inclogués aquest punt de les
compensacions econòmiques i el president de la comissió, un
director general del ministeri va exercir el seu dret a vedar
aquest punt a l’ordre del dia a la pròxima conferència sectorial.
Com veu patètic.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí vol intervenir? Té
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, em sembla que no havia exhaurit el meu temps. És
a dir, hem de fer una cosa que ni ens agrada, ni estam
convençuts  que resolgui el problemes de l’educació i encara ho
hem de pagar amb els nostres propis recursos i a damunt ni tan
sols una conferència que no és decisòria es pot tractar aquest
tema, i a damunt tenim entès que la ministra no té a bé rebre al
conseller d’aquesta comunitat. 

Jo crec que una mica de rebeldia no estaria malament i seria
ben compresa que fos exercida pel Govern d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí.

I.12) Pregunta RGE núm. 1320/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a segona fase del local de la tercera edat de Llucmajor.

Passam a la pregunta número 12, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular, relativa
a segona fase del local de la tercera edat de Llucmajor. El Sr.
Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

La don per formulada Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver la segona fase no del local
sinó del centre de dia de Llucmajor, que com sap comprèn
diversos serveis, s’iniciaran, una vegada inaugurada i acabada
la primera fase, que serà pròximament. Es farà en el marc de
transferències al Consell Insular de Mallorca i després de les
negociacions que es duran a terme amb el Consell Insular de
Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Ho dic bé Sra. Consellera, un local per
a la tercera edat, no un centre de dia, és un projecte de local per
a la tercera edat, no parlam ni podem parlar d’un centre de dia.

Però no és aquesta la qüestió, vostè em diu pròximament,
quan estarà acabat i inaugurat. Miri aquest projecte s’havia
d’acabar el desembre del 99, per qüestions que no vénen al cas,
s’ha acabat més tard, és comprensible hi ha hagut addicionals,
han sorgit problemes, però està aquest local està acabat des de
l’octubre de l’any 2000. De llavors ençà està aturat, està acabat
i la gent es demana a veure que passa, entre les picabaralles
d’Unió Mallorquina, pareix ser, i el Govern d’aquesta
comunitat, aquest centre no s’inaugura i no es posa en
funcionament. No s’entén quan el Govern hi ha gastat molts de
doblers per fer aquest projecte i que encara estigui tancat.

Però en definitiva la meva pregunta va per un altre caire que
em preocupa molt més. Quan s’iniciarà aquesta segona fase? El
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projecte està fet, està redactat, és un projecte total de més de
300 milions de pessetes, s’ha fet ara una primera fase. No
entenc que si el Govern va signar el conveni amb l’Ajuntament
de Llucmajor, perquè el Govern no inicia ara aquesta segona
fase i espera amb l’excusa, com he dit abans, de la transferència
al consell insular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver les qüestions per les quals
es va retardar la construcció i la finalització d’aquest centre de
Llucmajor, sí vénen al cas, perquè precisament una de les
sorpreses  que vàrem tenir nosaltres quan vàrem arribar, és que
aquesta segona fase a la qual vostè fa referència no existia i ara
ja existeix. 

Per tant, el projecte que vostès tenien i que s’havia d’acabar
l’any 1999, segons vostè diu, per una part estava únicament
projectat la primera fase. Nosaltres hem projectat la segona, per
tal que una vegada es posem d’acord amb el Consell Insular de
Mallorca i dins el marc de les transferències, construir la segona
fase. I per què s’ha endarrerit l’acabament de la construcció de
la primera fase? Precisament perquè el seu projecte tenia
mancances i dèficits considerables, jo crec que seria just que
vostè, en honor a la veritat, ho digui davant aquesta cambra,
que s’ha hagut de modificar el projecte que vostès varen fer,
perquè ni tan sols havien tengut en compte qüestions
importantíssimes que tenien relació amb l’estructura i capacitat
d’aquest edifici.

Per tant, la primera fase projectada per vostès, però
formulada novament per nosaltres per tal de què fos viable,
s’inaugurarà  molt aviat. I la segona fase es coordinarà amb el
Consell de Mallorca, que al cap i la fi era allò que s’havia
d’haver fet a la primera fase.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.13) Pregunta RGE núm. 1094/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions fetes pel Govern de les Illes Balears en el patrimoni
històric i artístic d'Eivissa i Formentera.

Passam a la pregunta número 13, la 1094, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions fetes pel Govern de les Illes Balears en el
patrimoni històric artístic d’Eivissa i Formentera. El Sr. Marí i
Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller el nostre president li ha formulat la pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
les inversions fetes durant l’any 2000 a Eivissa i Formentera
arriben a uns 9 milions de pessetes i es desglossen més o
menys de la següent manera: 2.600.000 pessetes per
subvencionar el manteniment i la conservació del fons del
Museu Etnològic de Formentera i tres inversions als jaciments
de la necròpolis del Puig dels Molins. 

Primer manteniment i condicionament 2.200.000 pessetes,
programa de didàctica i de difusió 700.000 pessetes i programa
de conservació i restauració 2.600.000. I finalment a Eivissa i
Formentera, d’acord amb  els criteris de la Junta interinsular de
Patrimoni Històric, li corresponen a compte de l’1% cultural del
Govern 1.379.000 pessetes a Eivissa i 318.000 pessetes a
Formentera. Aquestes són les dades objectives d’inversions a
Eivissa i Formentera l’any 2000.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, acostumats com ens
tenen vostès a les sumes multimilionàries d’inversions que
difícilment més tard és fan realitat a Eivissa i Formentera, sentir
de boca seva que el Govern ha invertit en patrimoni històric
artístic per a les Pitiüses 9 milions de pessetes, realment és
vergonyós.

Fa un moment que el Sr. Crespí ha dit una frase que jo la faig
meva, crec que serà necessari que la societat d’Eivissa i
Formentera es posi en rebel·lia si això és cert el que vostè acaba
de dir, amb una suma ridícula que no correspon ni a un arròs
brut d’aquests que es fan per Mallorca.

Realment, Sr. Conseller, 9 milions de pessetes, 9 milions de
pessetes, que vostè ha invertit a Eivissa per a la conservació
del nostre patrimoni. Dues illes que tenen en el seu haver ser
patrimoni de la humanitat, que es poden gastar milions per tot
allà on es vulgui, si hi ha una mica de generositat per la seva
part i intel·ligència per part dels consellers del pacte de progrés
a Eivissa. Que vostè s’hagi gastat 9 milions de pessetes a
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Eivissa i Formentera, jo crec que vostè s’hauria d’haver
inventat algun discurs, com algunes vegades ens contesta,
sense saber molt bé que diu.

Sr. Conseller, ja adverteixo, amb tot el respecte, que molt
properament hi haurà una pregunta respecte el que s’ha invertit
a les altres illes. Vostè mateix a la darrera comissió del cultura
em va donar la contestació. Realment sé que a vostè li molesta,
fins i tot un dia va tenir una frase molt dura quan jo li feia
preguntes  referides a les inversions que vostès fan a Eivissa i
Formentera que no la repetiré. 

Sr. Conseller, reconec que vostès han fet el ridícul amb
inversions del patrimoni, 9 milions de pessetes ni són la
propina d’un magnat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. 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 amb el Sr. Marí no hi
ha remei i per tant, ser rigorosos i seriosos és una missió
impossible, ell continua treballant amb la seva candidatura a
candidat del Consell d’Eivissa i Formentera pel Partit Popular i
per tant, ha de fer el paper que fa.

Jo li voldria recordar dues coses: primera cosa, hauria de
saber que existeix una llei, de dia 13 de desembre del 94, a la
qual es traspassa als consells insulars tot el que fa referència a
matèria de patrimoni històric. Per tant, no és obligació del
Govern, més enllà de les inversions en els possibles centres del
qual continua sent titular de gestió per cessió de l’Estat. Això
és una primera cosa, i vostè s’oblida.

Segona cosa li vaig dir a la darrera compareixença i em
pensava que ho havia entès, no hem de caure amb la trampa
barroera de fer balanços any per any, facem balanços d’una
sèrie d’anys i després podrem fer anàlisis comparatives.
Enguany, per exemple, la necròpolis del Puig de Molins ja hi ha
una partida de 20 milions de pessetes per destinar-hi. 

D’altra banda aquests 2.600.000 pessetes per al Museu de
Formentera, a l’època de l’anterior Govern era zero, del Govern
sí Sr. Marí, del consell algun any i el darrer no i l’1% cultural a
l’anterior Govern era zero. Per tant, seguem una mica seriosos.
Jo simplement he informat de les quantitats que fan referència
a la Conselleria d’Educació i Cultura, després hi ha la
conselleria del Sr. Ferrer i altres conselleries del Govern que
també han fet aportacions…

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat.

I.14) Pregunta RGE núm. 1317/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta de traçat de la prolongació del ferrocarril
Palma-Sa Pobla fins a Alcúdia.

Passam a la pregunta número 14, la 1317, que formula l’Hble.
Diputat Sr. José Maria González i Ortea del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proposta de traçat de la prolongació del
ferrocarril Palma- Sa Pobla fins a Alcúdia. El Sr. González Ortea
té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. En noviembre del año 99, Sr.
Conseller, se aprovó por unanimidad una propuesta de
resolución en este parlamento, en el sentido de que antes que
acabara el año 2000 se presentara la propuesta de trazado de
prolongación de la línea de ferrocarril entre Sa Pobla y Alcúdia.

Mi pregunta es, ¿en qué situación está este proyecto?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller d’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
referència a aquesta pregunta he de dir que vàrem encarregar
aquest estudi o  projecte a l’empresa Intereisa i està previst que
el 30 d’aquest mes es faci l’entrega d’aquesta feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. González Ortea
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente le agradezco la información, Sr.
Conseller, y le agradecería también que en cuanto tuviera ese
proyecto de trazado, igual que el que me anunció usted la
semana pasada en Manacor, nos lo hiciera llegar a los grupos
parlamentarios, como viene siendo habitual.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Efectivament de
seguida que estigui en disposició de remetre aquesta feina li
passaré. Li he de dir que és una feina que ha estat complexa,
encara que en principi no és un estudi de viabilitat, que estudia
cinc alternatives, sistema de tramvies, sistema ferroviari.
Vertaderament és un tema que s’ha d’exposar als ajuntaments
afectats, pel seu impacte ambiental. Però esper que a partir de
dia 30 podem tenir ja la feina i podrem passar a vostès i a la
resta de grups parlamentaris aquests resultats i puguem
prendre realment la decisió per després encarregar el projecte
definitiu del traçat de Sa Pobla- Alcúdia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.15) Pregunta RGE núm. 1095/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
placa de l'estació depuradora d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 15, la 1095, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Tur del Grup Parlamentari Popular,
relativa a placa de l’estació depuradora d’Eivissa. El Sr. Marí
Tur té la paraula

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, esper que vostè no s’enfadi tant com el conseller de
Cultura, que estigui més tranquil·la, i dir-li, Sra. Consellera, que
en certa ocasió vostè em va demanar un favor, jo l’hi vaig fer,
i esper que en aquesta ocasió també vostè em contesti amb un
altre favor, que és senzillament dient la veritat.

Quins varen ser els motius que varen ser objecte per retirar
la placa de l’estació depuradora d’Eivissa que va ser
inaugurada l’any 92? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que els motius
són molt senzills, i és que va ser precisament per una manca de
cura per part dels operaris que en aquell moment havien
d’instal·lar la placa de l’ampliació de la depuradora d’Eivissa;
varen llevar l’anterior placa. Només dir que aquesta qüestió ha
estat absolutament corregida i que, per altra banda, hi ha hagut
una carta del gerent d’Ibasan adreçada a les persones que es
trobaven inscrites a la placa, que com vostè molt bé sap és el

Sr. Gabriel Cañellas, el Sr. Jeroni Sáiz, i l’anterior batle d’Eivissa,
es va enviar una carta, una carta senzillament manifestant que
havia estat una errada i que es demanava disculpes.

Això és l’únic que s’ha fet per part de la conselleria i no hi
ha hagut en cap moment cap intenció que aquesta placa es
llevàs. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Marí
Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquestes excuses que
vostè va demanar particularment jo no tenc perquè dubtar-ne;
idò no hauria estat malament que també ho haguessin fet públic
perquè els diaris d’Eivissa es varen omplir d’aquest fet que no
té cap justificació ni una, i menys quan vostè vol culpar uns
pobres obrers d’aquest fet. Els diaris d’Eivissa varen dir per
mor d’això: “Ibiza lo tiene mal con la mallorquina Margalida
Rosselló. La (...) Rosselló -va dir per exemple el Diari
d’Eivissa- la polémica consellera no tuvo el menor reparo en
retirar una placa que recordaba la inauguración de esta
instalación”. 

