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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donam començament
a la sessió plenària del dia d’avui. Si, Sr. Portaveu del PSOE? 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Gràcies, Sr. President. Voldríem demanar l’ajornament
d’un punt de l’ordre del dia, atès que el diputat que l’havia de
defensar té un problema familiar greu, i s’ha hagut d’absentar
en el darrer moment, i per tant demanaríem si podria passar això
al pròxim plenari, el punt que tracta sobre la política d’hospitals.
Moltes gràcies. 

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 882/01, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospitals públics a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, sí. Hi ha cap problema? Tots els grups polítics hi
estan d’acord? Idò la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista relativa a hospitals públics a les Illes
Balears quedarà ajornada per a una propera sessió.

I.1) Pregunta RGE núm. 1624/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reparació de l'estacionament situat al final del moll de ribera
de Sant Antoni de Portmany.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia, que són
preguntes. La primera d’elles la 1624, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a reparació de l’estacionament situat al final del moll de
la ribera de Sant Antoni de Portmany. 

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El passat mes de desembre hi va
haver uns temporals a la badia de Sant Antoni, els quals varen
fer una petita destrossa a un aparcament que hi ha al final del
moll de la ribera de Sant Antoni, i atès que encara en data d’ahir
aquest aparcament no estava obert i no estava reparat, la nostra
pregunta va dirigida al Govern, i preguntam: quan pensa el
Govern de les Illes Balears reparar l’estacionament situat al final
del moll de la ribera de Sant Antoni de Portmany? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. 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. Efectivament la Conselleria de Medi Ambient té
previst reparar aquest estacionament, el que passa és que
precisament més que fer una reparació puntual, tenint en
compte que el que està projectat és un emplaçament de les
obres del moll de ribera i condicionament de l’espigó i les
esplanades que són contigües al port de Sant Antoni de
Portmany, llavors es farà dins aquest projecte global, i per tant
es farà en el temps i forma corresponent. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Palau, té la paraula. 

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
contestació, però realment no m’ha aclarit molta cosa, perquè
vostè em diu que es farà en el temps convenient i dins el
projecte global. Bé, en aquests moments jo el que li vull dir és
que és un tema puntual, un tema que està privant molts
d’usuaris  del port de Sant Antoni, i no tan sols els usuaris, sinó
molts de ciutadans, que un petit aparcament, però que hi caben
un nombre bastant important de cotxes, i un aparcament que
necessitaria molt poc per poder-lo arreglar perquè es pogués
utilitzar aquest estiu, em tem que aquesta obra correrà la mateixa
sort de l’altre aparcament de l’entrada, que vostè va contestar
que no es podria fer en l’estiu, però ja fa quatre mesos que
m’ho va dir, que no es podria fer en l’estiu, i que ho guardarien
per l’any 2002. Jo esper que almenys es llevi tan prest com sigui
possible la barrera que hi ha allà, i un senyal de prohibició de
pas, i que facin, encara que sia una petita obra que es pugui
utilitzar durant aquests mesos d’estiu, i que hi posin una placa
d’inauguració dient que s’ha fet aquesta obra perquè els
ciutadans de Sant Antoni, els usuaris del port, puguin utilitzar-
lo; i després, ja una vegada que es faci el darrer projecte, que es
faci tot el que s’hagi de fer. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ja li he dit i li torn a repetir
que efectivament es farà una tasca important al port de Sant
Antoni de Portmany, on es farà un projecte important, i estarà
condicionat no només aquest estacionament, sinó també tota
la resta del port. Li he de dir que en aquesta obra es fa una
inversió de 120 milions de pessetes, i jo crec que en aquest
sentit  quedarà el port de Sant Antoni del qual també vostè se
sentirà orgullós. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.2) Pregunta RGE núm. 1627/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trobada de cases regionals.

Passam a la següent pregunta, la segona, 1627, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trobada de cases regionals. El Sr. Pastor té la
paraula. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, aquesta pregunta va referida a la ja tradicional
trobada de les cases regionals, que si no vaig errat ja duia deu
anys que any rere any es venia celebrant. Sabem que l’any
passat ja  amb certes dificultats ja es va venir celebrant, a pesar
que al final vostès ho varen incloure en el que era el programa
del Dia de les Illes Balears; i l’altre dia vàrem llegir unes
declaracions, una entrevista al president de la Federació, aquí
on mostrava una certa preocupació i una certa indignació,
sobretot per les formes per les quals havien fet que aquesta
trobada no es pogués celebrar.

A nosaltres ens agradaria, Sr. Conseller, que ens contestàs
per quin motiu no s’ha celebrat, si són motius de data, si vostès
fan comptes substituir aquest acte per un altre, o si és que
vostès consideren que és un acte que no val la pena, o que és
un acte que consideren que no és oportú celebrar. Moltes de
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Diputat, dir-li, crec que vostè mateix s’ha donat un
parell de respostes, però dir-li que a principis del mes de gener
vàrem tractar amb les cases regionals la possibilitat de realitzar
una trobada més àmplia que la duita a terme fins llavors. També
ho havíem parlat l’any passat. La idea de la Conselleria era que,
sempre d’acord amb les cases, que crec que hi ha un diàleg
permanent amb elles, fer una jornada dedicada exclusivament a
donar a conèixer la cultura i els productes tradicionals de les
distintes comunitats autònomes representades, i que a més de
la tradicional degustació que es fa, o que es feia, dia 1 de març,
es poguessin posar a la venda alguns productes típics. També
es va comentar la possibilitat de realitzar aquesta jornada a una
època més propera a l’estiu, i no dia 1 de març. 

Per tant, a arrel d’aquestes converses estam pendents que
a final d’aquest mes hi hagi una reunió amb les cases per
planificar el dia que es faria aquesta trobada, que crèiem que
podia ser més adequada, més àmplia que la que es feia
anteriorment, encara que crèiem que també tenia bons resultats
i era una bona trobada, però d’acord amb les cases vàrem
creure que podíem ampliar i donar cabuda a la possible venda
de productes típics amb un altra trobada que l’atracàssim més
a l’estiu. Aquesta és la resposta que li puc donar. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Evidentment la resposta que em dóna
vostè em pareix molt coherent. Però entengui’m que les notícies
que teníem nosaltres no eren aquestes, i no vol dir que no el
creguem. Si vostès fan comptes de substituir l’acte per un fins
i tot millorat, ens pareix perfecte, i nosaltres li donarem el nostre
suport. El que crec és que fins que vostès no tenguin aquesta
solució i no puguin substituir aquest acte, crec que seria un
gran error no fer l’acte que durant deu anys, i a més a petició de
les mateixes cases regionals, han vengut realitzant fins ara.

Tengui en compte, Sr. Conseller, que l’any passat, si les
dades no em fallen, varen ser 14.000 les persones que varen
visitar aquest acte. No sé si són 8 o 900 els que varen participar,
i jo crec que el nivell de satisfacció va ser molt elevat. Segons
pareix, ells encara, segons em varen comentar, no tenen
resposta seva encara de la reunió que varen tenir fa dos mesos.
Tal vegada entre i entre vostès ja li han donada, però esperarem
aquest mes que vostè ens ha dit, i ens agradaria que tenguessin
en compte, i sobretot que si és possible es continuassin
celebrant aquest acte, perquè crec que és una manera de
fomentar la tradició associativa d’aquestes cases, però al mateix
temps és una bona manera perquè els ciutadans d’aquestes
illes puguin conèixer la riquesa de les altres regions de l’Estat.
Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, ja sé, i supòs que vostè
també coneix, que fins ara la trobada s’incloïa dins les festes de
dia 1 de març; però també vostè coneix, i jo crec que va ser el
primer que em vaig trobar amb la primera xerrada que vaig tenir
amb les cases regionals, és que hi havia cases que plantejaven
la inquietud d’intentar fer una trobada més àmplia, amb el que
li deia, amb la possibilitat de poder exposar, vendre els seus
productes. Això ha estat una demanda d’un debat que s’ha
donat a moltes reunions amb les cases, i l’any passat no es va
poder concloure, es va fer dia 1 de març, i enguany es
considerava que amb les xerrades que hi havia hagut al mes de
gener i les converses, que es podria dur més endavant, prop de
l’estiu. I estam fent feina per això, i això no ens lleva que si no
fos possible, nosaltres després la poguéssim mantenir dins les
festes d’1 de març. El que passa és que aquest debat el tenen
les pròpies cases. Nosaltres hem cregut positiu i possible fer
aquesta nova trobada, amb una dimensió més àmplia que la
integrada dins l’1 de març, i per exemple això també ens va
donar lloc que enguany dins l’1 de març hi entràs una exposició
d’ONG, que tampoc no és incompatible amb l’altra. L’any que
ve, si no fóssim capaços de fer aquesta trobada de les cases, no
es preocupi, que també s’integrarien a dins aquesta trobada,
fins i tot amb les ONG i amb d’altres, perquè l’1 de març ha de
ser dinàmic. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. El seu temps
està esgotat.

I.3) Pregunta RGE núm. 1621/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a paraules pronunciades per la consellera de Sanitat
en relació amb l'adquisició d'un electroshock.

Tercera pregunta, la 1621, que formula l’Hble Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a paraules pronunciades per la consellera de Sanitat en
relació a l’adquisició d’un electroxoc. El Sr. Fiol té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, el passat dia 18 de març de 2001 va concedir vostè
una entrevista al Diari de Mallorca, una entrevista d’aquestes
que convé guardar de cara al futur, on va pronunciar una frase
que a més el propi mitjà de comunicació ressalta davall de la
seva fotografia, que diu: “cuando llegué a la Conselleria
encontré una solicitud para adquirir un electroshock.
Evidentemente dijimos que no”. Bé, això surt a aquesta
entrevista. Però l’alegria dura poc, perquè pocs dies després el
mateix Diari de Mallorca, el 23 de març, el divendres, recull unes
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manifestacions dels experts de Son Dureta, manifestant que
aquesta és una tècnica que es continua utilitzant, i que en
alguns casos, cit literalment, “es una intervención que salva la
vida al paciente”. No s’aplica, evidentment, de la mateixa
manera que s’aplicava un temps, però l’electroxoc com a tal
concepte i com a tal maquinària es continua utilitzant.

Per tant, en definitiva, se li ofereix avui, consellera, una
possibilitat de, fent un exercici d’humilitat, rectificar i reconèixer
que sobrava aquesta declaració, i que el que més sobrava era
això d’”evidentment”, perquè això d’”evidentment” era en
definitiva un menyspreu a tot el que s’havia fet fins llavors.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estic molt
contenta que vostè segueixi de forma tan exhaustiva el Diari de
Mallorca, i no només el que diu aquesta consellera, sinó que
també esper que segueixi les altres notícies que ens mostra el
Diari de Mallorca. En principi no he de desmentir res del que
jo vaig dir i va aparèixer al diari el dia 18 de març d’enguany.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Procur ser una persona informada, i
seguesc amb molt d’interès tots els mitjans de comunicació que
puc seguir, naturalment també el Diari de Mallorca, sobretot
quan ens fa conèixer declaracions tan substancioses com
aquesta. Jo el que li vull dir és que lament que vostè avui no
rectifiqui, perquè precisament aquests psiquiatres de Son
Dureta, que són els que escrigueren aquesta carta, el seu
company de partit Colau Llaneres, que va escriure una carta
també en un to semblant, també al Diari de Mallorca dies
després, han vengut a coincidir en el desafortunat d’aquestes
consideracions. I jo voldria afegir aquí una qüestió: Aquests
psiquiatres de Son Dureta, si el procés de transferències
segueix com està previst que segueixi normalment, estaran baix
la seva jurisdicció d’aquí a relativament poc temps; i aquesta
gent manifesta en aquest escrit la seva desesperança que vostè
no aclareixi aquesta qüestió, que vostè no rectifiqui, i avui, que
en té una ocasió extraordinària que li brindam nosaltres, no ho
fa, sinó que es manté en sus trece, la qual cosa demostra una
actitud prepotent, una actitud “xulesca”, una actitud de no
voler dir “em vaig equivocar, i em vaig equivocar menyspreant
tot el que es feia fins llavors, perquè estava equivocada, perquè
desconeixia aquest tema, o perquè tenc una idea no
correctament”, i quan un té una idea no formada correctament,
doncs no passa res si rectifica, perquè rectificar és de savis... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està acabat. Sra.
Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
en primer lloc, que jo no desmenteixi el Diari de Mallorca no és
una actitud “xulesca”, sinó que -i ara ho expressaré i ho posaré
ben palès si em permet el temps-. En primer lloc dir-li, Sr. Fiol,
que és cert que als polítics no ens correspon entrar en
determinats detalls tècnics que avalen, o bé discuteixen
determinats procediments. Però crec que se’m pot permetre aquí
recordar que la teràpia electroconvulsiva, o TEC, va ser
introduïda en els anys 30, i que amb l’aparició als anys 50 de les
noves  drogues psicotròpiques, va caure en desús, fins i tot
amb un franc desprestigi als anys 60. Varen ser dècades
després  quan, davant una resistència d’alguns pacients al
medicament, es va anar reintroduint de forma selectiva, i amb el
consens que les seves indicacions estan limitades a pacients
resistents a les medicacions, i que sobretot presenten
depressions majors, formes d’esquizofrènia, i catatònies amb
característiques particulars. Parlam, per tant, d’un procediment
segur, però no exempt d’efectes secundaris que en molts països
s’està fent servir per a algun tipus molt reduïts de pacients molt
concrets. També existeix consens i recomanacions prou
avalades sobre les condicions i precaucions en què és possible
acceptar mèdicament que un pacient sigui sotmès a sessions
d’electroconvulsivoteràpia. Entre elles avui s’accepta en
general, i està protocolitzat, Sr. Fiol, que s’ha de realitzar en
centres ben dotats, amb proves prèvies per valorar l’estat del
pacient, utilitzant l’anestèsia, monitorització cardiorespiratòria,
i realitzant-se amb la presència d’un anestesista i reanimador.

Vostè, que va ser conseller, deu saber que a l’Hospital
Psiquiàtric, Sr. Fiol, no tenim res de tot això, perquè vostès
varen deixar l’Hospital Psiquiàtric, com els altres hospitals, fets
un solar. Vull dir amb tot això... 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1630/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació dels consells de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en el festival "Teatres del Món".