Sr. Consellera, avui matí, quan jo venia cap a Mallorca, llegia
un llibre d’un il·lustre eivissenc que jo li recomanaria, a vostè
que li agrada tant ficar-se en temes d’Eivissa, i a la pàgina 108...,
el llibre té un títol tan estrany com Entspringen, i el va escriure
un eivissenc que es diu Toni Marí; diu: “Potser només es perd
allò que mai no s’ha tingut”, “potser només es perd allò que
mai no s’ha tingut”. Sra. Consellera de Medi Ambient, vostè, en
temes d’Eivissa ha perdut tota la credibilitat i tota la vergonya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, estam en una cambra i
crec que talment del lloc ens hem de comportar. Li he de tornar
a repetir que per part d’aquesta consellera no hi va haver la més
mínima intenció, ni molt manco, de voler retirar una làpida que
és històrica, que precisament perquè és històrica ha de ser allà
on estava i així es va tornar a posar. Li he de dir en segon lloc
que jo no he culpat cap operari, sinó senzillament va ser poca
cura per part de l’Ibasan i precisament els operaris varen fer el
que creien que havien de fer. I en tercer lloc, la carta no la vaig
escriure jo, sinó que la va escriure el gerent de l’Ibasan. 
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Li ho vull aclarir perquè precisament vostè pot fer alguna
cosa també per dignificar el nom de la consellera, i li he de dir,
a més, una cosa: Qui realment haurà de passar factura a la
història serà el PP d’Eivissa i Formentera, concretament pel que
ha passat en aquest moment amb tota història que estic llegint
als  diaris. És aquí, que haurà de passar factura, no la consellera
de Medi Ambient.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Amb la
seva intervenció queda conclòs el torn de preguntes.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 593/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb el Pla hidrològic.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpel·lació 593, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació al Pla
hidrològic. El Sr. Font té la paraula per defensar, en nom del
Grup Popular..., per plantejar la interpel·lació en nom del Grup
Popular.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, fa prop d’un mes i mig el Grup Parlamentari Popular
va presentar en el Registre d’aquest parlament una petició
d’interpel·lació sobre el Pla hidrològic, i es diu “pla hidrològic”
sense dir nacional o balear, perquè de qualque manera quedàs
obert a poder discutir sobre tots dos, perquè tots dos tenen
coses  que són interessants per als ciutadans de Formentera,
d’Eivissa, de Mallorca i de Menorca.

Amb això voldria dir que el que volem discutir avui és, com
diríem, la seva política; no entrarem massa a discutir
documents, ens en haurem de basar sobre alguns d’ells, però
realment en aquests moments, a dia 20 de març de l’any 2001,
prop de complir-se dos anys del començament d’aquesta
legislatura, què en fa el Govern, què en pensa el Govern.

La interpel·lació ve motivada per dues qüestions. Una, per
la postura de votar en contra a la reunió del Pla hidrològic
nacional, a la qual vostè va assistir i hi va votar en contra i,
dues, pel retard del Govern, malgrat la setmana passada, el
divendres, el president de la comunitat autònoma -que en
parlarem més endavant- fes públic un acord que no és tal acord
i que encara no està tancat i, per altra, part, la interpel·lació -com
li dic- està presentada fa un mes i busques, era per saber del
retard del Govern balear en contestar la proposta de conveni
que el Ministeri de Medi Ambient fa fer en el seu dia.

I passaré a la primera, que és la postura de votar en contra
que va tenir vostè i el Govern, perquè quan vostè va votar allà
va votar en contra en nom de tots els que estam aquí
representats, no tan sols dels que li donen la majoria perquè
pugui governar, sinó també de tots. Dia 30 de gener, com tots

vostès saben, es va aprovar el Pla hidrològic nacional de
l’aigua, i es va aprovar favorablement amb 59 vots a favor, 4 en
contra i 9 abstencions, el Pla hidrològic de Balears. També
aquest mateix dia es va aprovar per aclaparadora majoria el Pla
hidrològic nacional amb 75 vots a favor, 15 en contra i 1
abstenció, amb el vot favorable -s’ha de dir i és bo que en
quedi constància en el Diari de Sessions d’aquesta cambra- de
comunitats com la d’Extremadura, la de Castella-la Manxa i, per
primera vegada, va comptar amb el vot unànime i favorable de
tots  els usuaris i regants representants en aquesta reunió, i
moltes altres comunitats autònomes del Partit Popular. 

Però el que és significatiu, i és el que volem intentar en nom
del Grup Popular demostrar, és la seva poca credibilitat, el seu
poc discurs i la seva poca força que tenen les seves defenses
sobre el tema de la gestió de l’aigua. El que és significatiu són
els distints punts de vista que manté el Partit  Socialista Obrer
Espanyol i que manté també el Partit Socialista de les Illes
Balears. Es va demostrar que hi ha governs autonòmics, com
poden ser el d’Extremadura i el de Castella-la Manxa, que són
capaços d’anteposar els interessos generals dels ciutadans als
del seu partit. Va dir una persona: “No soy un delegado del
PSOE en Extremadura para gobernar en función de lo que
dice el partido”; Juan Carlos Rodríguez Ibarra. I una altra
persona va dir: “El Pla hidrològic nacional es bueno para
Castilla-la Mancha, para Aragón, para Extremadura; es
bueno para España”; José Bono. Amb la qual cosa divisions,
Sra. Rosselló. Vostè té un president de comunitat autònoma
que pertany a un partit en el qual no s’aclareixen amb la política
hidràulica, tenen distints criteris i no els m’invent jo, jo li trasllat
el que ha sortit.

No tan sols hi ha distints criteris a la península, sinó que
també hi ha distints criteris aquí a Balears, aquí a distintes illes.
La realitat en aquestes illes és el mateix que passa al Partit
Socialista sense un criteri, amb la diferència que aquí, en lloc
d’un únic partit, n’hi ha cinc, més un conglomerat de partits a
Eivissa i Formentera, on no tothom pensa el mateix, i ho
demostraré al llarg d’aquesta interpel·lació.

Què va fer vostè dia 30 de gener al Consell Nacional de
l’Aigua? Primer vostè va rebre el suport majoritari d’aquest
consell nacional per a l’aprovació del nostre pla hidrològic de
Balears; en canvi vostè va votar en contra del Pla hidrològic
nacional que vostè no va voler negociar, Sra. Rosselló, cosa
que és mala d’entendre, ja que el Pla hidrològic contempla per
a inversions a Balears, des del 2001 al 2008, inversions per més
de 48.000 milions de pessetes, Sra. Rosselló; d’allò que
demanam tant, que Madrid ens doni doblers, n’hi havia 48.000.

No ens vengui, Sra. Rosselló, ni a mi ni a la societat balear,
a contar-nos més rondalles mentideres, mentideres, perquè és
rotundament fals que els doblers que figuren a les inversions
per a Balears en el Pla hidrològic nacional siguin exclusivament
per a dessalació. Vostè té doblers per a sis conceptes diferents.
Primer, regulació general de l’aigua: 8.702 milions; proveïments,
20.386 milions; sanejament i depuració, que sempre diu que no
n’hi ha, 8.742 milions; condicionament de torrents i prevenció
d’inundacions, 3.298 milions; i actuacions del Pla hidrològic
forestal, 4.700 milions de pessetes; programa de control i
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qualitat d’aigües superficials i subterrànies, 756 milions. En
total, 46.589 milions de pessetes. Ja hi ha 1.200 milions de
pessetes  invertits en l’EDAR de Llucmajor i el seu emissari, i
també 203 milions de pessetes ja invertits en condicionament i
millora de torrents, i la resta per arribar als 48.062 milions de
pessetes  que he dit abans, són 523 que són els que aporta la
comunitat autònoma.

Vostè només parla de milions en dessalació i que només
volem dessalar. Parlem dels milions en dessalació que hi ha en
aquesta proposta. Ampliació de la dessaladora de la badia de
Palma, segona fase, 4.000 milions. Sra. Rosselló, no són aquests
els  milions d’aquella dessaladora a la qual vostè va assistir a la
seva inauguració i va brindar amb aigua d’aquesta
dessaladora? Sra. Rosselló, no és aquesta la dessaladora que
va generar aquella crisi de govern quan vostè no volia acceptar
l’ampliació al Sr. Antich?, amb la qual cosa, Sra. Rosselló, vostè
diu el que no està d’acord, aquí diu que no hi està d’acord, i per
altra part a Madrid també vota en contra però després va a les
inauguracions i es fa les fotos.

També hi figura l’ampliació de la dessaladora de la badia de
Palma, línies 8 i 9, i el seu dipòsit; 1.950 milions. Sra. Rosselló,
-no parli per telèfon, m’escolti a mi, si pot ser- vostè també, amb
aquesta ampliació, no hi està d’acord? Demana a Madrid això
i després vota en contra? Ampliació de la dessaladora de
Formentera i artèries generals de conducció, 1.200 milions;
vostè, Sra. Rosselló, també està d’acord amb aquesta part.
Dessalació de Mallorca, 3.000 milions de pessetes figuren el Pla
hidrològic nacional per a Balears, que perfectament poden ser
els de la zona nord que també, ara, hi estan d’acord. Artèries
generals i xarxa de distribució d’Eivissa, 1.600 milions; també
poden ser els doblers -com que no volen ampliar Eivissa- per
interconnectar les dues dessaladores que hi ha, en la qual cosa
vostès també estan d’acord. 

És a dir, Sra. Rosselló, vostè està d’acord amb el Pla
hidrològic nacional en la part que correspon a Balears en temes
de dessalació, amb 11.150 milions de pessetes, i en canvi no
està d’acord amb els 3.000 milions de dessalació per a
Ciutadella, que hi ha estat d’acord tot l’Ajuntament de
Ciutadella, -maldament després vengui aquí el Sr. Bosco Gomila
i hi voti en contra: aquí diu que no, allà diu que sí- ni amb els
1.200 milions per a la dessaladora de Santa Eulàlia d’Eivissa,
que hi està d’acord tot l’ajuntament manco la seva regidora
d’Els  Verds, i que també el Consell Insular d’Eivissa s’hi ha
pronunciat a favor. És a dir, no estan d’acord..., sí, sí, hi ha
hagut declaracions que estarien d’acord, no dic que hi hagi
hagut un acord. Conclusió: dels 48.062 milions de pessetes, que
poden veure que hi ha 13.150 milions destinats a dessalació i
2.200 milions d’artèries de distribució i dessaladores ja
existents, resulta que vostè està d’acord en 11.000 i separen
d’aquest acord amb tota la dessalació els 4.200 milions de
Menorca i Eivissa.

A mi em sembla molt bé i potser vostè podria haver tengut
una postura d’abstenció, perquè amb els 11.000 restants que
vostè predica hi està d’acord. Les xifres no ens enganen i, a
més, els mitjans de comunicació, els grups parlamentaris, tenen
aquests  documents, amb la qual cosa intentam fer una

interpel·lació seriosa perquè d’una vegada s’acabi amb la
demagògia que vostès empren a l’hora de parlar dels temes
hídrics.

Quan vostè diu que el Sr. Matas en el Pla hidrològic
nacional només li ofereix dessalació vostè està enganant els
ciutadans, Sra. Rosselló, vostè i tots els membres d’aquest
govern, i tots els grups que li donen suport, estan enganant els
ciutadans, perquè el que representa la dessalació en inversió
cap a Balears en el Pla hidrològic balear és d’un 27,36%, un
27,36%, i la resta que vostè una vegada i una altra amaga als
ciutadans i les ciutadanes de Formentera, d’Eivissa, de
Mallorca i de Menorca, és el 72,64%. I què és aquest 72,64%?
No és dessalació, és l’aigua de sa Costera, són proveïments de
la zona de la badia de Palma, és depuració i reutilització
d’aigües, és condicionament i millora de torrents, és el control
de xarxa bàsica d’aigües subterrànies, és, Sra. Rosselló, una
manera coherent de fer política distinta a la seva que no du a
l’engany. El que no és coherent és el que fa vostè: voler vendre
que el cent per cent de la inversió són dessaladores. Mentida;
són el 27%, que d’aquest 27% vostè ha d’estar d’acord en un
92,3% que són els 11.000 milions que li demanen. 

Vostè és una irresponsable, com irresponsable és aquest
govern, com irresponsable i incoherent és el partit del president
d’aquest govern a nivell estatal, que després de governar
durant quatre legislatures no foren capaços de crear un pla
hidrològic nacional i ara, en set dies, ens surten dient que tenen
temps de fer-ne dos que, per cert, en el primer no pensaven en
Balears i en el segon hi pensen poc i, sobretot, pensen en
dessalar, Sra. Rosselló. Tenia molts de documents però el d’ahir
és fantàstic. Coneix la Sra. Cristina Narbona?, la coneixen,
senyors del PSIB? “Las desaladoras son mucho más baratas,
más rápidas y con menor impacto medioambiental que el
transvase”. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta.

Sra. Rosselló, si vostè fos coherent i no estigués aferrada al
cotxe  oficial, que li ho dic moltíssimes vegades per aquest rollo
de la bicicleta i el tren que tant va predicar, vostè hauria de fer
com el Sr. Buades, que ha de sortir del Govern del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, o com la seva companya de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que ha passat al Grup Mixt. Ells
són coherents amb el que predicaven en el programa de la
campanya electoral i, en canvi, allò seu, Sra. Rosselló, i de tot
el Govern, és una farsa.

La segona qüestió -i la faré molt resumida, Sra. Presidenta,
la faré molt resumida- era la qüestió del retard en el tema de
contestar la proposta de conveni. Per no passar-me, perquè em
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pas de dos minuts i quatre segons, veig, en aquest moment,
només li diré una qüestió, senzilla: És fals i mentida i convé que
tota aquesta cambra ho sàpiga, i la societat balears, que hagin
negociant en cap moment -és important el que diré- que hagin
negociat en cap moment tècnics el conveni. És fals i mentida.
Dos diputats d’aquesta cambra, un representant del pacte i un
representant del Partit Popular, són els que han duit aquestes
negociacions. 