Pasamos a la siguiente pregunta, número 4, presentada por
el Hble. Diputado Sr. Gornés, del Grupo Parlamentario Popular,
que tiene la palabra. 
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Dia 12 de març es va presentar per
part del Govern balear i el Consell Insular de Mallorca el que
s’anomenava “Teatres del Món”. Entre altres coses, es deia
que Teatres del món pretenia donar un major impuls al
panorama cultural de les Illes Balears, especialment en els
mesos de temporada baixa, i amb la intenció de dinamitzar la
vida teatral balear, incentivant els grups locals. Es donaven una
sèrie de noms de diferents representacions o obres que
tendrien lloc a Mallorca, en total unes 12 obres, la qual cosa vol
dir moltíssimes representacions, de les quals també només una
sembla ser que es farà a Menorca, i una altra sembla ser que es
farà a Eivissa. El pressupost total és de 148 milions, dels quals
només n’hi ha assegurats per part de les institucions 53 milions.

Nosaltres, com que no vàrem veure cap referència a la
participació dels consells insulars de Menorca i d’Eivissa-
Formentera, li formulam aquesta pregunta: de quina manera
participen aquests consells en el festival de Teatres del Món,
promogut per la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears. Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament
Teatres del Món és una iniciativa conjunta de la Conselleria
d’Educació i Cultura i d’Ibatur. Es fa ver, vostè em fa referència
a una presentació aquí, a Mallorca, perquè a més el Consell
Insular de Mallorca tenia una producció que va entendre que
seria interessant que entràs dins aquest primer projecte de
Teatres del Món. La Conselleria de Cultura, per incentivar els
projectes d’aquí, va fer una proposta, i altres coproduccions
que també entren dins Teatres del Món. En relació a Eivissa i
Formentera i en relació a Menorca, ens vàrem posar en contacte
també amb els consells insulars. Enguany, en el cas de
Menorca vostè sap que tenen el seu propi festival de teatre, i
que per tant es  va entendre que aquest primer any el que era
interessant era fer una primera extensió del que seria el festival
de Teatres del Món cap a Menorca. El gruix del festival Teatres
del Món és a Mallorca precisament per una raó fonamental, que
és un teatre costós, són companyies de primera línia a nivell
europeu, i que per tant aquí on hi ha un públic potencial és a
Mallorca, i concretament a Palma. Si no fos així, seria impossible
dur aquest festival, perquè vostè també diu que hi ha per part
de les institucions 53 milions de pessetes; fins als 149, quasi
150 que costa, s’ha de fer per entrades. Per tant, si no és un
gran públic, o una població important, és impossible fer aquest
tipus de festival. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Les meves primeres paraules han de
ser de disgust, perquè jo entenc que una actuació que promou
el Govern de les Illes Balears hauria d’afectar, en el bon sentit
de la paraula, totes les illes. Primer em diu que no poden arribar
el volum d’obres que vostè probablement desitjaria a Menorca
i a Eivissa. També jo li he de dir que no hi ha cap companyia ni
de Menorca ni d’Eivissa que participi en aquests muntatges
teatrals. Jo tal vegada no negaré que vostès actuen, pensen en
global, però evidentment ha quedat demostrat que actuen en
local. Vostès apliquen la màxima del desenvolupament
sostenible d’una forma al meu entendre bastant equivocada; i
realment m’estranya molt que ni el Consell Insular de Menorca
ni el Consell Insular d’Eivissa hagin dit res sobre aquesta
qüestió. Ja ens n’ocuparem nosaltres que aquesta situació es
pugui corregir. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sincerament, jo crec que el
que vol és embolicar i embolicar. Jo crec que: primera, no és cert
que no hagin tenir oportunitat els grups de teatre de Menorca
o Eivissa per estar al festival. S’ha fet un concurs i el varen
guanyar els tres projectes tres companyies que varen ser de
Mallorca. El concurs era públic i són tres projectes que a més
són coproduccions amb el Festival de Tàrrega i amb el Festival
de Sitges; és a dir, oportunitats n’hi havia per a tots; una.
Dues, és incert que jo hagi dit que m’haguera agradat més
estendre no sé què a Menorca; jo dic que amb els consells
insulars hi ha en el cas de Menorca i en el cas d’Eivissa també
una oferta de teatre important. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme, el seu temps està esgotat.

I.5) Pregunta RGE núm. 1631/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de publicitat institucional.

Pregunta número 5, 1631, que formula l’Hble. Diputat. Sr.
Cristòfol Huguet Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de publicitat institucional. El Sr. Huguet Sintes té la
paraula. 
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Ara som a prop de pasqua, i ben segur que ens
tornaran a recomanar que a ca nostra ens facin formatjades, o
que les anem a comprar, no ho sé. Supòs que també, com que
farà prop del segon any, trobarem tres pàgines com aquestes de
coses  per fer, buides. També n’hi ha moltes fetes, a base de
cent milions aquí, cent milions allà. És normal que el Govern
que havia pactat en el seu pacte una llei de publicitat
institucional, no esperi que tornem a ser al Govern el Partit
Popular, per fer-la o per presentar-la. El que volem saber és si la
presentaran ja. 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. Huguet, primer dir-li que agraesc la seva
preocupació. No la varen tenir durant 16 anys, però bé,
l’agraesc; i el que sí li puc assegurar és que nosaltres el que
tenim signat a l’acord programàtic entre tots els partits que
firmaven el pacte, és que el Govern presentarà al Parlament una
llei de publicitat institucional durant la present legislatura. 

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, vostè jo supòs
que ha tingut oportunitat de veure que, per exemple, el Govern
de la Generalitat va aprovar a desembre del 2000 la Llei 18/2000,
de publicitat institucional. Vull dir, ja n’hi ha una per poder
copiar, que és el que fan més bé, cercar en els arxius, copiar,
treure-la dels altres. Facin-ho, no esperin, i almenys tindrem un
referent respecte de, jo què sé, que es respecta la veracitat, que
no conculquen, jo què sé, aquestes coses que les lleis sobre
publicitat diuen, que les dades són comprovables, que quan hi
ha testimonis és verificable. En fi, Sr. Conseller, jo supòs que
ajudarà molt al progrés de tots que açò ho puguin presentar
aquest període de sessions. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Huguet, la veritat que em deixa astorat, perquè li

neix una preocupació per la publicitat que durant 16 anys no va
tenir ni va pensar, i nosaltres som els que ho duim a un
programa de Govern, i ara vostè és el preocupat per veure quan
ho farem. Escolti, del que vostè pot estar ben tranquil, és que
ho durem a terme, i qui marca el calendari dels projectes de llei
és aquest govern. I li vull recordar que encara no fa dos anys,
ja duim 25 projectes de llei entrats a aquest parlament. Crec que
la tasca de treball legislatiu d’aquest govern és importantíssima,
i vostè ha d’estar amb mi que és el que està clar és que el
compromís és per quatre anys, encara en queden dos, i no es
preocupi que ho complirem, i farem aquesta llei de publicitat,
perquè el que és segur és que la volem tenir llesta a dins
aquesta legislatura. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.6) Pregunta RGE núm. 1632/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de publicitat institucional.

Passam a la sisena pregunta, 1632, que formula també
l’Hble. Diputat Sr. Cristòfol Huguet Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, i també relativa a publicitat institucional.
El Sr. Huguet Sintes té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. És obvi que el temps ben controlat per les
preguntes, i a vegades les contrarèpliques del Govern, fan
necessari i molt interessant tenir dues preguntes sobre les
mateixes qüestions. Per tant, continuant amb el mateix tema, Sr.
Conseller, a nosaltres ens preocupa, i a més molt seriosament,
aquesta actitud que ha demostrat fins ara el Govern respecte de
la publicitat institucional. La veritat és que la impressió que
tenim, per tota la publicitat que ha sortit, és que intenten
amagar darrere açò, publicitat, una autèntica mancança de
l’acció de govern, que no només es reflecteix en l’acció de les
conselleries, sinó també de les empreses públiques i que, com
és natural, preocupa els ciutadans perquè la sensació, Sr.
Conseller, és que s’intenta més fer creure a la gent en allò que
diuen els diaris, que no demostrar amb una acció de govern la
política que han de realitzar des de cada institució.

La llei que vostè diu que aprovaran, ja veig que no la
tindrem fins a final de legislatura. La pregunta és: afectarà el
Govern i també les altres institucions de la comunitat autònoma,
inclòs consells insulars, empreses públiques i ajuntaments?
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, la veritat és que tota aquesta exposició
abans de fer la pregunta, si té ganes de fer un debat sobre
publicitat el podem fer, jo estic a la seva disposició. Ara, la
pregunta és concreta i determinada, i també estic disposat a
contestar-li, perquè, clar, és que ara vendran els portaveus del
Partit Popular i ens donaran lliçons sobre aquest tema. La
veritat és que els ciutadans són bastant vius, i per moltes
campanyes que varen fer vostès de publicitat, avui en dia estan
a l’oposició. Per tant, com que nosaltres no creim en això, sinó
que creim en fer la feina, pensam que la nostra feina no serà
com la seva, que simplement era publicitat, i tendrà uns
resultats positius. Però sí dir-li, sobre la pregunta que m’ha fet,
és que, com li he dit abans, l’abast d’aquesta llei estarà i el
coneixeran dins aquesta legislatura. Crec que no té més
resposta que aquesta. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. La pregunta concreta era si afectarà totes les
institucions, Sr. Conseller. No m’ha contestat a aquesta
pregunta. I sí que li agrairíem que, ja que no ens vol dir si la
presentaran prest, a veure si tindrem publicitat sense legislació
tot el que queda legislatura, ho digui ben clar i ja ho sabrem. No
faci més històries. Vostès han de saber, per demostrar que
volen governar, han de poder dir “farem açò, i açò, i açò”. O és
que només ho saben escriure als papers que han d’enviar amb
els diaris. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, la veritat és que tenc
moltes ganes de contestar-li moltes coses, perquè vostè crec
que va ser un dels promotors de diferents campanyes
institucionals  que eren publicitat sense definició de res que feia
l’anterior Govern. Però miri, el deix. El que li puc assegurar, és
que nosaltres farem les campanyes necessàries per informar els
ciutadans, i les farem amb pulcritud i sense les idees que vostè
pretén que eren les seves quan feien les campanyes.

Però dir-li que jo no li he contestat l’abast perquè, si vostès
es llegissin l’acord programàtic, que és la pauta que governa
aquest Govern; està claríssim que allà es planteja que es farà
una llei de publicitat institucional, i que aquesta afectarà totes
les institucions de les Illes Balears, com és la catalana, i abans
que estigués feta la catalana, nosaltres ja ho teníem dins l’acord

programàtic com a voluntat política d’aquest govern, cosa que
vostès  no han tengut mai, i ara l’únic que saben fer és
filibusterime. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) Pregunta RGE núm. 1459/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manifestacions d'Esquerra Unida en relació amb el Consell
Consultiu.

Passam a la setena pregunta, 1459, que formula l’Hble
Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manifestacions d’Esquerra Unida en relació
al Consell Consultiu. El Sr. Huguet i Rotger té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt Honorable President del
Govern de la comunitat autònoma, està d’acord vostè amb les
manifestacions fetes per un membre del seu govern, que els
juristes o lletrats del Consell Consultiu que troben que la Llei
d’estrangeria és constitucional, ho troben perquè es tracta de
comentaris de juristes ultraconservadors? Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Rotger. Sr. President del Govern, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Huguet, jo crec que vostè m’ha fet la pregunta
malament, o no l’ha llegida bé, perquè la pregunta el que diu és
si està d’acord el president amb les declaracions efectuades per
Esquerra Unida, no per cap membre del meu govern, perquè,
que jo recordi, aquestes manifestacions no les ha fetes cap
membre del meu govern, i per tant en aquest cas la consellera
Caro no ha fet cap tipus de manifestacions com les que vostè
apunta. I per altra banda dir-li que efectivament jo puc
respondre de les manifestacions que facin els membres del meu
govern, però no d’altres tipus de manifestacions. Aquí hi ha
llibertat d’expressió, i per tant els partits poden opinar el que hi
trobin. Jo el que li puc dir quina és la meva opinió, i la meva
opinió és una opinió de total respecte al Consell Consultiu i
com es suposa als seus membres, com no pot ser d’altra
manera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet i Rotger té la
paraula. 
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Em satisfà que vostè no reafirmi, ni doni suport a aquestes
manifestacions, perquè efectivament Esquerra Unida és un
partit que forma part d’aquest pacte que vostè tenen signat i
que forma part del seu Govern i no han de matar el missatger,
açò és el primer consell que es dóna i aquí als mitjans de
comunicació hi ha opinions, una mitjançant comunicats de
premsa, altres mitjançant opinions de membres que són del seu
Govern.

Per tant, jo crec que estam davant l’atac frontal més virulent,
més malintencionat que s’ha pogut provocar contra una
institució bàsica de la nostra comunitat autònoma, com és el
Consell Consultiu. Un Consell Consultiu que des del primer
moment havia tengut i ha tengut l’acceptació per part de
tothom per la seva composició i per la seva professionalitat
jurídica, tenim com a president i que ningú discuteix el Sr.
Miquel Coll, advocat de l’Estat i està considerat uns dels grans
caps dins el món jurídic de la nostra comunitat, com a secretari
el Sr. Pere Aguiló i Monjo, advocat de l’Estat i Cap dels Serveis
Jurídics de la comunitat autònoma, el Sr. Joan Oliver i Araujo,
catedràtic de dret constitucional, el Sr. Gabriel Ramis i Airdeflor,
advocat i especialista en dret urbanístic, el Sr. Josep Maria
Quintana, registrador de la propietat i uns dels experts en dret
autonòmic que hi ha a la nostra comunitat, el Sr. Ignasi Infante,
ex-magistrat, especialista en dret processal i per acabar el Sr.
Josep Sales, advocat amb més de 20 anys de servei. 

És que la qualificació d’uns o altres per part de membres del
seu Govern està en funció si el dictamen que emeten va d’acord
amb els seus plantejaments o està en funció de guardar aquesta
independència. Li reiter Sr. President una vegada més, aquesta
actitud que tenen o han tengut certs  membres del seu Govern
és reprovable i estic content perquè vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El seu torn de paraula ha acabat.
Sr. President del Govern té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet ja li he dit, cap membre del meu Govern ha fet aquests
tipus de manifestacions, cap membre del meu Govern ha fet
aquests tipus de manifestacions. En tot cas ho ha fet un partit
polític i hi ha llibertat d’expressió i per tant, ha de ser aquest
partit el que respongui de les seves manifestacions i trob que
sobra tota aquesta explicació que vostè ha fet, perquè ja li he
dit que jo tenc total respecte al Consell Consultiu i als seus
membres i això és el que pensa el Govern i és molt diferent de
certes actituds que ha tengut el Partit Popular referent a temes
del Consell Consultiu, perquè aquest Govern ni cap dels seus
membres si li ha ocorregut quan hem discutit de modificar
aquest Consell Consultiu vedar a ningú, en canvi el Partit
Popular sí que ha vedat gent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 1617/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resultat de l'aplicació de la Llei REB.