Ja està bé de mentides en tema d’aigua, ja està bé de
mentides en tema d’aigua. En tot cas, del mes de desembre de
l’any passat vostès  tenen damunt la taula un protocol que deia
clarament: “D’això agafin el que vulguin; el que no vulguin, ho
llevarem”. Si vostès s’han retardat és culpa seva. Ens digui la
veritat de la seva política hidràulica, ens digui el que realment
volem sentir: que ara que ha plogut un poc més tenguem
seguretat d’aigua quan no torni a ploure tant.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. En nom del Govern té la paraula la Sra.
Rosselló per un temps de deu minuts. 

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

Senyors diputats, senyores diputades, començaré amb la
mateixa frase amb què ha acabat el Sr. Font, i és que basta de
demagògia, basta de mentides, basta de tergiversacions en el
tema de l’aigua i precisament perquè ens trobam en una cambra
en la qual hi ha representació de tots els grups parlamentaris,
i el que hem de fer és parlar, amb  un debat seriós, del tema de
l’aigua.

Però sí que abans d’entrar al que seria el bessó de la qüestió
voldria fer una sèrie d’aclariments perquè crec que també hauria
de quedar constància en el Diari de Sessions d’una sèrie de
coses que m’agradaria que quedassin molt clares. 

En primer lloc sembla ser, Sr. Font, que vostès, els senyors
del PP, no tenen gaire clares les coses, i contínuament
confonen el Pla hidrològic nacional amb el Pla hidrològic de les
Illes Balears, confonen, a més, protocols amb no sé quants de
convenis  i quantes coses, confonen la gent, confonen els
ciutadans, confonen només acusant, confonen només dient
qüestions que no són, si més no, del tot certes. Per tant jo crec
que aquí hem de ser prou seriosos per dir la informació com cal,
almanco, almanco, tenir la -diríem- moral política de poder saber
que el que es diu a vegades no és del tot cert, com per exemple
el que diuen vostè. Per tant es tracta d’anar a veure quina és
aquesta informació i, a partir d’aquí, poder fer un debat com cal.
Jo no parl de demagògia, sinó que parl de realitats i de veritats.

En segon lloc veig que vostè té encara més informació que
el mateix govern, perquè parla aquí de tot un seguit de números
que mai no ha tengut el Govern d’una manera oficial, d’una
manera oficial. I dir-li també, Sr. Font, per si ho tenia clar perquè
veig que no l’hi tenia, que el Consejo Nacional del Agua, que

va aprovar primer el Plan hidrológico nacional, el Plan
hidrológico nacional deia molt clar..., en primer lloc no hi havia
cap tipus de referència a les Illes Balears, en primer lloc, i en
segon únicament i exclusiva hi havia un annex, en el qual
efectivament no només hi havia dessaladores -mai no he dit que
només digués el Sr. Matas dessaladores, mai no ho he dit- sinó
que hi havia tota una sèrie d’altres qüestions, d’altres
infraestructures, que precisament no estaven comptabilitzades;
en canvi vostè sí que les té comptabilitzades. Aquest document
en aquest govern i en aquesta conselleria no ha arribat mai per
via oficial.

En segon lloc també dir-li que precisament quan parla de
distints criteris dins partits que hi pugui haver en el pacte, és
evident que hi ha distints criteris, a posta som un pacte de
progrés i amb molt d’orgull, i no passa absolutament res.
Aquest pacte du una política molt clara en temes d’aigua com
amb altres i malgrat hi hagi, evidentment, qüestions que hem de
negociar, però això és un partit de pacte i és per tant un partit
diferent al que era el partit, perdó, el govern anterior, la qual
cosa, com dic, genera un gran orgull almanco a la meva
persona.

A més li he de dir també una altra cosa, Sr. Jaume Font: el
que sí que té contradiccions flagrants és el Partit Popular,
sobretot el ministre de Medi Ambient, el Sr. Jaume Matas, que
així defensa les dessaladores per a les Illes Balears, però quan
resulta que és a l’Estat espanyol diu que les dessaladores tenen
molts d’inconvenients; fins i tot li he de dir que curiosament va
emprar gairebé el mateix discurs que plantej jo com a consellera
de Medi Ambient, representant del Govern però també,
evidentment, membre d’Els Verds, va utilitzar els mateixos
arguments per defensar que no s’havia de fer dessalació a la
zona del litoral. Per tant, aquí l’esquizofrènia i la diferència de
criteri les té el Partit Popular, que és un partit, un únic partit,
que defensa els seus interessos en funció de qui governi, en
funció de qui governi, Sr. Jaume Font, perquè si aquí governa
un pacte de progrés resulta que aquí sí que volem fer
dessaladores, però si governa un altre a un altre lloc resulta que
no volem fer dessaladores. Per tant, s’aclareixin vostès i no per
exemple aquesta consellera, que ho té molt clar.

Entrant en això, dient ja i entrant en qüestió, que crec que és
important i jo no hi faré referència, llegir fins i tot -que vostès el
coneixen ben bé- l’article que va escriure el Sr. Jaume Matas i
els  arguments que va escriure també en aquesta plana d’El Dia
del Mundo, dijous dia 15 de març, respecte a les dessaladores,
i convendria que ho miràs, jo no ho faré per no perdre més
temps, però sí que crec que per ventura després sí que ho hauré
de fer perquè vegi el que pensa sobre les dessaladores. 

Per tant, aquí no hi ha ni demagògia, ni tergiversació, aquí
hi ha claredat, i la primera claredat que hi ha és que hi ha un pla
hidrològic de les Illes Balears que, a més, orgullosos n’haurien
d’estar vostès que l’han fet, i precisament aquest govern actual
ha considerat que l’havia de defensar, precisament aquest pla
hidrològic de les Illes Balears, que va estar fet durant una sèrie
d’anys, que, a més, amb dades d’una sèrie d’anys, és aquest
pla hidrològic en el qual es diu quines són les necessitats per
a aquestes Illes Balears respecte a infraestructures, respecte a
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reutilització o depuració d’aigües, respecte a gestió de la
demanda i respecte a altres qüestions. És aquest pla hidrològic
que ha de ser el marc pel qual el Govern central, a partir d’això,
el Govern de Madrid, ha de prendre quines han de ser no
només les ajudes, sinó les aportacions econòmiques que ha de
fer a això, i no s’ha d’inventar ni treure de la màniga, ni del
calaix, ni d’una butxaca, perquè ara resulta que no governam
nosaltres, una altra sèrie d’infraestructures que no estan ni
avalades per documents tècnics, no estan ni avalades per
arguments de cap tipus i ni tan sols  s’ha demanat el parer a la
Conselleria de Medi Ambient o almanco als tècnics de la
Conselleria de Medi Ambient.

Dic això perquè ha de quedar molt clar en aquesta cambra
que precisament el Pla hidrològic nacional, nacional, no fa
referència, com he dit, pràcticament a les Illes Balears, i que
precisament l’únic que hi ha respecte a les Illes Balears és un
annex, un annex 2, amb tota una sèrie d’infraestructures que a
més no estan ni comptabilitzades, ni està posada la data,
senzillament una llista d’una sèrie d’infraestructures que
aquesta llista d’infraestructures a més li he de dir que no està
avalada per cap estudi de cap tipus. Per tant, no se sap per què
ni per què no surten totes aquestes dessaladores i altres
infraestructures, amb  la qual cosa jo crec que això, si hem de ser
seriosos, Sr. Diputat Jaume Font, precisament hauríem de
començar per això: les coses serioses són quan s’estudien,
s’analitzen i es veuen si són necessàries o no són necessàries.

Dit això li he de dir també que precisament si aquest vot va
ser desfavorable respecte a les Illes Balears és perquè les coses
són així, i si vostè té altra informació la té vostè i la té el seu
partit, però no la té ni la Conselleria de Medi Ambient ni la té
aquest govern per via oficial, com li dic. Per tant, si parlam
d’això -li ho torn a repetir- el que hem d’emmarcar és el Pla
hidrològic de les Illes Balears. El Pla hidrològic de les Illes
Balears hauria d’estar ja aprovat pel Consell de Ministres i ja
hauria de ser el marc pel qual, com dic, es duguessin endavant
totes les infraestructures necessàries. 

Li he de dir -supòs que ho recorda- que les directrius del Pla
hidrològic de les Illes Balears es varen sotmetre a informació
pública l’any 1995, varen ser aprovades pel Consell General de
l’Aigua de Balears el 22 d’abril del 96 i, a més, hi va haver un
ampli consens, com he dit, per part de tots els grups
parlamentaris de la Cambra en aquell moment. No ha estat
encara ara, encara ara, no hem aconseguit que es pogués
aprovar pel Consell de Ministres i, per tant, pogués ser, com li
dic, el marc referencial del qual depenen totes i cada una de les
infraestructures. Per tant jo crec que això sí que és l’aval que té
aquest pla hidrològic. La resta, el Pla hidrològic nacional, no té
cap aval, l’annex 2 d’infraestructures, perquè no hi ha hagut,
com dic, ni cap informe de la Conselleria de Medi Ambient ni
dels  tècnics, no hi ha hagut cap tipus de debat parlamentari
sobre aquest annex, no hi hagut absolutament res, amb la qual
cosa jo crec que això, com queda claríssim, no hi ha cap raó per
la qual s’hagin d’incloure aquests tipus d’infraestructures.

També li he de dir que aquesta conselleria té molt clara
quina és la política d’aigües que vol dur endavant. La té molt
clara, Sr. Font, n’hem parlat moltes de vegades. No hi ha en

absolut cap tipus de demagògia en aquest tema; tot al contrari,
el que passa és que a determinades infraestructures es
necessita no només..., no l’ajut de Madrid, sinó que el que ha
de fer Madrid, és la seva responsabilitat, és oferir a aquesta
comunitat tota una sèrie de doblers d’infraestructures per a
aigua; és una obligació que té Madrid. Per tant, des d’aquest
punt de vista, el que demanam és que hi hagi aquesta lleialtat
institucional i que, per tant, d’una vegada es puguin dur
endavant obres tan importants com s’ha dit: el transvasament
de sa Costera, com és la interconnexió de les dues dessaladores
d’Eivissa, com és la reubicació dels pous de Ciutadella, com
són totes les depuradores de la zona de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, també l’ampliació de la dessaladora
de Formentera, i tota una sèrie d’infraestructures que són
absolutament necessàries i que precisament en aquest protocol
que es va dir, o que suposadament se signarà, però en el primer
que sí que es va dir que se signaria, estan totes incloses.

Per tant, que quedi molt clar que el Govern de les Illes
Balears vol les infraestructures que ha demanat i que ha dit ben
clarament quines eren, i les hi puc tornar a recordar, i a més li
puc fer també història: Un conveni que suposadament havia
signat l’anterior president del Govern, el Sr. Jaume Matas, amb
la ministra Tocino, que no va ser mai veritat que s’hagués
signat aquest conveni, no va ser mai veritat que se signàs el
conveni o que, si s’hagués signat, no ha estat mai una realitat,
sinó que això sí que fa ser fum, resulta que aquest conveni no
sabem si existeix o no i, en canvi, un protocol que sí que es va
dir que es començaria a fer en el seu moment, que en el seu
moment es començaria a fer un protocol, es començaria a
negociar a través d’una comissió tècnica; aquest protocol es va
negociar amb una comissió tècnica, efectivament, entre els
tècnics del Ministeri de Medi Ambient i els tècnics de..., perdó,
de la Conselleria de Medi Ambient i a més també del Govern, en
global, i allà es va fer una proposta clara de quin havia de ser el
protocol. Es va enviar a la conselleria i aquesta conselleria, dia
12 de desembre, va enviar al Ministeri de Medi Ambient la seva
resposta respecte a aquest protocol i l’acceptació de la gran
majoria d’infraestructures excepte, com vostè a més ha dit, una
sèrie de dessaladores que ara no esmentaré però que ja són
clares perquè s’han dit prou vegades. Això es va enviar i mai
no s’ha tengut cap tipus de resposta d’aquesta proposta que
es va fer per part de la Conselleria de Medi Ambient. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot anar acabant, Sra. Consellera. 

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

Sí, gràcies. Per tant, li he de dir que queda molt clar que no
hi ha hagut cap tipus de retard, hi ha hagut sempre un
aclariment molt fidel i molt clar per part de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears respecte al que
era aquest protocol, i precisament ha estat el Sr. Ministre que,
venint els  caps de setmana, sempre ha vengut amb la mateixa
cançó: “No em diuen res; jo els vull donar doblers i ells no els
volen”, i jo li contest des d’aquesta tribuna que no és que no
els  vulguem, és que nosaltres el que volem és poder-nos
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entendre entre dues institucions que tenen el deure i l’obligació
de fer les infraestructures necessàries per a proveïment d’aigua
a la població i, per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres
sempre ens hem volgut asseure i ens hem volgut entendre, però
fent i prioritzant els que vol, en primer lloc, la ciutadania de les
Illes, que va ser el Pla hidrològic de les Illes Balears que, com
dic, va ser consensuat en aquesta cambra, i en segon lloc el que
vol el Govern de les Illes Balears que actualment governa, i per
tant, a partir d’aquests dos criteris ens podem entendre
totalment i absolutament, perquè l’ànim d’aquest govern, com
dic, és entendre’s totalment en el tema de l’aigua, ara, no
imposar, com fan el Sr. Ministre i els senyors del PP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin intervenir per
fixar posicions? En nom del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Nadal pel temps de cinc minuts. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Font, miri que no ho entenc. Jo crec que vostè és molt viu, i miri
que no entenc que vostè s’atreveixi a dur aquí, al Parlament de
les Illes Balears, per parlar del Pla hidrològic. No entenc que
vulgui vostè parlar del Pla hidrològic de les Illes Balears,
perquè el va fer el seu govern, el va iniciar el seu govern; i no
entenc que vulgui parlar del Pla hidrològic nacional. Però vostè
ha tret el tema, doncs parlem del Pla hidrològic.