Passam a la vuitena pregunta, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resultat de l’aplicació de la llei REB. El Sr. Diéguez té
la paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Volviendo al tema de la publicidad
del que se ha hablado hace unos momentos aquí, vamos ha
hablar del régimen especial de Baleares y concretamente le
quería preguntar al Sr. Conseller de Hacienda, ¿qué resultado ha
tenido la aplicación en nuestra comunidad autónoma de la ley
de régimen especial de las Islas Baleares que ya lleva un cierto
tiempo publicada y en aplicación?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR .PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que convé fer una mica
d’història, la llei del règim especial va ser la principal llei i
bandera política de l’anterior executiu, va ser una llei que es va
aprovar el juliol de l’any 98, va sortir d’aquest Parlament
aproximadament amb 70 i busques articles i vull recordar que es
deia llei de règim econòmic i fiscal diferenciat. Es va fer una
gran campanya mediàtica, es va posar al seu darrera a moltes
d’associacions i molta societat civil i l’informe del Senat de les
comunitats autònomes de l’any 98 ho deixa ben clar.

 Aquesta llei ambiciosa, des del punt de vista fiscal, va
haver de ser desatesa quan va arribar al Congrés dels Diputats
perquè les instàncies centrals del Partit Popular no la varen
acceptar. La llei al final va sortir amb 32 articles, originàriament
crec que varen quedar 2 articles de la llei que va sortir del
Parlament i tot va quedar muntat amb unes comissions mixtes,
que en aquests moments  estan pendents de constitució. Fins
ara el que s’ha aconseguit de llei de règim especial és allò que
marca la llei, determinats descomptes en transport de viatgers,
determinats descomptes en tarifes portuàries, que s’ha de dir
que aquestes tarifes portuàries van contra la compta de
resultats de l’Autoritat Portuària de Balears i d’aquesta manera
es disminueix el marge per realitzar inversions i poca cosa més.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En definitiva lo que me da la
impresión es que más allá de lo que es de inevitable aplicación,
porque así lo ordena la ley, nada de aquello que quedó en la
voluntad del Gobierno central o dentro de su voluntarismo ha
sido aplicado, si es así me gustaría que me lo aclarara el Sr.
Conseller de Hacienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda té la paraula.

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

 Gràcies, Sr. President. Home jo crec que ningú es pot de
sentir escandalitzat, quan es pot dir que fins ara en aquests
moments la llei del règim especial és el gran frau col·lectiu de la
història de la nostra comunitat autònoma. En aquests moments,
ja li dic, aproximadament aquestes bonificacions, aquests
descomptes que els marcava la llei, per tant, amb un any de
govern del Partit Popular de l’any 98 a l’any 99 no es va
aconseguir res. Nosaltres després li contestaré a la pròxima
pregunta de les gestions que hem fetes, posant de manifest que
el Govern del Partit Popular no té cap interès per desenvolupar
el règim especial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. 

I.9) Pregunta RGE núm. 1618/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears.

Passam a la novena pregunta, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Antonio Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears. El Sr.
Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para aclarar una serie de
cuestiones respecto a ese régimen especial de Baleares y
concretamente la referida a las comisiones mixtas que se deben
reunir para llevar a cabo el desarrollo de esta ley y llevar a cabo
el desarrollo de los preceptos que tiene esta ley, conseguir
determinadas ventajas económicas para las Islas Baleares.
Concretamente la reunión de estas comisiones mixtas necesita
de dos partes, de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
y del Gobierno del Estado español. 

Entonces quisiera que me aclarase el Conseller de Hacienda,
¿qué actuaciones ha hecho el Gobierno de las Islas Baleares
para que se de cumplimiento a esta ley de régimen especial de
las Islas Baleares, concretamente por lo que respecta a la
reunión de las comisiones mixtas previstas en la misma?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda té la
paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. Quan es va constituir el Govern, una
de les primeres decisions va ser nomenar el representant de
totes les comissions mixtes per la part de la comunitat
autònoma vàrem sol·licitar la col·laboració del Grup Parlamentari
Popular, hi ha un membre del Grup Parlamentari Popular a cada
comissió mixta. 

I a partir d’aquí s’ha produït una bateria, una ofensiva de
peticions de convocatòria de comissions mixtes,
aproximadament hi ha unes quaranta cartes demanant la
constitució de comissions mixtes, hi ha hagut gestions directes
del President de la comunitat autònoma amb el President del
Govern central, hi ha hagut reunions directes amb el Ministre
d’Administracions públiques, s’ha demanat reiteradament la
constitució de les comissions, en aquest moment hi ha tres
comissions constituïdes i cinc que estan pendents encara de
reunió, s’han fet gestions també relacionades amb les
inversions que es recolliran dins el pressupost general de
l’Estat, que tenguin en compte el règim especial de Balears. 

S’han duit a terme gestions també per intentar que l’impost
de societats que ara s’aplica a l’Autoritat Portuària donés una
exempció per tal de no disminuir la seva capacitat inversora,
s’han duit a terme gestions relacionades amb la possibilitat de
bonificacions, com així preveu el règim especial dins l’impost de
societats  per al manteniment de la indústria tradicional i és
sorprenent veure com per exemple en aquest cas, que la llei
marca que es donaran el Gobierno del Estado promoverá
medidas necesarias, dins l’impost de societats amb un règim
específic per al manteniment de la indústria tradicional, ens
contesta el Secretari d’Estat d’Hisenda dient que ara no són
pertinents, s’han fet gestions per demanar inversions de
transport ferroviari, és sorprenent també veure com el Ministre
d’Infraestructures presenta un pla d’infraestructures
ferroviàries de 3,5 bilions de pessetes, quan té un article 10 que
diu que l’Estat col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears en
el foment del transport ferroviari. 

S’han fet gestions també amb el ministeri per donar sortida
a un àrea important, aeroportuària la construcció d’un hangar
de manteniment, s’han fet moltes gestions i en aquests
moments la darrera carta rebuda per part del Ministeri
d’Administracions Públiques de divendres passat se’ns
confirma que estamos muy cerca de la constitución de dos
comisiones mixtas más, Ministeri d’Economia i Ministeri de
Ciència i Tecnologia. Evidentment quan tot es base en
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comissions mixtes i la bona voluntat d’una de les parts, si falta
aquesta voluntat el règim especial no avançarà.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez té la
paraula té la paraula però al Conseller d’Hisenda li queden cinc
segons de temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias Sr. Presidente. El conseller ya ha dado una
respuesta bastante amplia a la pregunta, de todas maneras se
puede sacar una conclusión muy clara y es que si esta ley
preveía un determinada trato especial para las Islas Baleares no
consigue sacar absolutamente nada, qué va a pasar con
nosotros cuando llegue el proceso de financiación, la revisión
del proceso de financiación, probablemente nos pondrán a
pagar más, porque ya no cabe otra salida. Si en esta ley que
nos tenían que dar un trato especial, no nos dan el más mínimo
trato especial, ya veremos que sucede.

Esto nos vuelve a plantear la necesidad de que hemos de
mirar hacia nuestras propias posibilidades y que todo lo que
tengamos que hacer lo tenemos que hacer nosotros y no
confiar en financiaciones ajenas, lo cual va a ser muy
importante de cara a futuras leyes que sin duda verá este
Parlamento.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda té cinc
segons de temps. 

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

Bé jo m’agradaria poder dir en aquest Parlament que el règim
especial és una realitat i que arriben les inversions per a
Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda.

I.10) Pregunta RGE núm. 1619/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francesca Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a raons d'unes diligències.

Passam a la desena pregunta la 1619, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a raons d’unes diligències. La
Sra. Armengol té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
volíem demanar al Conseller d’Interior quines són les raons per
les quals s’han obert unes diligències a la Sra. Raimunda Roig
i Escandell, que és una persona que treballa al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

 Li demanam això Sr. Conseller, perquè després de destacats
membres del Partit Popular a diferents mitjans de comunicació
dient que aquestes diligències havien suposat amenaces,
coaccions i un brutal interrogatori per part del Govern de les
Illes Balears, des del nostre grup teníem por que la seva
conselleria no s’hagués convertit amb una sala de tortures.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No es
preocupi, es respecten els drets perfectament i li diré que
bàsicament que a mi també em va preocupar la informació
apareguda, però totes aquestes arrancades de cavall tenen
parada i la parada crec que va estar ben clara en la
interlocutòria, l’acte que va dictar el jutge i que si respectam el
que és la diferència entre el que és i es respecte la
independència del poder judicial, si només que es llegeixi i
després  hi ha una altra pregunta crec que el jutge la dóna per
resolta diu que es varen aplicar els criteris conforme a la
legalitat del dret administratiu. 

Per tant, ja vagi també per resposta, almanco a nivell de
criteri de poder judicial de si es varen respectar els principis,
referents a si era necessari entregar còpia o si era obligatòria
l’assistència del lletrat o assistència de la persona que ha estat
acompanyant a la diputada Mabel Cabrer en tot el currículum
judicial fins ara.

També a mi el que em preocupa molt és el tema que fa
referència a la moralitat que l’altre dia el portaveu del Partit
Popular va qüestionar la moralitat del Conseller d’Interior,
respecte a com s’havia fet aquest procediment. Crec que per
respecte al Parlament i als mitjans de comunicació que posen de
manifest una qüestió, crec que era una obligació del Conseller
d’Interior instruir aquestes diligències. El que no és de rebut és
aquesta moralitat, senyors del Partit Popular, la recollida dels
vots del Partit Popular arreu de les Illes Balears, el que passa
que això és una pràctica que ve de ben lluny, com diu la cançó.
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EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. De la seva intervenció hem
d’entendre Sr. Conseller que les diligències i les preguntes que
li varen fer a aquesta senyora es varen fer de manera correcte,
que de fet el jutge ja ha dictat sentència i també hem
d’entendre, evidentment, que les diligències obertes són arrel
de l’anomenada operació Mapau i que el Govern de les Illes
Balears, des del nostre grup tenim l’opinió que té l’obligació
d’investigar si realment hi havia persones que estaven
treballant pagats amb sous de tots els ciutadans i treballaven
amb finalitats partidistes o no des del Govern de les Illes
Balears.

Per tant, li donam total suport per seguir investigant si
realment el Govern anterior del Partit Popular va cometre o no
aquesta anomenada operació Mapau, va cometre o no frau amb
els  doblers de tots els ciutadans i si va o no, des del Govern de
les Illes Balears, intentar aconseguir vots a l’Argentina de
manera il·lícita per al Partit Popular. Per tant, té tot el nostre
suport  per seguir investigant, perquè crec com a ciutadana que
és la seva obligació aclarir tots aquests dubtes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com a Conseller d’Interior compliré
l’obligació que tenc de garantir i vetllar que els funcionaris o
personal al servei de la comunitat autònoma, només realitzin
serveis  públics. Per tant, s’obriran les diligències necessàries
a fi de saber-ho.

Únicament voldria ressaltar que aquesta crítica que es va
fer, que el Conseller d’Interior no entregava uns documents que
eren fruit d’unes diligències reservades, dir que es va entregar
el dilluns i el dimarts estava publicat literalment a un mitjà de
comunicació i només el tenien dues persones, el Conseller
d’Interior i la persona a qui li varen entregar i el Conseller
d’Interior no va ser. Per tant, crec que s’ha fet un flac favor a la
intimitat, si algú la volia preservar a alguna persona o a una
funcionària afectada és utilitzar políticament instrumentalitzant
a una persona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.11) Pregunta RGE núm. 1620/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francesca Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llocs de feina.

Passam a la onzena pregunta 1620, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lloc de feina. La Sra. Armengol
té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Arrel també d’aquest cas i totes les
informacions que hem pogut seguir en els mitjans de
comunicació, ens agradaria que en aquest Parlament, la cambra
de la sobirania de les Illes Balears ens digués quin era
exactament el lloc de feina que ocupava la Sra. Raimunda Roig
i exactament on estava treballant l’any 99.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. El seu contracte és de personal
laboral d’empreses públiques a disposició del Govern, amb un
contracte des de l’any 96 i una forma d’adscripció de facto, és
a dir, adscripció de fet, treballava en el Gabinet de Protocol.

Dins el conjunt d’irregularitats, hi havia molts de
funcionaris o personal que no estava adscrit en el seu lloc de
feina, no passaria de ser una més de les múltiples irregularitats
que el Conseller d’Interior, dins allò que és l’àmbit de la
Direcció General de Funció Pública es va trobar. El que crec que
és més greu és una altra qüestió i és que enlloc de realitzar les
tasques de protocol realitzés altres tasques, però per respecte
a les diligències que es realitzen tampoc faré cap apreciació a
priori. Però el que és una obligació és posar de manifest una
qüestió, on estava adscrita, on es treballava i on realment es
feien els treballs i les vacances.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment per allò que hem vist en
els  mitjans de comunicació és molt sorprenent que aquesta
persona que treballava amb sou a la comunitat autònoma de les
Illes Balears dediqués una feina important a l’illa de Formentera,
allà on tots sabem que abans de les eleccions va esclatar el
gran escàndol de frau electoral, allà on sabem que un diputat
necessita molts menys vots que a qualsevol altre lloc de les
Illes Balears i també sabem, pel que ha sortit en els mitjans de
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comunicació, que suposadament el Partit Popular hi tenia un
gran interès.

De totes maneres a nosaltres ens sorprèn el que ha sortit en
els  mitjans de comunicació, que aquesta senyora es dedicava
a preparar actes, concretament del Partit Popular i del Sr.
Arenas i per tant, no podem entendre de cap manera com una
persona que treballa a la comunitat autònoma de les Illes
Balears es dedica a preparar coses per al Partit Popular.
Nosaltres no creim que això sigui la feina que ha de fer ni els
funcionaris, ni personal laboral de la comunitat autònoma i ens
agradaria que ens pogués aclarir exactament si això era així en
el mes de juny del 99 a Formentera i miri de trobar tots els
indicis  perquè això evidentment, estic segura que en aquest
Govern no tornarà a succeir, però també s’ha de castigar el que
va succeir en Governs anteriors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo no entraré més en la qüestió d’una
persona adscrita a la comunitat autònoma, però crec que és bo
fer una precisió i des del global arribarem al tema en concret.