Dir-li per endavant que des d’Unió Mallorquina ja ho hem
manifestat públicament, estam a favor, veim amb bons ulls que
després de quinze anys que es va aprovar la Llei d’aigües
s’aprovi un pla hidrològic nacional, i veim amb bons ulls que
prevegi aquest pla unes inversions per valor de 46.000 milions
de pessetes. Li vaig dir la setmana passada, ho vàrem dir
públicament, i ho continuarem repetint. Però la veritat és que no
ho entenc, que vostè el tregui. Aquest pla hidrològic té dues
parts importants, una primera part més d’uns 700.000 milions de
pessetes dedicats al transvasament de la conca del riu Ebre a
altres conques deficitàries, i la resta actuacions de planificació
a cadascuna de les conques, especialment accions d’estalvi
mediambiental. Diu això el Pla, nosaltres l’hem llegit i diu això,
“accions d’estalvi i gestió mediambiental”. Perfecte, nosaltres
en principi hi estam d’acord, encara que en els mitjans de
comunicació només surti el tema de l’Ebre, com només hi ha un
18% d’inversions en el tema de l’Ebre, vegem el Pla hidrològic;
i el primer que ens trobam, i li dic que nosaltres hi estam a favor,
i volem que es gastin aquests doblers, el primer que ens trobam
és que nosaltres tenim la més petita inversió de totes les
comunitats autònomes. Només guanyam a la ciutat de Ceuta, a
la ciutat de Melilla i a la Rioja. 

Però bé, és igual, si volen gastar 46.000 milions, nosaltres
volem veure-ho amb bons ulls, de forma positiva. Si feim un
càlcul de la inversió que suposa per habitant de dret, no per
població flotant, i vostè sap que aquí hem parlat moltes
vegades de la quantitat de turistes  que hi ha a l’estiu, així i tot

seríem els quarts començant per darrere. Però bé, nosaltres
estam d’acord que es faci, es dugui endavant aquest pla
hidrològic i es facin aquestes inversions. I vegem quines
inversions té previst aquest pla hidrològic: Aprofitament de
recursos hídrics a la serra de Tramuntana, artèries de conducció
i dipòsit regulador per a l’abastiment d’aigua de Calvià i
Andratx, abastiment de la zona de Palma, ampliació de la
dessaladora de la badia de Palma fase 2, dessaladora a
Mallorca, dessalinitzadora a Menorca, ampliació de la
dessaladora de la badia de Palma línies 8, 9 i dipòsit, artèries
generals  de la dessalinitzadora a les xarxes de distribució a
Eivissa, dessaladora d’Eivissa a Santa Eulàlia, ampliació de la
dessaladora de Formentera i adaptació de l’abocament,
dessaladora de Formentera, artèries generals, conducció de
xarxes i distribució, ampliació i remodelació de la depuradora de
Palma 1, ampliació de l’EDAR Palma 1 i tractament de llots -
sembla redundant, però bé-, EDAR de Llucmajor i emissari,
condicionament i millora de llits, actuacions del Pla hidrològic
forestal, protecció i regeneració d’enclavaments naturals, i en
darrer terme xarxa bàsica de control d’aigües subterrànies.
Doncs bé, estam d’acord, no trobam massa que siguin
coincidents amb l’exposició de motius aquestes inversions, no
veim que hi hagi accions d’estalvi i gestió mediambiental, però
com tenim un problema d’aigua i com tenim un dèficit
d’inversió de l’Estat espanyol, endavant amb les inversions.

No diré que qualcuna d’aquestes inversions suposen una
repetició, perquè estan dites dues vegades. És igual, nosaltres
volem que el Govern de l’Estat no pugui posar per excusa que
no es volen fer aquestes inversions; perquè el tema de l’aigua
és un tema que no només ens preocupa a nosaltres, sinó que
preocupa tots els ciutadans, és un tema vital, pensam nosaltres,
per a la nostra societat. Per això, encara que sigui després de
quinze anys de l’aprovació de la Llei d’aigües, nosaltres
valoram positivament que es faci aquesta inversió. Ara,
voldríem que de la mateixa manera que el ministre de Medi
Ambient, que va proposar al Consell de Ministres l’aprovació
d’aquest pla hidràulic, ha dit que està disposat a negociar amb
els catalans, també estigués disposat a negociar amb els
mallorquins, o amb  els ciutadans d’aquestes illes, perquè, què
em diran, que per al Partit Popular els catalans són més
importants que els mallorquins, o que els menorquins o que els
ciutadans d’Eivissa i Formentera? Esperem que sigui possible,
i que encara que s’hagin de fer aquestes inversions el nostre
ministre, el ministre mallorquí, tengui la valentia de negociar,
com diu que negociarà amb els catalans... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Nadal, per favor. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, ara vaig acabant.
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Per a Unió Mallorquina hi ha tres aspectes bàsics que
s’haurien de negociar. Un és el període d’execució. El Pla
hidrològic parla de vuit anys, i nosaltres pensam que hi ha
inversions que s’haurien de fer molt abans, que són molt
importants, i estam segurs que els membres del Partit Popular
comparteixen aquesta importància. Pensam que ha de ser
complementari del Pla hidrològic de les Illes Balears. S’han
d’invertir els 46.000 milions de pessetes, però ens hem de posar
d’acord, i si el Partit Popular aquí va fer un Pla hidrològic de les
Illes Balears, el seu serà que primer es faci el Pla hidrològic de
les Illes Balears, i després ens agradaria que al Govern que han
triat els ciutadans de les Illes, es posin d’acord amb aquest
govern per dur endavant les  inversions que aquest govern els
demani.

Per tant, repetesc, Sr. Font. No entenc com vostè ha tret
aquest tema aquí, a aquest parlament. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. En nom del PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula el Sr. Alorda pel temps de cinc minuts. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc realment no saber
ben bé de què hem de parlar, perquè s’ha parlat del Pla
hidrològic que era el nacional, el d’Illes Balears, i una cosa que
no té res a veure amb el Pla hidrològic de les Illes Balears, que
són protocols i convenis que en comptes d’aplicar i executar
aquest pla hidrològic, van a la seva bolla.

En qualsevol cas, d’entrada jo crec que hem de convenir
que el Sr. Aznar va encertar de ple encomanant el Pla hidrològic
a Jaume Matas, perquè s’ha de reconèixer que com a polític fa
aigua per tot. Per tant, en aquest sentit, un encert. En qualsevol
cas, sigui com sigui, pens que hem d’agrair al Partit Popular que
hagi duit aquest debat al Parlament, no perquè no parlem
sempre d’aigua, en parlam, i és important fer-ho, sinó perquè era
ben necessari després d’aquella inquietant falca publicitària del
PP on s’afirmava que el Govern rebutjava milers de milions de
pessetes, i tot per una pura caparrudesa. Crec que era important
aclarir aquest tema.

Ens tranquil·litza la versió de la consellera, i així mateix ho
havíem trobat mal d’entendre, com un precedent realment
inèdit, que un Govern renunciàs a finançament per poder
resoldre un problema del país. Del que estam ben convençuts,
és que la postura del Govern la coneix el Sr. Ministre
perfectament, no només per les cartes, pels missatges que li
hagi pogut enviar el Govern, sinó per les tantes i tan
enginyoses  maneres que té de proveir-se d’informació. Per tant,
indubtablement coneix, i puntualment, quina és la postura del
Govern de les Illes Balears. Fins i tot hem arribat a sentir a dir,
i no només al PP, que el fet que el Govern de les Illes Balears no
ha donat suport al dictamen del Consell de l’Aigua sobre el Pla
hidrològic nacional, podria comprometre algunes inversions de
l’Estat. Òbviament és una prevenció estranya en un estat de

dret, i que lògicament no surt ni insinuada ni apuntada a la Llei
d’aigües, que ni se li ocorre aquesta avinentesa.

De totes maneres, siguem francs, això és el que hi ha
jurídicament, que és absurd lligar aquestes dues idees, però
després  d’escoltar el Sr. Cañete a Múrcia, per ventura no és
absurd pensar-ho políticament. Recordem: “El Plan
hidrológico nacional se aprobará -em perdonaran, però és
l’expressió textual- por cojones, como un paseo militar”, deia,
els  arguments justificatius eren jo crec que irrefutables,
“porque pasan dos cosas: tenemos mayoría, y hemos perdido
en Aragón”. Directe i clar, un poc groller, si se’m permet, però
clar, es tractava, no ho oblidem, de declaracions privades, però
jo crec que prou significatives, més quan aquesta bravejada del
Sr. Font, que ens recorda que un dels avantatges del Partit
Popular és que tots pensen el mateix. Afortunadament jo crec
que en els pactes hi ha gent que pensa coses diferents, i tot es
va enriquint amb un consens, i es van posant coses enmig, i
cadascú hi diu la seva, fins que s’arriba a una entesa. En honor
a la veritat de totes maneres he de dir que jo dubt que el nostre
ministre, el ministre de Medi Ambient, hagués fet mai unes
declaracions semblants. Estic convençut que no aniria així, més
aviat me l’imagín amb una carta informe al Sr. Aznar dient “le he
dicho al presidente de Aragón que no me preocupa su
adscripción ideológica”, i entre guions, amb una exclamació
"xistosa" “falso, claro está”, un estil més elaborat, més sensible
als tocs humorístics, i més mediterrani. Potser suggeriria al Sr.
Aznar d’enviar qualque emissari a Aragó, per cercar aliats,
discretament. Per ventura el nom de l’operació podria ser agua
segura .

Però, suposicions a part, que és difícil sempre aventurar-se
amb aquestes possibilitats, hem de convenir que deixar aclarida
aquesta qüestió, que no hi ha relació entre el finançament i el
vot al Consell Nacional de l’Aigua, que no és una qüestió
menor, perquè de fet jo crec que el Partit  Popular ens va fer el
favor de només parlar d’un parell de milers de milions de
pessetes. Pensem que en el Pla hidrològic estam parlant de 9
bilions de pessetes, 3 bilions dels quals estan al període 2000-
2008. La veritat és que són molts de doblers com per anar per
berbes, i la veritat, la quantia que retreia el Partit Popular era
irrisòria comparada amb aquestes xifres. Jo confii que una
vegada aclarit aquest tema tots, inclòs naturalment el Partit
Popular, ens posarem al dia i el sentit de la solidaritat i la
igualtat entre tots els espanyols que ha de regir l’Estat, ens
donarà a les Illes Balears allò que ens correspon per resoldre el
nostre problema hidràulic.

Però amb aquesta tranquil·litat que no hi ha aquest lligam,
sí que nosaltres apuntarem que com a grup estam en contra del
Pla hidrològic dit nacional, que aprofita per negar amb la seva
mateixa  expressió la plurinacionalitat de l’Estat. Reconeixem que
no som gaire originals, són centenars de mils els ciutadans que
ja ho han fet, o que ho estan fent al mateix temps que ho feia el
nostre grup.

Entrant al contingut del Pla hidrològic nacional, jo no sé de
quants  de temes podré parlar, perquè el ventall que s’ha
exposat aquí és enorme. Quant a la justificació del Govern, que
nosaltres compartim, de no votar el Pla hidrològic nacional, cal
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reconèixer que no ens afecta gaire directament. Aquell full a què
ha fet referència la Sra. Consellera respecte dels annexos és poc
aclaridora, i en qualsevol cas és una concreció, hauria d’estar
dins el Pla hidrològic de les Illes Balears, en el qual sí que hi
volem debatre, i confii que ho farem específicament, perquè si
no, és massa obert. El Pla realment jo crec que som molts els
que ja han dit que s’ha fet per justificar un transvasament del
riu Ebre, un senyor transvasament, de més de mil hectòmetres
cúbics, i que en qüestions ecològiques vostès comprendran
que per part del nostre grup sempre preferim pecar per defecte
que per excés. De fet són molts els organismes seriosos que
han posat en qüestió aquests excedents que han parlat de
l’Ebre, i el dubtes sobre els efectes que podria tenir sobre el
delta.

La veritat és que hi ha hagut alguns estudiosos també que
s’han sorprès que el Pla hidrològic nacional consideràs la
demanda com un axioma, com un dogma de fe que no es podia
qüestionar, i fins i tot el creixement de cara a la costa, de cara a
segones  residències, de cara a nous reguius, com si el
creixement pogués ser infinit, i les possibilitats de la demanda
no es poguessin baixar, al contrari, l’únic que s’havia de fer era
garantir o donar cobertura a aquesta demanda. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, ho intentaré. De totes maneres,
són molts els punts que s’han tractat. Jo el que pens, o el
nostre grup, és que aquests cent embassaments de què es parla
al Pirineu, aquesta manca d’impacte ambiental, jo crec que són
motius suficients com per demanar un ampli debat, un nou
debat social del Pla hidrològic. El mateix ministre apuntava en
aquest article a què s’ha fet referència ja, que hi hagués aquest
debat; acceptava que hi havia de ser. Jo crec que és molt
positiu que hi sigui, però de moment ja està a Corts Generals. I
recordin Cañete: “El Plan hidrológico nacional se aprobará
como un paseo militar”. Veurem com acabaran aquestes
negociacions.