Es situïn un parell de dies abans de les eleccions, enquestes
que sortien a tots els mitjans per un o dos punts anava la
victòria a Formentera d’una força o l’altra i això era el que es
jugava el Partit Popular, el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i probablement deien alguns la comunitat
autònoma. Tots els mitjans eren bons, una persona i una foto
posa de manifest en realitat fins on va arribar la pressió que es
realitzava o el sentit de mirar d’adulterar les qüestions i un grup
de militants del Partit Popular varen fer una queixa pública
entregant un document i tirant les paperetes que repartien una
militant del Partit Popular que es diu Ray.

 Aquesta és una mica la situació que ens trobam, però vista
les informacions que apareixen dels vots dels argentins, dels
vots  dels morts, això és també un capítol més d’un entramat
molt més global que esper i desig tota la sort al Parlament de les
Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. El seu temps està
esgotat.

I.12) Pregunta RGE núm. 1625/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència del representant sindical a
l'interrogatori a una empleada del Codefoc.

Passam a la dotzena pregunta la 1625, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència dels representants sindicals a
l’interrogatori a una empleada del Codefoc. El Sr. Flaquer té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
fer esment a l’amable i amorós interrogatori que va durar més de
quatre hores i mitja i a causa del mateix una funcionària va
haver de precisar atenció mèdica i supòs que alguna mala
consciència ha generat en aquest Govern per justificar, fins i
tot, una pregunta molt interessant d’una diputada que forma
part dels grups que donen suport al Govern i al conseller
perquè pogués descarregar una mica la seva mala consciència
d’aquest interrogatori i de pas, com no poden fer d’una altra
manera, seguir escampant acusacions cap al Partit Popular.

El que avui demanam al Sr. Conseller de Treball, si aquesta
persona que va ser citada i hi va voler assistir acompanyada per
un representant sindical, a més era advocat, i tenim entès fins
i tot que va ser suggerida aquesta presència pels propis alts
càrrecs de la Conselleria de Treball, vostè creu que va estar ben
fet que li neguessin l’assistència d’aquest representant
sindical?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer la veritat jo em pensava
que retiraria la pregunta, però no la retirada i li contestaré.
Primer li he de dir que jo estic absolutament d’acord amb allò
que va fer Funció Pública d’obrir unes diligències informatives
davant uns fets de tanta gravetat, com va denunciar la premsa.

 Segon jo li he de dir que no sé el que va passar a la
Conselleria de Funció Pública, ni em correspon a mi respondre-
ho, ho ha de demanar al conseller i fins i tot, ho pot demanar al
jutge que ja s’ha manifestat sobre el que va passar a la
Conselleria de Funció Pública. Tercera el que sí li puc dir és
com va sortir de la Conselleria de Treball aquesta persona i va
sortir perquè a mi em va interessar que fos així, havent parlat
amb l’assessor jurídic de la conselleria, per assabentar-me bé
del que això volia dir, aquest procediment i va sortir
acompanyada per autorització meva de l’antiga secretària
general tècnica de la conselleria, que evidentment no és
precisament d’Esquerra Unida, sinó que és del Partit Popular,
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així és com va sortir i el que va passar li pot respondre el
Conseller de Funció Pública o el jutge que ja s’ha pronunciat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

 Gràcies, Sr. President. La pregunta va intencionadament
dirigida a vostè, Sr. Grosske i naturalment no la pens retirar,
perquè vostè és el Conseller de Treball i vostè dins les seves
funcions té, naturalment, la defensa dels drets dels treballadors,
i varen ser trepitjats brutalment els drets d’una treballadora. Els
drets d’una treballadora que va voler ser assistida per un
representant sindical, que en també era advocat i la podia
informar perfectament de quin tipus d’expedient li obrien, quin
procediment s’iniciava i tot això li va ser negat. 

I vostè Sr. Grosske hauria de defensar aquests drets d’un
treballador que han estat injustament atropellats per aquest
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. L’atropellament no serà més
atropellament perquè vostès ho repeteixin, l’atropellament va
ser denunciat i hi ha hagut un jutge que ha dit que no hi va
haver atropellament, però així com jo vaig poder defensar a
aquesta persona, vaig fer el que jo creia que era necessari fer el
dia de les declaracions ho faré ara també aquí i ara també la
defensaré.

Miri, deixin de defensar-la, deixin d’utilitzar-la que no hi ha
dret amb el que li han fet a aquesta persona, la canvien de lloc
de feina irregularment, la envien a Formentera a fer el que esper
que les diligències informatives aclareixin que va fer. Una
persona que té un contracte laboral absolutament precari, ni tan
sols  és una funcionària, va ser miserablement utilitzada i ara
vostès  amb tota aquesta polèmica miserablement l’han
utilitzada miserablement com a escut humà d’aquesta flota mig
naufragada de tota la gent del Partit Popular que va participar
a l’operació Mapau. Ho trob indignant des del punt de vista del
Parlament, dels ciutadans i d’aquesta persona que ha estat tan
vilment utilitzada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, Conseller de Treball.

II.1) Moció RGE  núm. 1525/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern en relació al Pla
hidrològic (Derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
593/01).

Esgotat el torn de preguntes, passam al següent punt de
l’ordre del dia que és la moció 1525 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla hidrològic, és una moció
derivada del debat de la interpel·lació 593. Té la paraula el Sr.
Font per defensar la moció. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
membres del Govern. Avui fa quinze dies aquest grup va
interpel·lar a la consellera Sra. Rosselló i el Govern i crec que va
posar en evidència el canvi que ha hagut de fer aquest Govern
amb una sèrie de postures en temes d’aigua, després de prop
de vint-i-un mesos i mig, després que quedi demostrat que els
papers firmats pel Pacte són papers banyats i papers que sense
cap dubte seran aquells  que un dia volgueren il·lusionar a una
societat que cada dia es sent més desmoralitzada i al final l’any
2003, segurament els passaran factura.

Després d’aquesta interpel·lació que va venir com a
conseqüència del vot en contra per part de la consellera
Rosselló el dia de l’aprovació del pla hidrològic nacional, que
també va coincidir amb l’aprovació del pla hidrològic per a
Balears, el Grup del Partit Popular a conseqüència d’aquella
interpel·lació presenta aquesta moció que té quatre punts i
supòs que algun els  espina, els fa mal, però després d’acceptar
més de 50.000 metres cúbics d’aigua dessalada, dos glopets
més supòs que no els farien res. Ha quedat clar que era
necessari dotar a Balears d’una sèrie d’infraestructures i fossin
infraestructures que resolguessin un problema estructural de
les nostres Illes i en cap moment actuar de forma conjuntural,
com va actuar aquest Govern l’any passat amb les 12 línies
modulars que hi ha instal·lades a Mallorca, amb de 14.000
metres cúbics dia de distribució.

Per això aquesta moció té quatre punts. El primer és que
aquest Parlament reprovi el vot en contra emès pels
representants  del Govern de les Illes Balears, en relació al
dictamen de la comissió nacional de l’aigua sobre el projecte
del pla hidrològic nacional i per què? Perquè lògicament ja ho
vàrem dir, el pla hidrològic nacional en allò que fa referència a
les Illes Balears, després dels “paripés” del règim especial que
hem viscut avui entre el Sr. Diéguez i el Conseller d’Hisenda, és
dir no a 48.000 milions de pessetes, és dir no a més de 50.000
milions en carreteres que no estan dins el pla hidrològic. És a
dir, vostès són un Govern, són cinc grups que donen suport en
aquest Govern, que diu no a dues qüestions distintes una
aigua i l’altre a carreteres, són 100.000 milions de pessetes per
a Balears i després preparen els “paripés” que avui aquest
Parlament ha hagut de suportar de preguntes del Sr. Diéguez al
Conseller d’Hisenda respecte el règim especial. Increïble
100.000 milions de pessetes que poden arribar i en aquest cas
ens afecten a 48.000 els que la consellera Rosselló va dir no,
48.000. Amb això aquest vot, no l’actitud, l’actitud és legítima
de cada un, però el vot creim que és reprovable.
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El segon punt fa referència a la creença que aquest
Parlament ha d’instar el Govern perquè consideri la postura de
no voler les dessaladores que li ofereix el Ministeri a Andratx i
Calvià, fixes. A Ciutadella i Santa Eulàlia. S’ha de recordar que
l’Ajuntament d’Andratx, l’Ajuntament de Ciutadella i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, ajuntaments legítims, sortits dels
vots  dels ciutadans de cada municipi, allà on tenen un batle o
una batlessa legítima, on poden decidir i han de gestionar els
temes de l’aigua, ho diu la llei de bases de règim local, que
tendrà l’obligació el municipi, l’ajuntament de donar aigua de
qualitat i aquests tres municipis s’han pronunciat que volen
també una dessaladora perquè els fa falta. Entenem que aquest
grup té l’obligació de plantejar aquí una vegada més que
reconsiderin la postura d’aquests tres ajuntaments i que s’insti
el Govern a veure favorablement aquesta instal·lació.

El tercer punt és que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern central perquè en el termini més breu possible
procedeixi a l’aprovació en el si del Consell de Ministres del Pla
hidrològic de Balears. Supòs que aquest el votaran, perquè
n’estan tan interessats com vostès o més per una qüestió,
perquè el Pla hidrològic de Balears es va aprovar la passada
legislatura i governava el Partit Popular. És una d’aquelles
banderes que difícilment segons quins partits, i ja m’entenen
els partits, se la podran fer seva perquè mai ja no serà seva, en
tot cas serà de tots.

I el quart punt és que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern central i el Govern de la comunitat autònoma a la
signatura del protocol d’inversions a Balears en matèria
hidràulica. A veure si ens aclarim i a veure si de qualque manera
s’aconsegueix ser lleials, i no per publicitat, que avui n’hem
parlat bastant, perquè jo crec que el Sr. Cristòfol Huguet ha
pogut demostrar que vostès per publicitat són capaços de fer
tres pàgines en blanc i en color, només per gastar, i no només
per publicitat com varen fer vostès divendres farà 15 dies,
divendres farà 21 dies: d’anunciar que ja estaven d’acord en un
protocol, essent fals totalment i absolutament, essent deslleials
totalment i absolutament a les negociacions que havia duit el
nostre grup a través d’un portaveu amb  un portaveu d’aquest
govern, i quines coses estaven vostès disposats a fer i aquelles
altres que havia ofert el ministeri el mes de desembre no
estaven disposats a fer. És bo que sàpiga aquesta cambra i
quedi per a sempre escrit en aquest parlament, en el Diari de
Sessions, que quan el desembre se’ls va passar el protocol de
ministeri els varen dir, a vostès, “això és el que nosaltres els
oferim; el que no vulguin, ho lleven”, i així va estar negociant
un conseller d’aquest govern amb un portaveu del Grup
Popular, i la deslleialtat va dur, i les ganes de sortir del
president Antich, a faltar a la lleialtat de la discussió d’una...,
comissió no, una reunió secreta tampoc, però sí que es fes feina
en temes que són bons per als ciutadans de Formentera,
d’Eivissa, de Mallorca i de Menorca.

Per això estaria bé que instem també en aquest punt, que
veig que és un punt en què el Partit Socialista ha presentat una
esmena, una esmena que diu així: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears
a la signatura del conveni i, en el seu defecte, a la del protocol
d’inversions de les Illes en matèria hidràulica...”, tal. Ens sembla

bé, la podem acceptar. Ens agradaria que la coherència que
demostram acceptant aquesta esmena, vostès també la
demostrassin amb el discurs que fan els seus propis
representants dels distints partits del pacte a distints
ajuntaments allà on vostès governen, o a llocs on no governen
i estan a l’oposició, com a Santa Eulàlia, i el pacte està d’acord
amb la dessaladora de Santa Eulàlia. No hi està d’acord una
regidora?, molt bé, però tots els altres membres del pacte estan
d’acord. O com a Ciutadella: hi està d’acord molta gent que
dóna suport al pacte, al fet que es faci la dessaladora, amb la
qual cosa valdria la pena que vostès sapiguessin que tots
nosaltres som representants d’altres ciutadans i que quan
defensam les qüestions d’aquest parlament també hem de mirar
de no trepitjar les funcions i els drets que tenen els ajuntaments
de voler donar en aquest cas aigua de qualitat, de voler arreglar
per sempre un problema estructural que hem patit a les Balears,
que per primera vegada des que governa el Partit  Popular s’ha
volgut tenir en compte una inversió de més de 48.000 milions de
pessetes  que vaig poder demostrar l’altre dia en nom del Grup
Popular que és fals i mentida quan es diu que és per a
dessaladores. Va quedar demostrat que el 23,67% és dessalació
i l’altre 72% i busques és reutilització d’aigua, gestió de la
demanda, canalització de torrents... També hi havia una sèrie
d’artèries de comunicació -que vostès no hi estan d’acord- de
dessaladores ja existents a Eivissa...

Per tant, primer de tot, un govern responsable no diu tantes
mentides seguides sobre el tema de la dessalació que ofereix el
Partit Popular perquè és fals. Segona qüestió: no trepitgin el
que és legítim dels ajuntaments que volen resoldre un problema
per sempre en els seus municipis amb una dessaladora a
Ciutadella, a Andratx i a Santa Eulàlia. I per altra part es
demostra clarament que vostès no representen tots els
membres del pacte, perquè hi ha membres del pacte que estan
d’acord amb aquesta proposta que nosaltres feim. 

Més diré: vaig dir al Sr. Antich l’altre dia, que no hi era i
avui ho torn a dir i no és aquí, que el Sr. Antich és presoner
totalment i absolutament d’Els Verds i d’Esquerra Unida; de
vostè, Sra. Rosselló. Vostè és la que li va dir, ara fa un any, que
no en faria cap de dessaladora, i n’ha fetes 7 de modulars, 12 de
modulars. Vostè va dir que no dessalaria una sola gota d’aigua
i en dessalada 14.500 més la dessaladora de Palma, i està
d’acord amb la vuitena i la novena línia de la dessaladora de
Palma, més de 40.000 metres cúbics dia, és a dir, en total més de
54.000 metres cúbics d’aigua dessalada. Vostè ha enganat els
ciutadans amb la política amb què vostè es presentava a les
darreres eleccions autonòmiques, perquè vostè va dir que no
apostava per les dessaladores, i de passada li vull dir una cosa,
Sra. Rosselló, vostè va acompanyada d’un grup, que és el Grup
Socialista, l’aposta més important del qual per al seu virtual pla
hidrològic nacional, que no va fer mai en 14 anys i que n’ha fet
dos en un mes, és dessalació.

I l’altre dia no li ho vaig poder dir i li ho dic avui: no em parli
dels transvasaments. Aquí, a Formentera, a Eivissa, a Mallorca
i a Menorca, del Roine no es pot dur aigua. No diguin sí que no
estaven d’acord amb l’Operació Vaixell, que a la llarga s’ha
demostrat que es va donar aigua de qualitat. 
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(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:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Per això m’agradaria que amb
aquesta moció fossin coherents. Diguin, reconeguin que són
realment vostès dessaladors, perquè ho són; ho reconeguin.
Reconeguin que el 70% del Pla hidrològic nacional, que vostè
va votar en contra, són 48.000 milions de pessetes per a Balears
i que aquest govern, que es queixa del fet que Madrid no dóna
un duro, va dir que no a aquests 48.000 milions de pessetes
votant en contra del Pla hidrològic nacional.

A partir d’aquí, en aquesta moció nosaltres no tendríem cap
inconvenient en acceptar aquesta esmena del PSOE i estic
convençut, perquè no els quedi cap dubte, no és que ho sàpiga
perquè si ho sapigués els ho confirmaria, però estic convençut
que d’aquí a final de mes el Pla hidrològic de Balears estarà
aprovat pel Govern central, i això demostrarà dues coses molt
importants: Primer de tot -i acab, Sra. Presidenta- que el Pla
hidrològic de Balears, si qualcú el va impulsar i qualcú el va
aprovar inicialment va ser a proposta del Partit Popular i,
segona qüestió, que l’Estat central, que vostès no recorden
quan governava el PSOE, serà el primer govern, també governat
pel Partit Popular, que aprovarà el Pla hidrològic de Balears. 

M’agradaria que el PSOE, que forma part d’aquest govern
i és el majoritari, pogués dur una sola cosa en aquesta tribuna
més important que aquesta que els acab de dir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font.

El Grup Parlamentari Socialista he presentat una esmena de
substitució. Per defensar l’esmena té la paraula la diputada Sra.
Amer per un temps de 10 minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyores
diputats, vull començar aquesta intervenció insistint una
vegada més en mostrar el nostre interès, des del Grup
Parlamentari Socialista, en la necessitat de finançament que té
aquesta comunitat autònoma i, sobretot, en matèria d’aigua.

Amb les diferents iniciatives que hem duit des del Grup
Parlamentari Socialista a aquest parlament demostram dia a dia
la voluntat i, al mateix temps, la preocupació per no perdre ni
una pesseta, ni un euro, el que vostès vulguin, en aquest tema
que ens ocupa avui i que també entenc que és la preocupació
dels 59 diputats i diputades d’aquest parlament.

Així, entenem que aquest debat és polític, però també és un
debat ciutadà, el tema de l’aigua, i per això hem de donar la
importància que té a la necessitat d’aquest finançament, a la
necessitat d’aquest compromís amb la ciutadania de donar
aigua de qualitat i de forma suficient. 

També he de dir que em vaig sentir preocupada després del
debat de la interpel·lació del passat ple de dia 20 de març, no
tan sols pel to de crispació a què ens té acostumats el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, sinó també perquè quan es va
referir precisament al protocol mostrava encara molts de dubtes
d’un acord tancat. Recordaran tots vostès les declaracions del
president el passat 15 de març, el president Antich, que en
positiu recordava l’acord de la comissió mixta integrada pels
representants  del Govern central i del Govern autonòmic en
relació al protocol de l’aigua, en relació a aquest protocol, i
quedaven tan sols uns petits temes pendents.

Demanam finançament, demanam allò que és just, i és per
això que presentam aquesta esmena, que sigui el conveni o que
sigui el protocol, però que no siguin tan sols promeses allò que
s’ha de fer en temes d’aigua. Recordaran tots vostès que ja el
passat 13 de juny tots els grups per unanimitat varen instar el
Govern de l’Estat a signar precisament aquest conveni
hidrològic amb el Govern de les Illes Balears, conveni que
també recordaran tots vostès que pocs dies abans de les
eleccions del 99, dia 21 de maig, ja es donava per fet, però
encara avui, dia 3 d’abril, encara no està signat aquest conveni.
Aquest conveni es refereix a unes obres d’infraestructura, el
ministeri ha d’aportar 10.000 milions, encara ens queden
pendents  els 6.000 d’aprofitament de sa Costera, obres de
condicionament i millora del llit de torrents per valor de més de
3.000 milions (tenim pendent encara el torrent de Manacor),
obres de sanejament i depuració d’aigües residuals i urbanes
per valor de 10.000 milions de pessetes, i actuacions en millora
d’aqüífers.

Podem parlar d’un conveni o podem parlar d’un protocol
d’inversions que ha d’estar consensuat, que entenem que hi ha
d’haver acord de les dues administracions i que contempla
inversions de l’ordre d’uns 35.000 milions de pessetes, obres
hidràuliques de proveïment de nuclis urbans 16.000 milions,
programa de condicionament i millora de llits dels  torrents per
4.000 milions, programa de sanejament i depuració 8.000
milions, programes d’actuació en aigües subterrànies 1.000
milions, o programa de gestió de la demanda 6.000 milions. En
definitiva demanam voluntat d’enteniment per a aquest
finançament necessari per a les Illes Balears entre ambdues
administracions, lleialtat institucional.

I estic contenta Sr. Portaveu, Sr. Font, de la manifestació a
favor de l’acceptació d’aquesta esmena. Ja veu que, sigui
conveni, sigui protocol, que se signi i que tenguem aquest
finançament necessari per donar aigua de qualitat als ciutadans.

Respecte als altres punts de la moció, miri, Sr. Font, fa uns
pocs mesos molts de vostès varen poder gaudir d’un
reportatge que feia que ens sentíssim satisfets de la nostra
terra. Era per la televisió, parlava de la Mallorca profunda,
parlava de l’equilibri, parlava de la Serra de Tramuntana, unes
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imatges de s’Albufera, de l’arròs de marjal; era, em referesc i
vostè ho deu conèixer, José Antonio Labordeta. Sap que és
diputat en el Congrés i era el mateix que s’expressava dia 28 de
març a un mitjà de comunicació escrit expressant les seves
crítiques al Pla hidrològic nacional. Diàleg i racionalitat, el
mateix que demanava el ministre, i què deia exactament el Sr.
Labordeta? Deia, en relació al diàleg: “Salimos en Zaragoza,
recorrimos las calles de Barcelona y tomamos Madrid, y no
porque los políticos encabezáramos las manifestaciones, sino
porque las gentes decidieron salir a la calle y reclamar
diálogo”. Què demanava, què deia respecte a la racionalitat?
Diu: “Don Narcís Prat, catedrático de economía de la
Universidad de Barcelona, afirma que el río para cumplir sus
funciones ecológicas y económicas y sociales, necesita un
caudal de 11.000 hectómetros cúbicos año, y que con los
5.000 que ustedes dejan se muere”. 

Precisament aquests dies 27, 28 i 29 de març estava previst
que es produïssin les compareixences dels diferents experts, 30
experts científics havien d’anar, demanats pels diferents grups,
al Congrés de Diputats. El Sr. Narcís  Prat era un d’aquests que
també va fer la seva contribució no tan sols en el Congrés sinó
també a Palma, i així deia també, i estava recollit en un mitjà de
comunicació, dia 30 de març: “El científico catalán -
s’expressava aquest mitjà de comunicació escrita aquí- el
científico catalán Narcís Prat, que fue uno de los expertos
consultados por el ministro Matas para la elaboración del
Plan hidrológico, afirmó que los científicos en general
consideran que el plan es científicamente malo. El impacto
que tendrá la aplicación del plan sobre el delta del Ebro será
impresionante”. 

Un dels altres científics que també varen expressar l’altre
dia, fa poc temps, amb motiu de la celebració del Dia
internacional de l’aigua era Pedro Arrojo, que també va ser un
dels experts que varen comparèixer aquests passats dies al
Congrés dels Diputats que, com deia, havien demanat els
diferents grups parlamentaris. Què deia el Sr. Pedro Arrojo? Un
mitjà de comunicació escrita aquí deia: “Pedro Arrojo,
presidente del Congreso Ibérico sobre planificación y gestión
del agua -deia: las directrices europeas han pasado de
promover una gestión basada en la oferta a una gestión
basada en la conservación y en el ahorro; la directiva marco
de la Unión Europea marca un hito de transposición hacia
una nueva nueva cultura del agua basada en la eficiencia”,
que deia, a més, i es pronunciava també el Sr. Arrojo: “La
eficiente gestión de los acuíferos forma parte de un nuevo
modelo de gestión del agua que pasa por la eficiencia y el
ahorro. Pedro Arrojo criticó severamente el plan hidrológico
nacional haciendo incapié en el hecho de que sus
afirmaciones no son personales, sino que corresponden al
consenso de la comunidad científica. Arrojo acusó al
Ministerio de Medi Ambiente de haber hecho mal los
cálculos”, referint-se al tema de preus.

Per tant també vull fer menció a aquestes intervencions que
vàrem tenir en el passat debat de la interpel·lació i, sobretot, la
del portaveu d’Unió Mallorquina el Sr. Nadal. Deia: “Tenim la
inversió més petita de totes les comunitats autònomes, només
guanyam a Ceuta, Melilla i la Rioja”. Efectivament, aquestes

són les xifres absolutes, però podem mirar les relatives, relació
inversió per població, que les tenim: Illes Balears 65.000
pessetes  per habitant, Espanya 76.000, un 15% menys.
Andalusia 94.000, Castella-Lleó 93.000, comunitat valenciana
menys, 53.000, Castella-la Manxa 113.000, Aragó 141.000. És  a
dir, que ho mirem per allà on mirem, absolutes o relatives,
sempre anam mancats d’aquest finançament tan necessari.

Per tant, tot són arguments, com veu, Sr. Font, que no
podem estar d’acord i votarem en contra d’aquest primer punt
de la moció que vostès presenten.

Respecte al segon punt li he de dir que també votarem que
no, però li vull manifestar des del Grup Parlamentari Socialista
que estam d’acord amb la dessalació, no tenim cap problema.
Ens pareix bé que hi hagi acord, a més, amb la declaració
d’interès general. Allò que volem oferir als ciutadans, ho
repetirem un pic i un altre, és aigua de qualitat per a les
necessitats  d’aquests ciutadans i les ciutadanes d’aquestes
Illes Balears, però allò que ha marcar les prioritats clarament ha
de ser el Govern d’aquestes illes amb les competències que té
assumides.

Les contradiccions que hi pugui haver són a vostès, a qui
han de preocupar, són vostès, Sr. Font, que s’han d’aclarir. Sap
què va dir el Sr. Cadenas fa uns pocs dies a la reunió que va
tenir amb la Comissió de la sequera a principi de març?, que
sobraven 4 milions de metres cúbics d’aigua dessalada. Què diu
el Sr. Matas respecte a l’aigua dessalada? Repassi les
contradiccions i s’aclareixin vostès, senyors del Grup
Parlamentari Popular.

Respecte al Pla hidrològic de les Illes Balears, -i ja acab, Sra.
Presidenta- el punt tres compta evidentment amb la unanimitat
de tots els grups d’aquest parlament. Hem d’insistir una vegada
més, i vostè n’ha fet menció, esperem que sigui així, que abans
de final d’any, que així mateix serà tard, l’aprovació sigui pel
Consell de Ministres, i demanam evidentment que sigui aviat
perquè allò que vèiem de dia 16 de maig de l’any passat era que
el Sr. Ministre es comprometia ben aviat. Ha passat molt de
temps. Demanam que sigui aviat i que finalment tenguem
aquest pla hidrològic de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Grups que vulguin intervenir? En nom
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Miquel Nadal per
un temps de 10 minuts.
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EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, els
diputats d’Unió Mallorquina votarem a favor del punt 3, del
punt 4, encara que no es presenti o no s’accepti l’esmena,
encara que pensam, de les paraules del Sr. Font, que acceptarà
l’esmena que millora sensiblement el text, i no podrem votar a
favor dels punts 1 i 2 si no es modifiquen els termes en què
s’han presentat.

Unió Mallorquina ja ha fet pública la seva postura davant
el Pla hidrològic nacional i el Pla hidrològic de les Illes Balears.
Per tant aquí no repetiré quina és la postura d’Unió
Mallorquina. Sobre el punt 1, Sr. Font, nosaltres no poden de
cap manera votar a favor d’una proposta de moció que el
Parlament reprova el que ha fet el Govern, perquè pensam que
en aquest tema el Govern no ho ha fet malament, sinó que ho fa
bé en matèria d’aigües. 

Votarem que sí al punt 3. Estam d’acord en el fet que
s’aprovi el Pla hidrològic de les Illes Balears el més prest millor.
Vostè aquí ens ha anunciat que abans d’un mes serà possible,
vostè que té aquesta informació privilegiada; jo li ho agraesc i
els ciutadans d’aquestes illes també li ho agrairan.

El punt 4. El punt 4 estaríem disposats a votar-lo tal com
l’han presentat; ens pareix millor la redacció a través de
l’esmena que ha presentat el Grup Socialista, però li donaríem
suport de totes formes.

El punt 2. Jo crec que la postura del Govern de les Illes en
matèria hidràulica, o hidrològica, o en matèria d’aigües, ja va
quedar ben explicada per la consellera el dia de la interpel·lació,
i jo crec que no hem de passar pena, jo crec que el Govern té
previstes les coses que ha de fer i l’únic que demana és un poc
de respecte a la capacitat d’autodecisió en una matèria de la
seva competència com és el Pla hidrològic. La mateixa capacitat
de decisió que vostè demana per a aquests tres ajuntaments, la
demana el Govern, quina cosa hi ha més natural? 

Nosaltres ja li hem dit que Unió Mallorquina està a favor
que hi hagi 46.000 o 48.000 milions d’inversió, i crec que la
majoria dels grups de la Cambra també estan a favor que es
facin aquestes inversions, i crec que no han d’emprar, ni el
Govern ni el Partit Popular, excuses per no fer aquestes
inversions. Facin-les, facin-les i els ciutadans d’aquestes illes
els ho agrairan.