En qualsevol cas, el que no podem admetre del Sr. Ministre
és que només ens apel·li a la racionalitat, i no entengui que
l’aigua no és just un bé, no és un objecte; és vida, és cultura,
és emoció i bellesa, i òbviament als cabals dels processos
ecològics, biològics, és molt difícil dir quan sobra l’aigua,
perquè tota la biodiversitat s’ha construït sabent que en aquell
indret hi havia exactament aquella aigua. Per tant, pensam que
des d’aquesta sensibilitat confiam que el seny i la racionalitat
tornin a fluir, la lleialtat institucional en les negociacions entre
Govern de l’Estat i Govern de les Illes Balears, i afrontem de ver,
ja gastant no en falques publicitàries, sinó en obres
hidràuliques, allò que necessita el nostre país. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Amer pel temps de cinc minuts. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sí, efectivament, Sr. Alorda, i afegia una altra cosa el
Sr. Cañete, “porque hemos perdido en Aragón”, aquí era la
qüestió. Però, Sr. Font, no em parli de plans pendents. Sap
quants  de plans pendents hi ha hagut aquí, en aquesta
comunitat? Per no recordar el Pla de transports. Se’n recorden
tots  vostès. Aquí es refereixen a plans pendents, i se’n
recorden tots vostès del mateix Pla de transports, octubre del
97, debat de l’autonomia, “en unas semanas”. Encara
l’esperam.

Però aquí del que hem vengut a parlar és del Pla hidrològic
de les Illes Balears, i també recordaran una frase de fa nou
mesos del Sr. Matas, “muy pronto”, “ben aviat”. Encara ho
esperam. Ho ha recordat avui matí la consellera de Medi
Ambient, efectivament encara està pendent i no hi ha data per
a l’aprovació pel Consell de Ministres. Aquest és el que ens
interessa per a les Illes Balears, el Pla hidrològic de les Illes
Balears. Ja duim més de cinc anys, des de l’any 95, que es va fer
l’exposició pública d’aquestes directrius, pendents de
l’aprovació definitiva, ara en aquest moment del Consell de
Ministres, i també recordaran que aquest parlament dia 12 de
desembre va dir que sí, que era ben hora ja d’aprovar-lo. Perquè
és ben clar, i més enllà, vull repetir, d’un debat polític hi ha un
debat ciutadà. És un debat ciutadà en torn a un problema
important, un tema en torn de l’aigua. Un pla que, hem recordat
tots i vull insistir, que es va aprovar amb el consens d’aquest
parlament perquè el subministrament d’aquesta aigua es
garantís a totes les  ciutadanes i ciutadans de forma eficient. El
Pla hidrològic de les Illes Balears preveu tota una sèrie de
programes, d’estudis de millora d’informació, de reutilització
d’aigües depurades, de recuperació i recàrrega d’aqüífers, de
millora de proveïment urbà, d’emergències; tot un seguit de
programes, uns 15 programes, per valor de més de 5.000 milions
de pessetes; tota una sèrie d’infraestructures, que hem de
recordar, uns 95.000 milions de pessetes, en gestió de la
demanda 23.000 milions, sanejament i depuració 20.000 milions,
prevenció d’inundacions 13.000 milions, reutilització 11.000,
tota una sèrie de grups d’actuacions que no podem esperar
més, no volem que es deixin perdre, i és urgent per tant la seva
realització. És per això que des del Grup Parlamentari Socialista
hem demanat en diferents ocasions ja l’aprovació immediata del
Pla hidrològic de les Illes Balears.

L’anomenat Pla hidrològic nacional, aquest de l’Estat,
efectivament, com deia la consellera, de Balears ni se’n parla; sí,
a l’annex, a un annex 2, que efectivament ni quantifica ni
temporalitza aquestes actuacions. Una altra cosa evidentment
és aquest text alternatiu, que sí ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista el passat 13 de març, i aquí hi ha un
article concret sí, dedicat a les Illes Balears, i que parla aquest
article de coordinació, aquesta coordinació que hem reclamat
sempre, aquesta lleialtat institucional que hem reclamat sempre
des del Grup Parlamentari Socialista. I vull insistir en un tema
també important d’aquest text alternatiu, parla també d’una
política territorial coordinada, com es correspon a l’Estat de les
autonomies, i associat també a l’administració local,
coordinació, i evidentment no negociacions bilaterals, com es
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referia el Sr. Font, no negociacions bilaterals sinó coordinació
amb tot l’Estat de les autonomies, per deixar-los sentir i saber
la seva opinió. 

Un pla alternatiu que és ben clar, i també es refereix quan
parla en aquest article 24 de les Balears, que la dessalació és en
tercer terme, perquè primer hem de parlar d’eficiència i d’estalvi
d’aigua, de gestió de la demanda; en segon lloc hem de parlar
de reutilització, i en tercer lloc en tot cas hem de recórrer a la
dessalació, en tercer lloc, Sr. Font. I, clar, jo crec que hauria de
demanar al Sr. Ministre si té clara la seva postura en relació a la
dessalació. 8 de març, la Vanguardia: “Matas cree que ésta no
es la solución competitiva ni económica ni ambientalmente.
Un informe de su ministerio sostiene que el precio del agua
desalada sería el doble de caro que si procede del Ebro.
Argumenta además que la desalación sufriría un fuerte coste
energético y medioambiental”, per no referir-nos a dijous, 15
de març, a un altre diari, que deia “creo que no hemos sabido
explicar suficientemente que desalar implica un consumo
importante del agua”. Jo crec que les contradiccions les ha de
demanar al Ministeri i no les ha de demanar per aquí.

Però no és aquí que se n’ha parlat, també se n’ha parlat a
nivell del Parlament Europeu. La Comissió Europea no s’ha
referit encara, no ha donat la seva opinió perquè encara ho
considera un esborrany, així ho deia el comissari Likkanen, però
sí que se n’ha parlat al Parlament Europeu en relació al
compliment de la directiva marc de l’aigua -ja acab, Sra.
Presidenta- on precisament vol exposar la necessitat que
s’esgotin totes les alternatives possibles en relació a aquest
transvasament, això és el que marca la directiva.

I en poques setmanes ja, per exemple, ens hem assabentat
que en les negociacions per al transvasament de l’Ebre ja
sembla que s’ha passat a la meitat, per tant no hi havia els
estudis suficients com marca aquesta directiva marc de l’aigua.
Quina ha estat la participació dels implicats? Què hem vist
aquí? Directiva marc de l’aigua, participació dels implicats
importantíssima, no hi ha estat, així ho veim com associacions
com Adena, Ecologistes en Acció, o col·lectius d’experts no
han estat consultats, o almanco no s’han tengut en
consideració. Jo vull recordar aquí que 132 experts, hidròlegs,
geòlegs, economistes, juristes i sociòlegs, varen fer unes
crítiques demolidores a aquest pla hidrològic nacional, sense
que pel moment s’hagi tengut en compte, més bé crec que
s’han deixat a dins un calaix. Per tant, és important, com deia el
president d’Aragó, que deia una frase molt clara, ara fa pocs
dies, diumenge dia 11 de març sortia per la premsa... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Amer, per favor. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, ja acab. Sols he de dir una cosa,
que es garanteixi el compliment de les directives de l’aigua, del
medi ambient, i dels hàbitats. Això és el que demanava, i això és
el que posam en dubte, com també ho han dit al carrer les
300.000 persones que dia 8 d’octubre es varen manifestar a

Saragossa: transvasament no, defensa del territori; dia 25 de
febrer del 2000 a Barcelona: per una cultura de l’aigua, no al Pla
hidrològic, més de 300.000 persones; 11 de març a Madrid. Ho
ha dit el Govern d’Aragó. S’ha pronunciat ja en contra també el
Parlament català; i per tant aquí just ens queda pronunciar-nos
a nosaltres, i ho sabem. No tendrem cap sorpresa, perquè aquí
vostès són disciplinats, la moció s’ha presentat ja a diferents
ajuntaments, tenim aquí la de l’Ajuntament de Palma de fa pocs
mesos, per tant així l’esperam. Moltes de gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Ara té la paraula l’autor de la
interpel·lació pel temps de cinc minuts, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta; i gràcies per dir l’autor de la
interpel·lació, no en cap moment l’interpel·lat, perquè en tot cas
vostès  aquí interpel·laven Jaume Font, membre del Partit
Popular, i a qui interpel·lam és la consellera Rosselló. És a dir,
si és "esperpèntic" i no saben el que han dit ni el paper que han
fet són els portaveus que m’han precedit, perquè almenys la
consellera ha explicat el que ella veia de la seva política, però
vostès han arremès contra jo, i que no sabien per què havíem
duit això aquí. No és a mi que m’havien d’escoltar, és el que la
consellera m’ha contestat a mi. Són vostès que no tenen clar
quin és el paper en aquesta tribuna. Sí senyor, som torpes,
parlamentàriament parlant, lògicament.

Miri, Sra. Mercè Amer, això seu és patètic. L’aigua és una
qüestió que no tothom n’entén, i ho puc dir fort. A mi fins i tot
em costa molt concentrar-me per entendre-ho tot, i som humil
i ho reconec. I el fàcil és embullar la troca, i vostès el que fan
aquí és embullar la troca, i mesclen una cosa amb l’aigua. La
interpel·lació és clara: Sra. Rosselló, per què en base al tema del
Pla hidrològic obert, que he dit, nacional, li he fet la pregunta,
i ho he separat en dues parts, va votar en contra, quan resulta
que als annexos i les valoracions que existeixen, també veig que
les té el Sr..., a més, són oficials, a mi no me les han donat del
Ministeri, són oficials, però si vostè només mira el que ha sortit
publicat al Congrés dels Diputats, si fa comptes que el Pla
hidrològic és així de magre, anam servits. No, no, no em faci
així; publicat dia 23 de febrer de l’any 2001, efectivament, a
l’annex d’aquí darrere, surt Balears, però surt Balears, i surten
detallades les actuacions que es volen fer, detallades. I després
hi ha més documentació que està al Pla hidrològic, que vostès
no varen voler negociar el Pla hidrològic nacional. És d’això,
que hem vengut a parlar aquí, no, així de clar. A més li diré una
cosa: totes les inversions que jo els he dit, li he intentat
demostrar que són totes les que vostès accepten, llevat la
dessaladora d’Eivissa i la dessaladora de Menorca. 

Expliquin a la societat balear per què volien anar en
bicicleta, per què no volien dessaladores, i van en cotxe oficial
i volen en dessaladores. És el que aquest grup de l’oposició ha
de fer, demostrar-li a la societat que el que vostès varen dir
quan varen firmar el pacte no és el que fan. I pot ser legítim el
que estan fent, no ho critic. No he criticat en cap moment la
seva proposta que ha fet al Ministeri de Medi Ambient, hem
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estat molt coherents en la nostra interpel·lació d’avui, és
intentar demostrar únicament i exclusivament que no volien
dessalació, i vostè, Sra. Rosselló, s’ha hagut d’empassolar
14.500 metres cúbics diaris de les dessaladores modulars. I
vostè s’haurà d’empassolar els mils de metres cúbics diaris de
la dessaladora de la zona nord. Això no és un canvi de política
i de pacte? No troba que aquest grup està legitimat per dir això?
És cap desbarat? El que és un desbarat és, Sr. Nadal, és fer
“paperillos” com fan vostès, els d’Unió Mallorquina, que
surten i diuen que “UM se desmarca de sus socios y da su
apoyo al Plan hidrológico a Matas”, i després resulta que
vénen aquí i diuen “no sé per què ho fan”. Jo li he explicat,
perquè ho feim, perquè aquest govern que vostès estan amb
ells  fan el contrari del perquè varen arribar al Govern, aquest
govern tan preocupat per l’aigua que només hi ha dos
consellers aquí, perquè com que ara ja ha plogut, i aquí és quan
un demostra que no coneix els temes d’aigua, que quan plou no
en parla. Això, la gent que està devora l’aigua, quan plou és
quan parla, per quan no plogui poder tornar a tenir aigua, i és
la diferència.

Però miri, Sra. Mercè Amer, això  del seu grup i del seu partit
és patètic. Diu “el exministro socialista Eguiagaray lo calificó
-a la seva proposta de Pla hidrològic- como inviable y un
brindis al sol”. I diu el periodista, “en una muestra más de la
división interna del Partido Socialista Obrero Español”. I no
em vengui amb “tinglados” ni amb “rollos” respecte de la seva
proposta de Pla hidrològic nacional. Vostès en tenen dos, un
de dia 6 de març de l’any 2000, on l’article 25, s’ha d’haver
acabat el tema de l’aigua, firmin el protocol, aclareixin-se d’una
vegada, que jo sé cert que el Sr. Antich faria la dessaladora de
Ciutadella i d’Eivissa, però el Sr. Antich, que no és aquí, és
presoner dels Verds, aquest govern és presoner dels Verds, i
ara ja som a la meitat de la legislatura, no passin pena de cap
moció de censura. No, no, no, és que m’enfada aquesta
qüestió. I si a un moment donat han d’aplicar la política que la
majoria de ciutadans volen, que són per exemple els ciutadans
que han votat a favor de l’oposició, del Govern de Ciutadella,
o els de l’oposició de Santa Eulària, facin-ho, continuaran
governant, no passin pena. Però necessitam accions de govern
que garanteixin futur, que siguin solucions estructurals, i no
solucions conjunturals, i estam caient dins la trampa dels Verds
amb les solucions conjunturals, i d’aquí a deu anys ens sabran
greu aquests debats de tot l’any 2000 i tot l’any 2001.