Em consta, i així ho vaig entendre a la intervenció que va fer
la consellera el dia de la interpel·lació, que no hi ha cap rebuig
per part d’aquest govern perquè hi hagi dessalació, si és
necessària. El Grup Socialista ja li ho ha manifestat, nosaltres li
venim manifestant: no ens sap gens de greu que es facin les
dessaladores que siguin necessàries, no més de les que siguin
necessàries. No perquè ara estigui de moda o no perquè
s’hagin de cercar enfrontaments hem de fer més dessaladores
de les que siguin necessàries. 

Si vostè hagués presentat aquest punt dos amb alguna cosa
així com: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a tenir en compte l’acord de l’Ajuntament de Ciutadella, que va
ser pres per unanimitat -dels tres municipis que vostè anomena
l’únic que va ser pres per unanimitat va ser el de Ciutadella-
sobre la instal·lació d’una dessaladora al terme municipal”,
nosaltres també li haguéssim donat suport, perquè pensam que
a l’Ajuntament de Ciutadella es donen unes circumstàncies que
no s’han donat en els altres municipis, i és la unanimitat de tots
els  grups a favor d’aquest punt. Jo pens que això és tenir en
compte no la majoria, sinó el sentiment de tots els representants
d’aquest municipi, cosa que estic content que vostè ara, des
d’aquesta tribuna, ho vulgui fer, perquè la passada legislatura
els representants del seu grup pareixia que no ho feien. Però jo
vull ser positiu i tenir en compte aquest sentiment.

Jo li dic que els diputats d’Unió Mallorquina, que ens
sentim germans del partit INME de Menorca, Independents de
Menorca, ens sentim portaveus d’ells en aquesta cambra i
defensarem les seves peticions i les seves postures, i en aquest
tema crec que tothom està a favor, tots els grups de Ciutadella,
que si és  necessari, si no es poden adoptar unes altres mesures
que no ho facin necessari, s’aprovi una dessaladora a
Ciutadella.

A més, pensam que tant el Govern de les Illes com el
Consell de Menorca ja han pres iniciatives en aquest sentit.
Creim, sabem, ens consta que tant el Consell de Menorca com
el Govern de les Illes són sensibles al fet que, si és necessària
una dessaladora a Menorca, es faci, i per a nosaltres, per als
diputats d’Unió Mallorquina, aquest, el tema de la dessaladora
de Ciutadella, és un tema que encara resta obert. Pensam que
l’Ajuntament de Ciutadella està fent coses perquè no sigui
necessària aquesta dessaladora, sabem que està desenvolupant
un pla de mesures alternatives d’estalvi i altres mesures per tal
d’incrementar les disponibilitats d’aigua a fi d’evitar la
necessitat d’aquesta dessaladora, però si l’experiència, si el dia
a dia dels que conviuen allà fan necessària la instal·lació,
nosaltres serem els primers que estarem d’acord en votar a
favor d’aquesta dessaladora.

Aquesta serà la postura. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Ramon per un temps de 10
minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que el Sr.
Jaume Font, que ha vengut aquí una mica exaltat, bé, deu ser el
seu caràcter habitual, una mica contundent, ens ha parlat poc
de la moció que presenta avui... Sí, jo és que som més suau així
en les formes i vostè és més visceral, però..., bé, vull dir que ha
vengut de manera molt contundent a dir-nos tota una sèrie de
coses  que tenen poc a veure, en realitat, amb la moció que
se’ns presenta aquí. 
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La veritat és que segurament s’ha vist necessitat de fer una
actuació en favor de la política del ministre Matas, que en
aquests moments passa per uns dies difícils, i ha mesclat tota
una sèrie de coses, ha fet tota una sèrie d’acusacions que, quan
es fa una moció en positiu i es demana el vot de tots els grups,
idò no queden en principi massa lògiques, i tal vegada si no fos
perquè supòs que està una mica cansada de sortir a aquesta
tribuna a respondre les seves inexactituds, haurien pogut
motivar un torn incidental de la consellera de Medi Ambient,
perquè vostè conta les coses com li pareix, a la seva manera, diu
que els altres enganyen els ciutadans, ho diu sistemàticament,
que hi ha actituds deslleials per part d’aquest govern o del
president d’aquest govern, tota una sèrie de qüestions que la
veritat és que crec que han estat ja contestades altres vegades.
Vostès les va repetint sistemàticament però, en tot cas, com que
no formen part del contingut de la moció, idò jo no hi insistiré
més, i vegem els quatre punts que ens diu la moció del Grup
Parlamentari Popular.

Bé, comença demanant en el primer punt una reprovació de
la representant del Govern de les Illes Balears, que va votar en
contra del projecte de Plan hidrológico nacional a la comissió
nacional de l’aigua. Lògicament el nostre grup d’Esquerra
Unida i Ecologista no pot donar suport a una pretensió com
aquesta que té el Grup Parlamentari Popular de reprovar el
Govern de les Illes, i no hi pot donar suport no ja per principis,
que també, perquè evidentment nosaltres estam amb aquest
govern, sinó perquè pensam que no tenen la més mínima raó. Hi
ha un motiu fonamental perquè la representació de les Illes
Balears votàs en contra del Plan hidrológico nacional, i és
que no tenia en compte les Illes Balears. No les tenia en compte,
com va quedar -pens- demostrat en el debat de la interpel·lació.

A més, i des del nostre plantejament com a grup
parlamentari, pensam que tampoc no es pot estar a favor i, per
tant, assumim que hem votat en contra d’aquest pla hidrològic
nacional perquè és un pla que també té l’oposició de la
immensa majoria de les organitzacions ecologistes, d’una gran
part de la comunitat científica, de la immensa majoria també de
les poblacions, de les comunitats que haurien de cedir l'aigua
i que, a més, ha provocat unes manifestacions com feia anys
que no se'n  veien en aquest país per una motivació política, de
cents  de mils de manifestants, tant a Saragossa com a Madrid,
les principals, també a altres indrets, i que, realment, es
demostra que amb aquest Plan Hidrológico Nacional
s'aconsegueix, no només l'oposició del Govern de les Illes
Balears, sinó l'oposició d'una part important de la ciutadania. Ja
sé que els beneficiaris de l'arribada de l'aigua estan a favor, però
això no és tot.

També estam en desacord amb aquest pla hidrològic i, per
tant, ens sembla bé que no s'hi votàs a favor, perquè és una
concepció molt antiga que ve, com a mínim de la Segona
República, aquesta del transvasament de les aigües de l'Ebre
cap a l'interior. També pensam que no és possible avui en dia
parlar amb un mínim de rigor científic d'aquests conceptes de
conques  excedentàries i conques deficitàries, que es pensi i es
digui que l'aigua que circula pel riu i que va a parar a la mar, és
una aigua que es perd i que, per tant, l'hem d'aprofitar abans
que arribi a la mar, com si no hi hagués uns mínims ecològics

pels cabals de rius, que no convé tocar-los. Hem de dir que, en
aquest moment, com és ben sabut, la zona de desembocadura
de l'Ebre ja té problemes i té oposicions de la zona, de la gent
de la zona del Delta de l'Ebre.

Pensam també que aquest projecte d'obres faraòniques de
transvasaments, d'embassaments d'aigua, que poden ser molt
goloses per a les constructores, que aquí evidentment hi ha un
lobby de pressió a favor d'aquest tipus de planejament, són, per
altra banda, una agressió innecessària al medi ambient i
potencien el malbaratament de recursos, afavoreixen la
concentració de població d'indústries i prop del litoral
mediterrani, els desequilibris territorials, i pensam que aquesta
opció d'oferir més aigua sempre sense, al mateix temps, altres
tipus de mesures, té una tendència afavoridora que de cada
vegada se'n gasti més i no que es faci una política racional, que
és la que pensam nosaltres que s'ha de fer. Una política
diferent, tal vegada no tan espectacular, però molt més efectiva
i, sobretot molt més respectuosa amb el medi ambient. És el que
es coneix com a gestió de la demanda, la racionalització dels
usos de l'aigua, afavorir l'estalvi, l'eficiència, la depuració i
reutilització de les aigües residuals, la utilització combinada
d'aigües superficials  i subterrànies, tota una sèrie de qüestions
que se'ls han manifestat per diverses organitzacions i no es
tenen en compte per part del Govern central. 

Per tant, pensam que hi havia, des del coneixement dels
problemes de les Illes Balears, a tots aquests altres que he dit,
motius més que suficients per estar en contra d'aquest Plan
Hidrológico Nacional.

Pel que fa al segon punt de la moció, també, on es demana
que el Govern de les Illes Balears reconsideri la seva posició
sobre la instal·lació de plantes dessaladores als municipis
d'Andratx a l'illa de Mallorca, de Ciutadella a Menorca i de
Santa Eulàlia a Eivissa, amb un raonament tan de pes, com
diuen aquí, com que són les peticions que han fet els
ajuntaments, tampoc no diuen si hi ha altres alternatives,
simplement que són unes peticions que han fet els ajuntaments,
evidentment tampoc no votarem a favor d'aquest punt. I sobre
les dessaladores, voldríem deixar clara una cosa. Nosaltres no
les tenim "demonitzades", tenim en contra de les dessaladores,
com a inconvenient de les dessaladores els mateixos arguments
que dóna el ministre Matas quan li interessa parlar dels
inconvenients de les dessaladores. Ara, si en algun moment no
hi ha altra solució i són imprescindibles, nosaltres, com a grup,
i aquest govern ha optat per instal·lar dessaladores, únicament
quan siguin imprescindibles.

Però bé, vostès en demanen tres a tres illes diferents. Se
n'obliden d'una altra illa, com diu la publicitat aquesta
institucional del Govern som quatre illes i un país, se n'obliden
de Formentera, precisament l'illa que té restriccions habituals
d'aigua, precisament l'aigua on el batle ha hagut de fer un ban
demanant estalvi als ciutadans d'aquesta illa, perquè es temen
les restriccions que hi haurà a Formentera, precisament allà on
el ministre Matas, fa temps, hauria d'haver fet les inversions per
ampliar la dessaladora a Formentera. Aquesta no l'esmenten,
aquí hi ha acord municipal, suposadament Ministeri de Medi
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Ambient, Conselleria de Medi Ambient, aquesta no l'esmenten,
aquí no la fan.

Esmenten la de Ciutadella, sembla evident que a Ciutadella
hi ha solucions alternatives, si al final fos necessari, però en
aquests  moments ningú no ha demostrat que a Ciutadella sigui
necessari. I, sobretot, s'equivoquen vostès bastant a Eivissa.
Mirin, l'Ajuntament de Santa Eulàlia, a pesar del que digui una
regidora que no va ser al ple de manera interessada, i a pesar
d'alguna informació que ha sortit als diaris en funció d'això, i
abans el Sr. Huguet ja s'havia equivocat en llegir un diari i
atribuir una cosa a la Sra. Caro, que no ho havia dit i que el
mateix diari va rectificar, aprofitant això ...

(Remor de veus)

Sí, i es va rectificar al mateix diari. Vostè diu que
l'Ajuntament de Santa Eulàlia ho va aprovar per unanimitat.
Miri, no hi ha acord de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, hi havia
una moció del PP que es va retirar per arribar a una transacció,
no, vostè dirà el que vulgui, a mi m'agradaria que aportàs l'acta,
on consti això, l'acta de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, no hi va
ser, miri, no hi va ser. Varen dir que l'Ajuntament de Santa
Eulàlia també hi va estar d'acord que a Eivissa, el primer,
aguantar la (...) de Sant Antoni, connectar la dessaladora a Sant
Antoni i la de Vila, amb el dipòsit regulador. Si en algun
moment, a pesar d'això, fos necessari, ja en parlaríem, però no
es demana una planta dessaladora ara a Santa Eulàlia. Per altra
banda, sap on la volien posar, a aquesta que al final es va
retirar fins i tot del ple?, doncs vora Vila, el municipi de Santa
Eulàlia és bastant gros i no la volien posar vora la població de
Santa Eulàlia, vora Vila, si augmenta el cabal, si
s'interconnecten les dues dessaladores, no seria necessària.

Bé, veig que se m'encén el llum vermell, evidentment en
aquests  dos punts no hi estam d'acord, si hi ha votació
separada votarem en contra. Al punt tercer, hi estaríem d'acord,
i al punt quart, amb  la incorporació de l'esmena que presenta el
Grup Parlamentari Socialista, que han dit que recullen, també la
votaríem a favor, ja dic, si hi ha votació separada de cada punt.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un debat repetit i reiterat on
difícilment podrem aportar cap novetat, la veritat és que és
difícil, de totes maneres, prendre posició quan tots els
portaveus han demostrat, amb una intervenció prèvia, coses
absolutament contradictòries.

Per part del nostre grup, anunciar ja que votarem a favor
dels punts  tercer i quart, molt millor amb l'esmena, tal com ha
anunciat el portaveu del Grup Popular que admetria, i no dels

punts 1 i 2. No a donar suport o a rebutjar l'actitud del nostre
Govern a dir no al Pla Hidrològic Nacional, de passada
recriminar aquesta poca sensibilitat cap a la plurinacionalitat de
l'Estat respecte del nom triat, i creim que el tema clau d'aquest
debat és el del transvasament, que ha tengut una gran oposició
científica, ciutadana, i que sembla que pot passar d'un milió de
metres cúbics a la meitat, sense cap problema per al pla, però
que ens diu el ponent del Partit Popular que no en parlem, que
no importa, que de l'únic que hem de parlar és d'Illes Balears. Jo
crec que quan un va a un debat d'un pla hidrològic nacional i
es parla d'obres per valor de 3 bilions de pessetes i es parla de
grans xifres i de grans decisions, convé parlar un poc de tot,
discutir les coses i, sobretot, que no vengui un ministre i digui
que s'aprovarà " por cojones y como un paseo militar". Jo crec
que això no és la manera, el Sr. Cañete, d'explicar-nos el que ha
de ser un debat sobre el Pla Hidrològic Nacional, i comprenem
que el nostre govern faci qualque cosa més que fer això.

A mi em sap greu ha ver de reproduir, hi posi cometes, per
favor, perquè, evidentment, no seria un diputat del nostre grup
qui introduiria aquest llenguatge en aquesta tribuna, tot i que,
pel que es veu, realment, de cada vegada més qualsevol cosa
s'hi podria dir.

Crec que hi ha dues coses, si només ens referim a les Illes
Balears, que no quadren en aquesta moció. Per què aquesta
defensa del Pla Hidrològic Nacional si també demanam el Pla
Hidrològic de les Illes Balears, que diuen coses completament,
no diré completament, però molt diferents? L'únic annex, l'únic
annex que figurarà a la llei de Balears, és aquest full que diu una
sèrie d'inversions, no n'hi ha cap d'optimització, no n'hi ha cap
de regla de manteniment perquè es considera el ministeri, de
vegada la Unió Europea també cau en aquest parany, de
considerar que tot allò que no és una inversió, no diré
faraònica, però de tallada de cinta, no justifica entrar dins
aquest tipus de finançaments, jo crec que és un greu error, crec
que és un greu error, perquè de vegades arreglar allò que ja
tenim posar, treure-li el màxim profit, ens estalviaria de grans
instal·lacions. Però és que en tenim una altra que a nosaltres
ens agrada més, tot i no ser-ne cap entusiastes, i a posta
votarem a favor, que és la que diu el nostre pla hidrològic de les
Illes Balears, també hi ha un llistat d'inversions, allà sí que es
parla de moltíssimes més actuacions en depuradores,
moltíssimes més actuacions en gestió de la demanda, i tot i que
no compartim moltes de les coses que s'hi diuen, creim que és
una partida, un punt de partida molt més interessant, molt més
racional. Per tant, aprovem aquell, no tenim cap vinculació amb
la resta de l'Estat al respecte i, per tant, creim que és més
interessant donar suport a aquest.

De totes maneres, apuntar que nosaltres no volem dir que
no, i ens sembla d'una frivolitat de mala fe, voler dir que votar
en contra d'un dictamen al Consell Nacional de l'Aigua, vol dir
que es diu que no a 48.000 milions de pessetes. No només no
deim que no a 48.000 milions de pessetes, sinó que en volem
molts més, tots els que facin falta per arreglar el problema, quan
es parla que l'Estat gastarà, entre el 2001 i el 2008, 3 bilions de
pessetes, 3 bilions de pessetes, voler dir que les Illes Balears no
en volen 48.000 perquè no els agrada el disseny global que fa
el ministeri, la veritat és que ho trob de mala fe, i d'una mala fe



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 3 d'abril del 2001 2589

 

que el Partit Popular va insistint, ara ja som 100.000 milions que
no volem. Sentia l'altre dia un portaveu també del Grup Popular
respecte del règim especial, que el règim especial que, tant de
bo, com a mínim, el que ha quedat vengués, que no valdria la
pena dur-ho aquí, perquè no ho sabríem gastar. Jo crec que
això, representants d'aquest país, almenys amb el sistema de
voler que el finançament millori, amb inversions concretes o
genèricament el finançament de les Illes Balears i el pes de la
insularitat, crec que tots ens hauríem de posar d'acord. Encara
me'n record, també, quan qui governava aleshores l'Estat deia
que no havíem de gestionar l'educació, perquè la donaríem a la
dreta. Ni vàrem estar d'acord llavors amb aquell plantejament,
ni estam d'acord ara amb aquest, i ens agradaria que en
determinats temes de finançament de competències, hi hagués
unanimitat en aquest parlament, més enllà que després cadascú
les gestionarà segons les seves prioritats i segons els seus
objectius polítics.

A nosaltres, la veritat, ens ha fet més la impressió, més que
aquest debat sobre si això o això no, la necessitat de donar una
sortida política o de donar suport exprés al Sr. Aznar i
concretament al ministre de Medi Ambient, en el tema del Pla
Hidrològic nacional, una actitud provinciana del PP de les Illes
Balears, que en comptes de vetllar i de discutir i de parlar i de
defensar els interessos de les  Illes Balears, ha fet un acte reflex
de partit, molt raonable, molt lògic, però que pensam que el que
ens interessa a nosaltres és aconseguir aquesta millora del
finançament i aquestes actuacions hidràuliques.

Per què, per tant, votarem a favor d'aquest conveni, del
protocol o d'allò que faci falta perquè arribin aquestes
inversions?, perquè efectivament hi estam a favor. Trobam, no
que els haurien de fer demà, no, ahir ja podrien estar fetes, hi ha
una àmplia banda de consens d'inversions hidràuliques, ens
podríem posar d'acord aviat. Jo crec que ja hi és, ja està ple
d'acords aquest parlament, hi ha acords al Govern, i
senzillament no arriben les pessetes, no perquè cridi més fort,
el Sr. Font, arribaran més pessetes. El que voldríem és el
finançament, els ingressos, ja, i no aquesta teatralització que no
hi ha entesa, i mentrestant no arriben les inversions. Ens
estranya molt que hi pugui haver acord, ara s'anuncia, "hi ha
hagut mentides, no hi ha acord", quan, si et diuen, "escoltin,
nosaltres estam disposats a finançar això, lleva el que no
interessa", es  diu el que no interessa, no acab de veure quina
és la dificultat d'aconseguir un acord. I, per altra banda, estic
convençut que si demà matí, demà matí es donen ajudes per
arreglar xarxes, es donen ajudes per gestió de la demanda, es
donen doblers als ajuntaments, al Govern, als consells per fer
actuacions en matèria hidràulica, vull veure el grup polític que
hi estigui en contra, però sembla que es continuarà dient que
tothom hi està en contra. Crec que és una mala manera de
debatre un tema tan seriós i un tema que ens ha dut a una
situació realment delicada a l'illa per molts d'anys d'ineficàcia i
de no gestionar el problema hidràulic, i que, tard o d'hora, confii
que tornem a conduir cap a la serenitat i cap al seny. I no és
d'assenyat, no ho és, que ens vulguin fer dessaladores a cada
cap de cantó, es digui que no hi ha responsabilitat si no es diu
sí a totes les dessaladores que vulgui cada municipi de les Illes
Balears, si ho demana el municipi en base a l'autonomia local, i
l'Ajuntament de Palma no vulgui més aigua dessalada. Això és

d'una irresponsabilitat i d'un despropòsit en la gestió de l'aigua
a les Illes Balears.

Per tant, realment sembla que l'aigua que en aquest moment
dessalam no té client, el seu gran client s'estima més fer una
cosa més barata, perquè diu que és cara l'aigua, cara, cara n'hi
ha molta en el tema de l'aigua, cara, el preu de l'aigua, i, per tant,
jo crec que en aquest sentit, realment, tots hauríem d'intentar
trobar un fòrum, jo ja no sé si serà aquest o serà un altre, i
intentar posar les pessetes i les intencions perquè el problema
s'arregli.

Jo crec, en general, que del que s'hauria de tractar és
d'implementar aquest Pla hidrològic de les Illes Balears, per part
del nostre grup creim que el Govern també s'hi hauria
d'espavilar quant a moltíssimes actuacions que no necessiten
ja de més concreció, quant a control de pous, quant a
moltíssimes d'actuacions i d'iniciatives que ja s'hi concreten,
demanaríem al ministri que, a través d'un protocol, a través dels
convenis ja signats, com són els de torrents, a través de tants
d'instruments que hem anat articulant, i que estam contents que
almenys el Sr. Matas reconegui ara que no hi ha cap conveni,
i tota l'hemeroteca ens dirà que ja està firmat, que amb la Sra.
Tocino ja estava tot arreglar, en aquesta cambra li hem sentit a
dir al Sr. Matas que no hi havia problema de l'aigua, que l'havia
resolt per 25 anys, a ell, en debats generals, jo crec que hem
d'oblidar tot això, hem de posar els doblers, facem una gestió
integral i assenyada de l'aigua, i crec que ho durem al camí
correcte, perquè, si no, amb aquestes defenses del Sr. Font,
probablement no n'haurem de menester més de dessaladores,
perquè l'argumentació sola, de tant de defensar l'operació
barco, dic l'argumentació sola fa aigua per tot.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contradiccions, vol la paraula? Sí, en
nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Font, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors. Vull agrair que
hi hagi el president i el vicepresident, perquè supòs que haurem
d'aclarir alguna qüestió que tal vegada el president o el
vicepresident poden aclarir a algun diputat o diputades.

Primer de tot, Sr. Ramon, al ple a què faig referència de Santa
Eulàlia, és del mes de desembre, i llevat de la regidora verda, va
quedar clar al document que si era necessària una dessaladora,
una dessaladora. Mes de desembre. Vostè m'ha contat la
història del consell insular.

Miri, Sra. Mercè Amer, cadascú és com és i com l'han fet
son pare i sa mare, i jo n'estic molt orgullós de com som jo, i si
jo xerr un poc més fort que els altres, disculpi'm , si li fa mal a les
orelles, canviaré el to, però no em mirin d'encunyar el terme
"crispació", perquè encara no m'he crispat mai, el dia que em
crispi se'n temeran, els ho garantesc.
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Una altra qüestió a la representant del Partit Socialista, és
important que vostès no només parlin del que pensen vostès
aquí, nosaltres, si a Madrid el Partit Popular diu alguna cosa
que va en contra nostra, de qualque manera també en són
responsables, però vostès tenen representants dins el PSOE
que diuen clarament que quan vostès fan una alternativa al pla
hidrològic, ja que ha parlat tant del pla hidrològic, perquè jo
parlava de per què la consellera Rosselló va votar no al 48.000
milions per a Balears, diuen com el Sr. Eviagaray, que el pla que
vostès plantegen és inviable i un brindis al sol. No em parlin de
científics, que els científics, més del 60% varen informar
favorablement, i és evident que més d'un 30%, vostè em dirà
que no hi ha un 60% dels informes que són favorables i més
d'un 30% que diuen que no són favorables?, efectivament, hi
ha gent que creu que no està bé, però el 60 i busques per cent
diu que hi està d'acord. No sigui que no, és una evidència, Sra.
Mercè Amer, una evidència.

Més, el 81% de la mesa de l'aigua va votar que sí, tots els
regants i tots els usuaris representats varen votar que sí. Miri,
el Sr. Labordeta és un senyor molt preocupat i molt poc ocupat,
i jo li puc dir que el tema de l'aigua, a mi, m'ocupa un espai
important de la vida parlamentària aquí durant aquests 21
mesos i durant 10 anys, quasi, dia 15 de juny, a l'Ajuntament de
sa Pobla, amb la qual cosa la credibilitat del Sr. Labordeta
respecte de l'aigua, amb la meva, li garantesc que no em fa gens
de por el Sr. Labordeta, té temps per passejar-se molt i per fer
moltes coses, però crec que feina concreta en fa poca, aquest
senyor. No vull saber res d'ell, així de clar.

La darrera qüestió. Si el Sr. Cadenas ha dit el que vostè m'ha
dit, no estic d'acord amb el Sr. Cadenas. I ho sé, no m'ha caigut
cap anell ni cap rellotge. De l'aigua dic el mateix -ara vendré, Sr.
Vicepresident, que sortirà el 93-, dic el mateix que deia l'any 91,
en el tema de l'aigua, i dins el meu partit he defensat sempre el
mateix i el meu partit m'ha donar suport per defensar sempre el
mateix, per això quan parl jo, en aquest sentit, parla el meu
partit. No tenc dificultats de fer un discurs avui i un demà, en
canvi, a vostè, aquí avui, i em sap greu, tal vegada jo puc parlar
fort, però després vostès mateixos saben que jo tenc bona
relació amb tothom, i mir d'ajudar amb el que puc, de la mateixa
manera que miren d'ajudar-me amb aquelles coses que
representam, però convendrà deixar coses clares, perquè ja està
bé d'acusacions quan no toca.

Unió Mallorquina, nosaltres estam disposat a acceptar
canviar, perquè val més donar una passa que voler-ne donar
tres i no donar-ne cap, canviar, si els altres grups ho volen, el
punt 2, si no vaig equivocat, la dessaladora de Ciutadella, que
sigui la que està en els termes que Unió Mallorquina ha dit, cap
problema ni un, aquest grup modificarà aquest punt per donar-li
suport, ja veurà com no dependrà de vostès ni del Partit
Popular, dependrà que tots hi estiguin d'acord, però bé. I vull
dir al Sr. Nadal que, si està d'acord amb els 48.000 milions de
pessetes, és evident que els 48.000 milions de pessetes duen
unes inversions concretes, que de qualque manera, la seva
presidenta s'ha pronunciat dient que estava d'acord amb això,
no hi ha unanimitat dins el pacte, d'acord, és legítim també que
vostès  tenguin discrepàncies, però en aquest cas coincidim
totalment i absolutament amb les inversions que faríem, perquè

vostès estan d'acord a fer la  d'Andratx, de Ciutadella i de Santa
Eulàlia, però bé, no vull a entrar a discutir més això, perquè
també és legítima la seva postura.

La qüestió d'Esquerra Unida. Vostè, Sr. Ramon, ha intentat
ridiculitzar el Sr. Ministre, que passa dies difícils. El Sr. Ministre
passa dies fantàstics, el Sr. Ministre ha aprovat el Pla
Hidrològic Nacional, m'explic?, això no s'havia aprovat mai, mai.
Sr. Ramon, la dificultat, vostè ho entén, es veu d'una forma
distinta a la nostra, i estic d'acord amb el que ha dit, que som
contundent, jo, contundent, Sr. Ramon. Vostè xerra a poc a
poquet, no crec que convenci a molta gent, no ho crec, la
veritat, no ho crec, som contundent.

Enganys als ciutadans. I aquí jo crec que ve l'important. Sr.
Ramon, la consellera Rosselló, amb qui vostè va en coalició, en
matrimoni o no sé en què punyetes, no sé què punyetes,
perquè no ho entén cap ciutadà, això, la consellera Rosselló, el
mes de novembre i desembre de l'any 99 deia , sí o no?, que no
faria cap dessaladora. No he enganat jo, no he enganat, no em
ridiculitzi aquí, fins i tot hi ha públic, no em faci mentider, és ella
que ha canviat, no és  un engany a la societat dir "no faré cap
dessaladora", fins i tot quasi quasi varen aixecar -i perdoni
l'expressió- el cul del govern, si el Sr. Antich no rectificava?, qui
ha rectificat és ella, per això qui ha enganat, entre cometes,
políticament, perquè ha hagut de canviar, és la Sra. Rosselló,
que és legítim també, que canviï, no la critic en aquest sentit per
la legitimitat que té. Clar, clar que sí, jo he canviat moltes coses
políticament, i veig que si vostès són tan perfectes ens podem
preocupar els ciutadans d'aquesta terra.