És una qüestió de responsabilitat, i la poca responsabilitat
que tenen vostès quan fan el seu pla hidrològic. Article 25 del
document de 6 de març, diu així: “la incorporación de
aprovechamientos y obras realizadas con motivo de periodos
de sequía”, article 25. Article 25 de dia 13 març... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Article 24, perdó, he llegit el 24 també:
Baleares, s’havien oblidat de Baleares, i ho canvien i ho
posen, i diu: “el ministro de Medio Ambiente, en coordinación
con la comunidad...”, el que ha llegit vostè. No, no, no,
nosaltres feim una cosa molt important. Nosaltres parlam de
depuració, reutilització, parlam de dessalació, li especificam a
l’annex, li parlam d’artèries de conducció, d’abastiments, li
parlam d’arteries de connexió entre Santa Eulàlia i Sant Antoni,
ampliació i remodelació de depuradora de Palma, li parlam
d’EDAR, li parlam d’actuacions en pla hidrològic forestal, li
parlam d’un 23%, miri, jo li estic parlant del document de les
Corts, si vostè no té els papers, és un problema del seu grup,
Sra. Mercè Amer. Jo li estic parlant del que realment hi ha una
preocupació, i que no és normal, una vegada que la consellera
està d’acord amb aquests 11.300 milions de pessetes en
dessalació voti que no allà, quan resulta que ara dos diputats
d’aquesta cambra, no tècnics, i d’una forma seriosa, han
intentat negociar perquè es pugui firmar. I a més han faltat a la
paraula, perquè en cap moment el president Antich podia
manifestar divendres passat que havien arribat a un acord, això
és mentida…

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President, amb una qüestió, Sr. Alorda vostè
també ha estat groller, li diré la veritat i crec que és poc seriós
fer burla d’altres qüestions legítimes a discutir pel seu partit
polític, si troba que no són correctes en una qüestió tan
important i seriosa com és el tema de l’aigua. Al final vostè ha
demostrat el que jo moltes vegades li dic aquí i després em
criden l’atenció. És a dir, aquesta responsabilitat que volem que
passi amb l’aigua i des del grup de l’oposició volem saber
lògicament, perquè no som dos o tres, quin és el futur i per què
en qüestions com són els 48.000 milions, només no estan
d’acord amb 4.200, votam en contra i nosaltres ens passarem
aquí molts de dies escoltant allò de Madrid no ens dóna
doblers. 

En aquest cas Madrid va dir una cosa, Sra. Rosselló digui
vostè el que vol i veig que estan avançant, no li critic en cap
moment i ho repetesc, què és el que vostè vol fer? I el Pla
hidrològic nacional i el Pla hidrològic de Balears han de ser
complementaris, perquè és bàsic, perquè moltes qüestions de
les que discutim ja les tenim transferides…

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font si no vol que li llevi la paraula acabi. 15 segons.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab de veritat. Crec que hem aconseguit des del Grup
Popular posar aquí damunt la realitat i vostès de dir que no
volien cap dessaladora, passaran a tenir més de 40.000 metres
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cúbics diaris de dessalació fins a final d’any. I aquí queda ben
clar que és falç el que diuen vostès que el Partit Popular només
els  hi ofereix dessalació. El Partit Popular a través de les
propostes  del ministeri els ha ofert el 23,7% en temes que tenen
a veure en dessalacions i el 72% en altres qüestions que són les
que realment ens preocupen a tots.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Consellera de Medi Ambient té dret
a contrarèplica.

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

Senyores i senyors diputats. Bé en primer lloc li demanaria
tranquil·litat Sr. Jaume Font, perquè crec que la seva passió, la
qual l’honora, també el fa a vegades que es puguin perdre les
coses.

Crec que és veritat que efectivament li costa entendre el
tema de l’aigua i efectivament es veu que hi ha una dificultat
perquè s’enreda tot i d’alguna manera no s’aclareix, entre el Pla
hidrològic nacional, el Pla hidrològic de les Illes Balears i entre
el que és la política d’aigua d’aquest Govern. Per tant, jo crec
que en aquest sentit que està una mica embullat i també dir-li
que efectivament d’aigua en pot parlar tothom, jo crec que en
pot parlar tothom des del punt de vista dels seus coneixements,
els usuaris  també en poden parlar, els qui utilitzen l’aigua i la
venen també en poden parlar, els pagesos en poden parlar,
tothom en pot parlar d’aigua. Per tant, no només en pot parlar
segons qui, d’aigua n’ha de poder parlar tothom.

Per tant, per aclarir una altra vegada les coses intentaré
explicar novament, perquè quedi constància al Diari de
Sessions, perquè es va votar no al Pla hidrològic nacional i ho
vull dir clarament, les Balears no hi som. No hi ha a tots els
volums i ens ho vàrem mirar molt bé, Sr. Jaume Font, en tots els
documents tècnics justificatius en qualsevol d’aquests grans
toms  que tenim a la conselleria, no hi ha cap tipus de referència
a les Illes Balears. Per tant, les Illes Balears no existeixen. 

En segon lloc el que era única i exclusivament, l’annex 2 que
ja he dit oficialment que aquest annex 2 només anomena una
sèrie d’infraestructures, sense cap justificació i per ser seriós
Sr. Jaume Font, independentment de qualsevol partit polític,
Verds, Partit Popular o qualsevol altre, el que s’ha de tenir és
rigor amb la feina. Tots dos hem estudiat i sabem que primer de
tot s’ha de planificar i s’ha de saber perquè és necessari una
cosa i perquè no i s’ha de saber quines són les conseqüències
de fer una cosa o fer-ne una altra, això és la serietat i la
responsabilitat i després de planificar i estudiar actuar.
Precisament l’única planificació que hi ha feta sobre recursos
hídrics de les Illes Balears, és el Pla hidrològic de les Illes
Balears. El pla no és no nostre, ni vostre, és el Pla hidrològic de
les Illes Balears, és el document a partir del qual i fet a partir

d’estudis  duen una sèrie d’infraestructures a les quals no hi
entren per exemple aquestes dessaladores que pareix que hi ha
tanta polèmica.

A més jo voldria deixar una cosa clara. En primer lloc el Pla
hidrològic nacional, no parla de Balears, el Pla hidrològic
nacional només fa aquest annex, sense especificacions i
nosaltres estam per a la planificació, per al rigor, per a la
responsabilitat i per tant, per fer una planificació seriosa que és
allò que intenta sense dir que sigui una meravella el Pla
hidrològic de les Illes Balears. Per tant, és el marc que hem de
tenir com a referent. Dins aquest marc i dins aquestes
infraestructures hi ha: el transvasament de Sa Costera, que fa
deu anys que està pendent de fer-se. Hi ha més infraestructures
que ara no relataré perquè no vull allargar-me amb el temps,
però no hi ha tota una sèrie de dessaladores, que sí va introduir
el Sr. Ministre Matas per art de màgia. Per què? Només perquè
havia sortit als diaris que podia haver-hi un problema dins el
pacte pel tema de les dessaladores, per res més, res més, no hi
ha cap altre document, ni cap altra qüestió seriosa i per què és
necessària una dessaladora o no en aquestes Illes?

I li record una cosa, perquè a més crec que fa falta recordar-
los, en primer lloc el pacte d’aquest Govern diu ben clar que les
dessaladores són la darrera opció, quan s’hagin fet una sèrie
d’actuacions. I el que es demana és facin totes aquestes altres
actuacions que no hi ha manera de poder fer, perquè no ens
posam d’acord només en el tema de les dessaladores és fàcil
d’aclarir el que diu el Ministre de Medi Ambient Sr. Jaume
Matas: “Una crítica frecuentemente oída que este es un Plan
hidrológico, que se basa en la concepción antigua, lo
moderno es desalar, creo que no hemos sabido especificar
suficientemente que desalar implica un consumo importante
de energía, la cual se tiene que producir con energías no
renovables lo que contribuye de forma abierta al
calentamiento del planeta, independientemente del precio
que tenia el agua procedentes de estas plantas. ¿Puede
alguien seriamente afirmar que la producción de agua a
partir de desaladoras consumidoras intensivas de energía
eléctricas, es más sensible con el medio ambiente que el
trasvase? Una técnica que España emplea desde hace siglos.
La desalación es la solución urgente allí donde hace falta”.

El darrer tema, per tant, estam d’acord Sr. Jaume Font, ha de
ser la darrera opció, quan s’han fet tota una sèrie d’opcions. Els
responsables  seriosos són aquí i som nosaltres. Nosaltres som
els responsables i seriosos els qui estam dient això, i li diré més
perquè ho sàpiga, sobra aigua dessalada. En primer lloc que
quedi molt clar que aquí, com dic, precisament aquest Govern
i aquest partit el qual jo represento, perquè volem actuar amb
responsabilitat mediambiental, seriosa i no només
mediambiental sinó també per anar a donar cobertura i donar
respostes  a les necessitats de la gent és per això que és
necessari una gestió de l’aigua que sigui integral. Una gestió
integral de l’aigua passa per una sèrie d’aspectes, que són
reutilitzar l’aigua, gestionar bé els aqüífers, aplicar mesures
d’estalvi i eficiència, hi estam tots d’acord.
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I en darrer terme la dessalació. Per què el Ministeri de Medi
Ambient no ha estat capaç de donar pràcticament un dobler,
excepte una depuradora que ja està feta i una per fer, en
depuració. Dels 18.000 milions que hem demanat ens han donat
zero pessetes l’any 2000. Llavors, per favor Sr. Jaume Font si
hem de ser seriosos parlem seriosament de les coses i ara per
acabar, vull dir una cosa molt clara amb el tema de dessalació,
a part d’allò que ha dit el Sr. Jaume Font, que no ho he dit jo,
dir-li que sobra aigua dessalada en aquest moment i a més
l’Ajuntament de Palma ha dit, o almanco ho han dit alguns dels
seus representants a una reunió a la qual hi eren presents
tècnics de la conselleria, que sobrava aigua dessalada i
l’Ajuntament no la volia. 

Li puc dir que a la Badia de Palma hi ha capacitat instal·lada
per al proper estiu 30.000 metres cúbics/ any, que significa
85.000 metres cúbics/ dia. Que el compromís dels Ajuntaments
de Palma, Calvià i Andratx només és de 13.000 metres cúbics,
per tant, ens sobra aigua. Tenim un superàvit, per tant, de 4.000
metres cúbics/ any. Llavors resulta que en aquest moment
tenim un sobrant d’aigua dessalada. Hem de ser seriosos, Sr.
Jaume Font, vostès i nosaltres hem de fer una política hídrica,
basada amb allò que són els criteris que pertoquen al segle
XXI. Sobretot una gestió eficient de l’aigua, una bona gestió
dels  aqüífers, una reutilització de les aigües depurades, una
bona eficiència en l’ús de l’aigua i després ja veurem si parlam
de dessaladores, però primer facem això.

Això serà fer una bona política hídrica i a més donar
respostes  als ciutadans. I si calen dessaladores no es preocupi,
nosaltres hem estat els primers que hem dit que quan faci falta
se’n posaran, i ho deim sense cap tipus de problema polític,
perquè hem dit clarament quin era el nostre plantejament i creim
a més que és el plantejament responsable i el plantejament
seriós del moment que ens trobam i perquè realment volem una
nova cultura de l’aigua i volem una nova cultura de l’aigua que
distingeixi aquest Govern de l’anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient amb la
seva intervenció queda substanciat el debat d’aquesta
interpel·lació.

III.1) Moció RGE núm. 1242/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de l'Administració per a una
atenció eficaç als ciutadans (Derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 208/01).

Passam al punt següent que és la moció 1242, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l’Administració per a una atenció eficaç als ciutadans, derivada
del debat de la interpel·lació 208. El Sr. Jaén i Palacios en nom
del Grup Popular té la paraula per defensar la moció.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Acudo a la tribuna con satisfacción, porque se me ha
anunciado que el texto propuesto por nuestro grupo va a
recibir el apoyo, ya lo tiene del Gobierno y espero que reciba el
apoyo de los grupos parlamentarios.

Reflexionábamos en voz alta y seguramente de forma
apresurada hace quince días sobre esta cuestión y sobre otras
conexas que salían al hilo de las intervenciones que hacían
referencia a planes de calidad, a mejoras en la administración,
porque los nuevos tiempos exigen nuevas formas, exigen dar
respuestas  a esos nuevos retos lo más rápidamente posible, lo
más eficaz posible y lo más eficiente posible. Decíamos que los
ciudadanos ya tienen la consideración no solo de
administrados, de clientes de la administración y por tanto son
exigentes, porque esa idea de que la administración
benefactora, padre de todas las cosas, pues ha ido cambiando
más bien por una administración que funciona con criterios de
racionalidad, de exigencias y de evaluación.

Nosotros presentamos esta moción, como ya hemos
anunciado en esta intervención hace quince días y no vamos
a entrar en más detalles, porque creo que los detalles deben
quedar para el libro blanco. Bien es verdad que hay
antecedentes en la misma Administración del Estado, con un
libro ya publicado y que puede servir, a nuestro juicio, un poco
como referente para adecuar el estudio de ese libro blanco, de
esa reflexión profunda de esta administración. Por tanto, no
entraremos en detalle, porque ya digo que allí hay algunas
referencias, que yo creo que son importantes de esa reflexión
y de las pautas de actuación futuras y de los planos
subsiguientes de actuación en esta cuestión.

Tengo que decir y esto creo que todos lo compartimos, es
que a veces es la realidad, la Administración no responde a las
exigencias de los ciudadanos y esa imagen de la
Administración se constata, no me refiero a la imagen de marca,
que se cambia en las administraciones, me refiero como es
natural a la imagen de los ciudadanos, a la percepción que
tienen los ciudadanos de la administración. Pues el CIS, lo
vienen estudiando, creo que las últimas encuestas a este
particular más significativas son del año 93 y en una
puntuación de 1 a 5, en casi todos los ítems se puntuaba por
debajo de 2.5 y en algunos un 2.5. ¿Qué significa eso? Si 2.5 es
la calificación de regular, pues por debajo hay que entenderlo
como poco adecuado.

Tengo que decir también que aquí habrá que hacer un
esfuerzo especial para ver que tipo de administración queremos
y también evidentemente aunque por obvio que sea, tengo que
decirlo, debe ser un libro blanco con participación de
sindicatos, de funcionarios, de personal cualificado, donde
todo el mundo pueda decir la suya y desde luego se recojan
esas inquietudes.

Por tanto, anticipo, vamos el agradecimiento de nuestro
grupo y el mío personal porque esto siga adelante y espero que
se redacte cuanto antes y podamos discutirlo en el parlamento.
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Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios per la seva defensa de la
moció. Grups que vulguin intervenir? Sra. Hernanz en nom del
Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Socialista y a raíz de la interpelación del
Grupo Popular, presentada hace quince días en este mismo
pleno, ya  manifestamos el acuerdo de Grupo Parlamentario
Socialista con la iniciativa de la Conselleria d’Interior, de poner
en marcha un plan de calidad para la mejora del funcionamiento
de la Administración, que fue aprobado por el Consell de
Govern, el pasado día 15 de diciembre.

Los argumentos ya fueron expuestos en aquella ocasión,
pero parece lógico y evidente que la mejora del funcionamiento
de los servicios públicos sea un objetivo común de todos los
grupos políticos y creemos necesario hacer un esfuerzo para
conseguir el mayor consenso necesario en este proceso. Por
esa razón daremos también en esta ocasión apoyo a la moción
presentada por el Grupo Popular y que se deriva de aquella
interpelación. Coincidimos en que la visión que tienen nuestros
ciudadanos de su administración, de la administración de
todos, no es favorable y que es necesario romper con aquella
imagen de la que hablábamos hace quince días del “vuelva
usted mañana”.

Debo decir también desde luego que recibimos con
satisfacción el cambio de actitud del Partido Popular, en materia
de función pública, y digo cambio de actitud porque después
de 16 años de estar al frente del Gobierno de las Islas Baleares,
teniendo la posibilidad de poner orden en la función pública y
en el funcionamiento de esta hacia los ciudadanos, piensan en
ello ahora para que lo hagan otros, pero bueno, como  se suele
decir, bien está lo que bien acaba.

En cualquier caso valoramos positivamente que lo hagan
con tono constructivo y que como nosotros crean que la
puesta en marcha del plan de calidad o la elaboración de un
libro blanco para la mejora de los servicios públicos, como
ustedes lo  llaman, debe ser fruto del acuerdo y del consenso de
todos los grupos parlamentarios y por eso y tal como ya he
anunciado votaremos a favor de la moción.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. No hi ha hagut
contradiccions, per tant, substanciat el debat procedirem a la
votació. I s’entén amb el transcurs de les intervencions que
aquesta votació es pot entendre per aprovada per assentiment
aquesta moció. És així?

Per tant, queda aprovada per assentiment la moció 1242
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l’administració per a una atenció eficaç als ciutadans.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5638/00, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
protecció de la identificació "eco" i "bio" per als aliments
produïts d'acord amb tècniques pròpies de l'agricultura
ecològica.

Passam al següent punt que és la proposició no de llei 5638,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a protecció de la identificació “eco” i “bio” pels als
aliments produïts d’acord amb tècniques pròpies de
l’agricultura ecològica.

En nom del grup presentant, que és Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula la Sra. Rosselló com a diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
 

Bon dia senyores i senyors diputats. La presentació
d’aquest tema creim que és convenient, perquè en aquest
moment i per la crisi de les vaques boges pot ser una bona
oportunitat per replantejar a fons el model agrícola i ramader
altament intensiu.

Des de l’ecologisme estam convençuts que la crisi de les
vaques boges ha estat la gota que ha fet vessar el tassó de la
paciència dels consumidors i ha encès la llum d’alarma de la
preocupació per a la seguretat alimentària. Tal com passa a
Alemanya, hem de ser capaços de fer de la necessitat virtuts i
aprofitar la crisi de la seguretat alimentària per replantejar a fons
l’actual model de producció agrícola i ramadera altament
intensiu que crea greus problemes ambientals i genera una
desconfiança als consumidors i margina els petits pagesos.

En aquest replantejament global, l’impuls a les pràctiques
agrícoles i ramaderes ecològiques ha de jugar un paper clau. La
primera passa perquè això sigui possible és que els productors
ecològics es guanyin la confiança dels consumidors, en aquest
sentit  la certificació que garanteixi que el producte ecològic
s’ha elaborat d’acord amb les tècniques ecològiques és
fonamental. Les denominacions biològic i ecològic ja són
protegides pels reglaments comunitaris, Reglament de
Comunitat Econòmica Europea 2092/91, Reglament Comunitat
Econòmica 1804/99 i que han estat incorporats a la legislació
espanyola. Aquest darrer vigent des de 24 d’agost del 2000,
protegeix les denominacions “bio” i “eco” els productes
d’origen animal controlats pels organismes de certificació
oficials.

En aquest moment el Ministeri d’Agricultura pretén
liberalitzar el reclam “bio”, davant la propera entrada del
Reglament CEE 1804/99, el Ministeri d’Agricultura va elaborar
un projecte de real decret per permetre l’ús del terme biològic i
del prefix “bio” per a aliments no elaborats d’acord amb les
tècniques de producció ecològica. Aquest projecte de llei va
ser una conseqüència de la pressió de la Federació d’indústries
d’aliments i begudes, la Direcció General d’Agricultura de la
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Comissió Europea va respondre a una pregunta del Ministeri
d’Agricultura que una disposició nacional que permeti l’ús del
prefix “bio” a l’etiquetat, publicitat o documents comercials
d’un producte que no es produeix de conformitat amb el
Reglament 2992/91, seria contrari al dret comunitari.

Per altra banda aquesta intenció de liberalitzar la
denominació “bio” i biològic és contrària a l’opinió del sector
de l’agricultura ecològica, que ni tan sols ha estat consultat a
través de la comissió reguladora de l’agricultura ecològica
CRAE. L`aprovació, per cert, del real decret del Ministeri
d’Agricultura legalitzaria un frau que consideram es faria als
consumidors. L’article 1.2 del projecte del real decret pretén
modificar el real decret 1852/1993 de 22 d’octubre, que
incorpora a la legislació espanyola el Reglament Comunitat
Econòmica Europea 2091/91, excloent els termes biològic i
“bio”. 

Això implicaria legalitzar el frau, que implica comercialitzar
amb el prefix “bio” productes que poden contenir plaguicides,
hormones, organismes modificats genèticament, colorants i
conservants  artificials, etcètera. Això suposaria un dur cop a un
sector com el de la producció agrària ecològica, que creix a un
ritme superior al 20% anual. Aquesta modificació a més, faria
que la credibilitat del sector fos seriosament qüestionada i a
més constituiria la legalització de la competència deslleial. 

Per tots aquests motius demanam el suport en aquesta
proposició si de veritat volem impulsar la producció ecològica
la primera passa ha de ser donar garanties als consumidors per
guanyar-se la seva confiança.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Grups que volen intervenir? 

Sr. Buades, en nom del Grup Mixt Els Verds d’Eivissa té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com ha
dit la proponent del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista i
diputada pels Verds de Mallorca Sra. Rosselló, estam aquí amb
una proposició no de llei molt actual, perquè estam parlant de
seguretat alimentària i de frau comercial, que és un tema
emergent a tots els països del món en aquests moments.

Efectivament, i estam parlant exactament d’això, tenim
marques com Biocalcio Nestlé, o tenim Bio Don Simón de sucs,
o tenim Bio liviana d’aigua embotellada, o el biosano excelta
efecto bio de galletes i làctics a Galícia que s’estan
comercialitzant com si fossin productes més o manco ecològics
o verds. Són presents als mercats, ningú els controla i no
només són dins els mercats i ningú els controla sinó que
aparentment i tenim constància d’això i en tenen tots vostès, hi
ha un projecte de real decret per modificar l’actual Reglament

europeu que és de l’any passat, per fer possible que no només
dues marques que ja estan legalitzades i ja comercialitzen
productes que són un frau a la qualitat alimentària i un frau a
allò que és la seguretat alimentària, no només segueixen
comercialitzant fins l’any 2006, aquestes dues excepcions que
tenim a Espanya, sinó que les altres empreses que fins ara no
han pogut cometre frau intenten enganxar al ministeri
corresponent estatal perquè els permeti no ser discriminats en
la producció de frau.

Aleshores ja que tenim dues marques que poden
comercialitzar de manera fraudulenta productes, suposadament
ecològics, aquest real decret surt a camí i diu que no siguin
dues, no discrimina a cap altra indústria, que faci frau qui
vulgui. Aquest és el text exacte del projecte de llei, una cosa
absolutament fora de lloc i totalment al marge d’allò que és un
seny diríem de protecció dels consumidors i consumidores
d’aquest Estat i també de la pura defensa d’allò que seria la
legalitat en matèria de producció i comercialització alimentària,
a un temps que parlam de pollastres amb dioxines, parlam de
vaques boges, parlam de clembuterol no és possible que hi
hagi enlloc de la Unió Europea, per exemple els governs
estatals, algú que pretengui una modificació reglamentària que
permeti liberalitzar, en mal sentit, és a dir, permetre nous abusos
a costa de la seguretat dels consumidors i a costa d’un sector
econòmic agrícola amb molt de futur.

Estam parlant d’un sector com és el de l’agricultura i
ramaderia ecològica que creix amb un mínim d’un 20% anual i
dóna una sortida de futur per als pagesos i ramaders que en
aquest moment estan perduts, que no saben que han de fer en
el futur perquè pràcticament tot el que estan produint no té
garanties de qualitat. Precisament a un sector que sí que té
futur intenten col·locar-li una nova reglamentació, on tenguin
una competència deslleial dels que no compleixen uns
paràmetres de qualitat amb matèria ambiental i això no és
possible, no és normal que ni tan sols es pugui plantejar.

D’aquesta crítica s’ha fet ressò el Consell regulador de
l’agricultura ecològica, que agrupa aquests productors i ens
preocupa molt que pugui sortir un dia en aquest Consell de
Ministres, que habitualment es fa en divendres, i ens trobéssim
amb això. Una modificació del reglament per la via estatal, aniria
més en contra, no només de la regulació europea sinó que
xocaria un poc amb les pròpies declaracions que ja va avisar el
director general d’agricultura de la Comissió Europea, del 28
d’octubre de l’any 99, ja advertia el Sr. Legra que una
disposició nacional o estatal que permetés un ús del prefix
“bio” en l’etiquetat, publicitat, o document comercial d’un
producte que no és produís en conformitat amb reglament
actualment en vigor seria contrari al dret comunitari, és a dir,
incrementaria el supòsits allà on l’Estat espanyol és denunciat
davant Estrasburg per la Comissió Europea, per flagrant
incompliment de directrius o reglaments comunitaris. I som un
dels Estats que més incompleix la normativa europea.

En segon lloc, jo voldria fer esment, perquè ja està bé que
a nivell d’Estat, que és el que té la potestat en aquest camp, hi
hagi trampes continues a favor de la indústria i una manca de
reglamentació en matèria de protecció dels sectors que realment
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es dediquen a la qualitat en matèria d’agricultura i pesca. Si
s’aprova aquest projecte de real decret, seria possible
comercialitzar productes transgènics amb additius químics
sense cap problema i posar-los “eco” i “bio” davant i això és
impresentable i no és normal que pugui seguir endavant.

També voldria recordar que fa poques setmanes vàrem
aprovar en aquest parlament per unanimitat, fer suggeriments
al llibre blanc de la seguretat alimentària de la Unió Europea i un
dels punts deia precisament que hi hagués un etiquetatge clar
i garantís tres etiquetes, una d’elles consagrada exclusivament
a productes agrícoles i ramaders vertaderament ecològics, un
altre dedicat clarament a transgènics, sense cap clàusula de
mínims de l’1% que ara hi ha i un altre d’aquells relacionats en
l’agricultura integrada. Si hem fet això fa poques setmanes, seria
normal que avui aquesta proposició no de llei fos aprovada per
unanimitat.

I en tercer lloc i ja per acabar, voldríem també afegir és que
hi ha un tema que és el primer que posa la proposició no de llei
i també és clau, no és possible reglamentar sobre aquestes
matèries al marge de l’opinió prèvia dels productors ecològics.
I en aquest sentit, em sembla particularment encertat que abans
que l’Estat espanyol s’atreveixi a modificar, matisar o retocar
allò que és reglament europeu en aquesta matèria, ha de
convocar al Consell regulador l’agricultura ecològica i
convèncer que es bona aquesta modificació. Aquesta
modificació anirà en el sentit de garantir que serà estrictament
ecològica la producció i comercialització d’aquest producte i no
es veuran mesclats i tendran una competència deslleial amb el
risc que comporta per a la salut dels consumidors en general.

És a dir, no hi haurà una modificació que vagi a pitjor en
matèria de dret de consumidors i en matèria de garantir la salut.
Ja està bé que el Ministeri d’Agricultura i Pesca de l’Estat
espanyol, en diferents administracions estigui presoner de la
indústria i comença a ser hora d’atendre les raons que donen
aquells que vertaderament poden oferir un producte que sigui
bo per a la salut i sigui bo per al consum i a més tengui un gran
rendiment a nivell econòmic, si volem un futur agrícola hem de
defensar seriosament com a Parlament que allò és ecològic és
ecològic i allò que no ha de ser penalitzat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt Els Verds
d’Eivissa i Formentera. Sra. Mercè Amer en nom del Grup
Socialista té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Socialista anunciam que donarem suport a
aquesta proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, perquè suposa millorar la
informació al consumidor i reclama una aplicació estricte de la
reglamentació comunitària.

Efectivament, algunes marques convencionals han col·locat
dins els mercats amb el reclam de “bio” i “eco” productes que
no queden regulats pel Consell regulador d’agricultura
ecològica. Pensam que no es pot continuar amb el projecte de
real decret que ha fet esment la Sra. Diputada, des del Grup
Parlamentari Socialista entenem que les crisis actuals
d’alimentació de la ramaderia han demostrat les mancances que
hi ha la política de seguretat alimentària i la pèrdua clara de
confiança que tenen els consumidors.

Per això des del Grup Parlamentari Socialista hem demanat
la creació a nivell estatal d’una agència espanyola de seguretat
alimentària, per garantir aquesta seguretat i confiança als
consumidors espanyols. Productes d’alimentació segurs i de
qualitat, que no tenguin altres tipus d’interessos que protegir
la salut pública, els interessos dels consumidors i impulsar la
cooperació de totes les administracions públiques. Aquí també
s’ha fet esment a les Illes Balears per a la creació d’aquesta
comitè de seguretat alimentària, que entenem que també seria
bo per donar aquesta confiança als consumidors davant, com
deia, aquesta crisi dels productes d’alimentació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. El Sr.
Cardona, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que tots els grups
d’aquest parlament coincidim en què la situació que ha creat
aquesta crisi en el sector agrari i ramader sobre les malalties que
pateixen últimament, està fent reflexionar, ens està fent
reflexionar a tots, sobre la seguretat alimentària: la gent vol
saber què menja i la gent cada sent o els ciutadans senten que
si problemes amb  un tipus d’aliment o amb un tipus de l’altre i
la gent està realment preocupada. D’aquí és que crec que
tothom està d’acord en què s’ha de fer allò impossible per
garantir al màxim la seguretat alimentària.

També, i per això, en el Congrés, a les Corts Generals, s’ha
presentat per part  del Govern de la nació un projecte de llei de
l’Agència estatal de Seguretat Alimentària, i des d’aquí vàrem
presentar fa uns dies i vàrem tractar i vàrem aprovar per
unanimitat, amb les aportacions dels altres grups, unes
propostes  al Llibre blanc de seguretat alimentària, i crec que
també tothom coincideix en què aquesta situació ens ha de fer
reflexionar i procurar cada dia més fer una agricultura que sigui
més adequada, més conforme amb el medi ambient, i d’aquí la
importància que puguin tenir l’agricultura ecològica i
l’agricultura integrada, i des del Partit Popular, idò quan estava
al Govern, crec que els esforços que s’havíem fet en la qüestió
de l’agricultura ecològica eren importants, a part de la darrera
normativa que vàrem crear, que crec que era ja donar un reforç
important a aquest sector.
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Per tant, les propostes que es presenten avui jo crec que
són raonables, si bé jo voldria aportar la meva idea sobre quina
és la situació que hi ha a nivell d’Espanya o que presenta el
projecte del Ministeri d’Agricultura. El Ministeri d’Agricultura
recull i defensa les paraules “ecològic” i “eco”, i els seus
derivats. La idea que tenen és deixar l’expressió “bio” o
“biològic” per un tipus d’alimentació o productes esportius, i
més o menys hi ha uns 14 països a nivell de la Unió Europea
que duen aquesta tendència o aquesta interpretació, excepte el
Regne Unit, que utilitza l’expressió “orgànica”, que per què no
l’hauríem d’incloure nosaltres també en l’etiquetatge?, perquè
és una interpretació o una expressió que també podria
funcionar, i Alemanya, que utilitzi els dos, ecològic i biològic.
França només parla de l’expressió “biològica”. Jo crec que al
final el que importa és que els ciutadans tenguin, o els
consumidors, tenguin completa seguretat que quan hi ha una
etiqueta que identifiqui un tipus d’aliment com a ecològic,
tenguin la garantia que això és així, i quan un aliment no és
ecològic o és d’agricultura integrada, tenguin la garantia que
això també és així.

Jo no discutiré les expressions que s’han d’utilitzar, jo el
que sí crec és que l’Administració, tota, ha de garantir la
informació als consumidors, i des d’aquest punt de vista
nosaltres volem donar suport a aquesta proposta d’Esquerra
Unida i Ecologista, si bé voldríem recordar una qüestió: el
Govern balear, la comunitat autònoma, també té competències
en això, i quasi sempre deixam de banda precisament aquestes
competències. Jo crec que és important que de la mateixa
manera que hem tret normativa que regula l’agricultura
ecològica, que defensa l’agricultura ecològica i que la potencia,
amb aquesta mateixa normativa també es podria fer el que
demana el grup parlamentari proponent, que és que quan es
vulgui treure normativa sobre aquesta qüestió, també la
Conselleria d’Agricultura convoqui el CRAE, i que també el
Govern autonòmic garanteixi la protecció dels prefixes, les
paraules que expressin que aquell producte està fet a través de
l’agricultura o és un producte ecològic. 

Per tant, jo m’atrevesc a proposar ja al grup proponent una
transacció amb la qual, mantenint els textos dels acords com
estan, hi afegíssim que també el Govern balear complís el
mateix, és a dir, seria en el punt primer que el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, i que segueixi el text com està, i el punt segon
igualment, que el Govern estatal i l’autonòmic, complint la
normativa europea i espanyola en vigor, etc., (...). Per tant,
l’únic que proposam de modificació és que també nosaltres,
també la comunitat autònoma siguem protagonistes d’aquesta
garantia i d’aquesta protecció.

Moltes gràcies, Sr. President, i si per la part proponent ho
acceptem, idò podríem suspendre la sessió un minut per
redactar-ho el millor possible. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Sí, el
grup proponent em demana que suspenguem... Suspenem la

sessió  durant cinc minuts perquè..., durant cinc minuts perquè
puguin consensuar el text acordat. 

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Sra. Rosselló, en nom del grup
proponent d’Esquerra Unida i Ecologista, han arribat a algun
acord?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, s’ha arribat a un acord i en
donaré lectura. 

Llavors, la modificació seria la següent: en el punt primer,
que “el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i el
Govern de les Illes Balears convoquin el Consell Regulador
d’Agricultura Ecològica, CRAE, perquè abans que es prengui
cap resolució sigui consultat sobre qualsevol variació
normativa en matèria d’etiquetatge ecològic”.

El segon punt, que “el Govern estatal i el Govern de les Illes
Balears, complint la normativa europea i espanyola en vigor,
garanteixin l’actual protecció dels prefixos ‘eco’ i ‘bio’ per als
aliments produïts d’acord amb tècniques d’agricultura
ecològica”.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Donat que el text està consensuat, s’entén... Passam a
votació: s’entén aprovat per unanimitat?

Idò queda aprovada per assentiment l’adopció de l’acord
sobre la proposta de la..., perdó, la proposició no de llei 5638
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a protecció de la identificació “eco” i “bio” per als
aliments produïts d’acord amb tècniques pròpies de
l’agricultura ecològica.

V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 563/01, de cessió gratuïta a
l'Ajuntament de Palma de la titularitat del tram de l'enllaç de
Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer de Calvià, Cas
Català, T.M. Palma.

Punt següent de l’ordre del dia. És sotmetre a consideració
del plenari l’adopció de l’acord de la Mesa sobre la proposta
d’aplicar el procediment de tramitació directe i per lectura única
al Projecte de llei 563, de cessió gratuïta a l’Ajuntament de
Palma de la titularitat d’un sèrie de trams de carreteres dins el
seu terme municipal.

El plenari, aprova, accepta la proposta de la Mesa?
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VI.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 563/01, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de Palma de la
titularitat del tram de l'enllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1
i la C-719, carrer de Calvià, Cas Català, T.M. Palma, per
tramitació directa i lectura única.

Idò el punt següent, indiscutiblement, admesa la tramitació
del projecte mitjançant lectura única, és el debat del Projecte de
llei 563, de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Palma de la
titularitat dels trams de carreteres d’enllaç de Cala Major-Illes
a la PM-1 i a la C-719, carrer de Calvià, Cas Català, tots ells en
el terme municipal de Palma, pel procediment de tramitació
directa i lectura única.

Si no hi ha intervencions demanaria als senyors diputats si
s’entén aprovat per assentiment.

Proclam, per tant, aprovada la Llei 563, de cessió gratuïta a
l’Ajuntament de Palma de la titularitat d’una sèrie de trams de
carreteres dins el seu terme municipal.

Declaració institucional amb motiu del Dia internacional
contra el racisme.

Hi ha, per concloure la sessió, una declaració institucional
presentada pels  grups amb motiu del Dia internacional contra
el racisme. El Sr. Secretari primer donarà lectura a la declaració.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional contra el racisme:

“La declaració universal de Drets Humans, adoptada i
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a
la Resolució 217A, el 10 de desembre de 1948, va consagrar el
principi universal dels Drets Humans. En els seus articles 1 i 2
manifesta: 

‘Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i
drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de
comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

Tota persona té els drets i les llibertats proclamats en
aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe,
idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole,
origen nacional o social, posició econòmica, naixement o
qualsevol altra condició’.

Tots els éssers humans neixen iguals en dignitats i drets.
Tota doctrina de superioritat racial és, per tant, científicament
falsa, moralment condemnable, socialment injusta i perillosa i
no té cap justificació, segons les conferències internacionals 1
i 2, la Conferència regional de Teheran, la conferència regional
d’Estrasburg de les Nacions Unides.

Durant molt de temps la diversitat s’ha pres com una
amenaça i no com un do, i això ha expressat sovint el
menyspreu i el conflicte racial amb l’exclusió, la discriminació i
la intolerància. Hem de reorientar el nostre enteniment, trobar en
diversitat de races i cultures la possibilitat d’enriquir-nos

mútuament i comprendre que és l’intercanvi entre les grans
cultures i tradicions allò que propiciarà un segle XXI de
tolerància i pau.

Resolts sense cap reserva a redoblar esforços per combatre
el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les formes
connexes d’intolerància, donant a aquesta lluita l’atenció
prioritària que mereix; decidits a fer del segle XXI el segle dels
drets humans i el gaudi de l’autèntica igualtat d’oportunitats i
de tracte de totes les persones; units en un compromís i
renovada voluntat política, el Parlament de les Illes Balears, per
unanimitat de tots els grups polítics, adopta els següents
acords i compromisos:

Desenvolupar l’activitat institucional i social tenint sempre
presents  els drets universals inherents a les persones,
indistintament de la raça, color, nacionalitat, ètnia o llinatge.

Promoure a l’àmbit de la seva actuació una cultura basada
en la tolerància, la igualtat de les persones, l’intercanvi de
cultures i tradicions de les distintes races, ètnies, nacionalitats
i pobles.

Incentivar plans d’igualtat i contra la discriminació a totes
les persones dependents de l’àmbit de la representació
institucional que ostenten, sigui quin sigui el seu origen, raça,
confessió religiosa o ètnia.

Lluitar contra l’exclusió social i la marginació, en particular
garantint la igualtat d’accés a l’educació, la sanitat, la cultura,
l’ocupació i l’habitatge a totes les persones que visquin a
Espanya.

Fomentar una cultura basada en la tolerància, el respecte de
la diversitat racial, ètnica, cultural i lingüística de totes les
persones, i de la promoció i protecció dels valors democràtics,
que són fonamentals per aturar l’avanç del racisme, la
discriminació racial i la xenofòbia.

Saludar els treballs preparatoris de la Conferència Mundial
contra el racisme organitzada per les Nacions Unides a celebrar
a Durban, Sud-Àfrica, dels dies 31 d’agost al 7 de setembre.” 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari primer.

Hi estan tots els grups d’acord? S’entén aprovada la
declaració per assentiment? Idò queda aprovada la declaració
contra el racisme per assentiment en el Dia internacional contra
el racisme.

Abans d’aixecar la sessió vull felicitar-los, i congratular-me
que tots els temes que s’han sotmès a debat avui han estat
aprovats per assentiment.

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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