Després hi ha una qüestió important, Sr. Alorda -i acab, Sr.
President-, que vostè surt amb l'annex, tal i qual, no em surti
amb l'annex, el que està publicat està publicat, com els altres
annexos que hi ha d'altres comunitats autònomes tan
importants com Castella-La Manxa, llevat d'aquelles per on hi
passen grans rius i grans conques de rius, com l'Ebre, que em
pens que no n'hi ha cap per aquí ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sr. President. Sr. Alorda, per l'amor de Déu. Miri, jo
crec que és clar que dels 3 bilions de pessetes, n'hi ha mig que
és el tema del transvasament, els altres dos i mig no són el
transvasament ...

(Remor de veus)

No, li parl del tros de què vostè em parlava, Sr. Alorda, a
vostè ahir el varen treure de lloc amb els endolls, posi's tranquil
que n'hi ha per tots, eh?, n'hi ha per tots.
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Quan vostè ha parlat de la inversió del Pla Hidrològic
Nacional, 3 bilions, 2 i mig són d'infraestructura, gestió de la
demanda, reutilització i només mig és a transvasament. Diguin
a la societat aquesta veritat.

I acab amb dues qüestions, Sr. President, justament aquest
moment vostè, ... sí, perquè crec que vostè m'hagués defensat,
Sr. President, quan ha dit el Sr. Alorda que nosaltres teníem una
actitud provinciana, defensant el Sr. Matas o el Sr. Aznar. Miri,
el seu vicepresident, el candidat del seu partit, Sr. Alorda, el Sr.
Sampol, l'any 93 defensava -em sap greu, Sr. Vicepresident-,
defensava que el Partit Popular se'n volia dur l'aigua de ses
Ufanes, en aquests moments, jo fa un any i tres mesos, i ho dic
públicament avui aquí, a una pregunta registrada en aquest
parlament, on demanava si el Govern pensava comprar ses
Ufanes o no, un conseller d'aquest govern, el Sr. Celestí
Alomar, em va demanar si no em sabia greu no demanar sobre
el tema de ses Ufanes, perquè cada vegada que parlàssim de
ses Ufanes, pujaria el preu de ses Ufanes. Jo vaig retirar la
pregunta de ses Ufanes perquè realment es pogués negociar
tranquil·lament el tema. És a dir, una cosa són els interessos
polítics i una altra són les creences que he tengut sempre en
aquest sentit.

En aquest moment ... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sr. President, acab. 

EL SR. PRESIDENT:

Escolti, Sr. Font, jo he de mantenir l'equilibri entre les
intervencions, vostè està a punt de superar el doble del temps
que tenia assignat. El deix acabar, però de ver, sense retòrica i
concretament. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

D'acord. I en aquest moment, a mi m'agradaria saber si es
gestiona o no la utilització d'algun cabal de ses Ufanes, cosa
que vostès no defensaven el 93.

I el tema de la deslleialtat. Sr. Antich, se m'ha acusat de
deslleialtat quan he dit que vostè, divendres que ve farà tres
setmanes, va sortir a fer la roda de premsa i va dir que ja hi
havia acord en el tema del conveni. És ver o no és ver que el Sr.
Joan Mesquida, conseller d'Hisenda, i el nostre portaveu, José
Mª González Ortea eren els que negociaven el tema del protocol
i havien quedat que no se sortís fins que no hi hagués acord?
No he dit cap mentida, i vostè va sortir, políticament, ja ho vaig
dir l'altre dia, fa quinze dies, legítim, però no em torni a acusar
ningú d'aquesta qüestió, de deslleialtat, del que jo he dit que és
deslleialtat. Acordar un tema un conseller i un portaveu perquè
es gestiona com es pot tancar el protocol perquè hi hagi
inversions a Balears, tal vegada és una cosa més important,

informi a tots els dels  seus grups i així tal vegada sabran el que
diuen.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. Em
demana, Sr. Font, que suspenguem la sessió? Suspenen la
sessió durant deu minuts per poder transaccionar propostes. 

EL SR. PRESIDENT:

Han arribat a algun tipus de ...? 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President. Respecte de l'esmena in vocce que nosaltres
volíem acceptar del Grup d'Unió Mallorquina, no és possible,
perquè els distints grups no accepten la incorporació, però, en
tot cas, l'únic que modificaria aquest tema és l'esmena del Partit
Socialista al punt 4, i una llàstima que un acord que hi havia per
majoria de la Cambra no es pugui prendre. Però ja li vaig dir
ahir, Sr. Nadal, com en els temes de carreteres, però si en
aquestes  coses ens hem d'entendre, per això hi ha el Partit
Popular, per col·laborar amb Unió Mallorquina. Moltíssimes
gràcies.

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Aleshores, acceptada l'esmena
presentada pel Grup Socialista, votaríem el text conjuntament ...

LA SRA. AMER I RIERA:

No, Sr. President, demanaríem votació separada a cada punt.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Procediríem a la votació separada, punt per punt.
Sotmetem a votació el punt 1 de la moció. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt 1.
Moltes gràcies.

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència, queda rebutjat.

Passaríem a votació el punt 2 de la moció. 

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

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència, queda rebutjat el punt 2 de la moció.

Passam a votació el punt 3. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor. Gràcies.

Per unanimitat. Queda aprovat el punt 3 per unanimitat.

I el punt 4 de la moció, s'entén aprovat per assentiment,
també? L'esmena és acceptada, per tant el punt 4 de la moció
queda aprovat per assentiment. En conseqüència, queden
aprovats els punts tercer i quart d’aquesta moció.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 229/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre associat de la
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Passam continuació al següent punt de l’ordre del dia, que
és la proposició no de llei 229, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre associat de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED). El Sr. Jaén Palacios té la
paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, debo confesar que he renunciado a la intervención
que tenía preparada porque iba a hacer una comparación con el
cuento de la Cenicienta. 

Dos cuestiones tengo que explicar porque no renuncio a
explicárselo a ustedes para que no queden con ese
interrogante. La primera, que alguien me ha hecho una
observación, un compañero de grupo, diciendo que para esta
comunidad el cuento de la Cenicienta no va bien, que va mejor
el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, y yo creo que
en cierta medida tiene razón. Por otra parte he de confesarles
también que he tenido la dificultat en la asignación de los
papeles porque, claro, la madrastra del cuento en la realidad se
ha apropiado también la figura del hada madrina, y aunque la
Cenicienta sigue siendo la UNED, había dificultades para esa
asignación de que un personaje no puede representar lo uno y
lo contrario.

En fin, he dicho esto como introducción y pensando dejar
la ficción para otro mejor momento, y tengo que decirles que la
Cenicienta, la Ventafocs, sigue siendo la misma, que es la
UNED y, por tanto, la proposición no de ley intenta hacer una
reflexión -así se contempla en la exposición de motivos- amplia,
detallada, extensa en algunos apartados comparativos, en una
visión general de lo que es la UNED y sus correlatos en otros
países, en otras áreas geográficas, y yo creo que con detalle de
datos estadísticos referidos a Baleares, a su presencia, a su
historia de casi un cuarto de siglo en estas islas.

Dicho esto, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre
lo que ha pasado. Bien es verdad que esta proposición no de

ley viene en un momento..., pues que reglamentariamente ha
sido así. Yo debo decir que se registró en el mes de enero,
mucho antes de que el debate en los medios de comunicación
surgiera, pero yo creo que por tarde que regrese, aun
habiéndose presentado antes de la discusión en el Consejo de
Mallorca, pues vale la pena hacer reflexión, como digo, sobre la
UNED.

Yo les recuerdo, para los que no tengan buena memoria,
como me pasa a mi, que el que no lo recuerde pues que acuda
al Diario de Sesiones, finales del mes de diciembre. Motivo:
debate presupuestario. Asunto: enmienda a la totalidad de la
sección 13, cuyo titular acaba ahora de ocupar el escaño. En el
mes de diciembre yo les decía, decía al conseller de Educación
y Cultura: “La han condenado a muerte, a la UNED”, pero
recuerden que las sentencias a muerte tienen apelaciones, y
que la apelación, si las causas en las que se fundamenta la
apelación son razonables o justas, la apelación se gana. El
tiempo nos ha dado la razón, y 3.500 razones más, una por cada
alumno de la UNED, 3.500 razones, han sido las que han hecho
que el desenlace de la UNED fuera por otros derroteros que no
los previstos.

Los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la
televisión, han recogido durante casi un mes toda esa
problemática. Ha habido incluso correspondencia entre
partidos del pacto, media correspondencia, porque unos
escribían y los otros no contestaban pero, en fin, esa media
correspondencia ha existido, y yo creo que haciendo parte de
esa historia convendría al menos resumirla en algunas
cuestiones.

Primer punto, como dice un compañero de mi grupo, punto
primero. Tesis del Gobierno: la UNED es una universidad
estatal y en consecuencia, o se transfiere o no se colabora con
la UNED. Yo creo que es una premisa falsa porque lo primero es
imposible, ¿verdad?, la UNED no se puede cuartear en trozos y
decir “aquí un trocito para comunidad autónoma”; eso no es
posible. El portavoz del Gobierno -lamento citarle aunque no
esté aquí, pero debo decirlo- pues ya lo ha dicho, con sus
propias palabras en ese mallorquín profundo: “Ja en tenim una,
d’universitat; ja en tenim una”. Por tanto, no importa otra, ja
tenim una universitat. 

Ha habido otras expresiones y otros movimientos dentro de
la UNED de personas, declaraciones que yo no voy a citar,
porque a lo mejor a alguno o a alguna los colores se le venían
a la cara y tampoco tengo yo intención de que nadie se
esconda debajo del escaño o los colores estos naturales
cambien a un rojo más intenso. No lo voy a hacer, pero sí
quiero recordar algunas cuestiones de partidos políticos que se
han posicionado a este particular. Por una parte el PSM, por
otra parte el Partido Socialista a través de su portavoz en este
parlamento, el Sr. Crespí, y a eso tengo que aludir. Desde el
PSM -PSM dixit, ahí queda eso acuñado- se decía que no había
que financiar una universidad dirigida con criterios
centralizadores y castellanizadores, más o menos, titular de la
prensa. Aquí arranca ya el profundo integrismo lingüista o
lingüístico del PSM; eso ya lo sabíamos nosotros, ya lo
intuíamos, pero ahora está de manera clara y sobre eso volveré
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un poco más tarde. Pero al mismo tiempo que eso se decía el Sr.
Crespí, en una entrevista concedida al Diario de Mallorca en
página impar con una foto preciosa, pues decía todo lo
contrario, que alababa la labor de la UNED, que era una labor
imprescindible, creo que incluso hacía referencia a su función
social, que nadie puede discutir, que eso es incuestionable, y
decía que el Gobierno debía participar en ese consorcio de la
UNED; así lo decía, así lo manifestaba. Debo decir que, esa
entrevista, yo la suscribo en todo lo que hace referencia a la
UNED -no sé en otras cosas, ya no tengo el detalle-
plenamente, porque esa era nuestra postura desde hacía dos
semanas antes, dos semanas antes la postura que habíamos
mantenido en el tema de la UNED.

Y volviendo al tema del PSM, yo creo que en el tema de la
lengua debemos hacer una reflexión importante. Esa reflexión,
la han hecho otras personas, por escrito y en libros publicados,
pues yo no sé, desde Titone, por ejemplo, Renzo Titone, un
profesor de didáctica italiano que ha escrito muchos libros a
este particular del bilingüismo, y también de algún español y
más recientemente en alguna serie de artículos el Sr. Royo
Arpón, un socialista distinguido catalán, y recordaba el Sr.
Royo en su libro, en uno de sus artículos -porque es un libro
que recopila artículos publicados en la prensa- un chiste de la
época franquista, y decía: “España ha de ser una porque si
hubiese dos todos irían a la otra”. Bueno, pues parafraseando
ese chiste el Sr. Royo dice que la universidad, perdón, dice la
escuela, y por añadidura la universidad, debe ser única, debe
ser una y por supuesto debe ser monolingüe y catalana, y yo
creo que este es un mal del que ustedes deben desembarzarse
de vez en cuando porque no es bueno que las lenguas
empiecen a luchar, ni es buena una política en ese sentido.

Veo que se me enciende ya la luz. A mi el tiempo se me pasa
muy rápido; el presidente asiente, así que voy a intentar
recapitular. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, convé, perquè a més no anam sobrats de temps, en
general, (...)

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Lo haré, presidente. Cumpliré estrictamente el tiempo.

Recapitulando. Nuestra proposición no de ley recoge que
el gobierno lidere el consorcio de la UNED. ¿Por qué?, hay
competencias en materia de universidad. No decimos que lo
haga solamente el Gobierno, porque creo que es bueno que los
consejos insulares, que fueron los pioneros en la época de la
preautonomía del tema de la UNED en las Islas Baleares
continúen con esa función histórica de subvención que han
ido aportando año tras año. Pero también es bueno que la
universidad esté abierta, este consorcio, a ayuntamientos; ya
lo está, el Ayuntamiento de Palma, entre otros, que cumple un
papel importante, el Ayuntamiento de Palma participa con la
cesión de un edificio llamada Guillem Cifre, que convendría -
entre otros ayuntamientos- que visitasen.

Entidades sociales, organismos públicos y privados deben
participar, puede participar ahí. Eso es lo que pedimos al
Gobierno, es lo que pedía el Grupo Socialista, porque si hoy se
vota en contra de esta iniciativa parlamentaria que estamos
dispuestos a corregir en algún aspecto, cuando dice que el
Gobierno cree el consorcio, pues yo creo que el Gobierno debe
participar, no solamente ser el que está en ese consorcio. No
sólo seria, votar en contra de esta iniciativa, desautorizar al Sr.
Crespí, portavoz del Grupo Socialista, que eso, se desautoriza
a uno o a otro, bueno, no tiene mayor importancia o tiene la que
tiene y no más, pero sería un grave error del cual convendría
rectificar. 

Yo espero, por tanto, que ustedes contesten a lo que yo les
he podido formular y me digan cuál es su parecer, porque aquí,
en esa operación calculada sistemáticamente, y desarrollada y
ejecutada a pesar de que ahora no tiene padrinos, porque hoy
nadie..., “yo aquí no he hecho nada, esto no es mi competencia,
yo no dije nada”..., ha sido una operación, como digo, que
afortunadamente ha fallado y ha permitido que la UNED
continue en esta islas, en ese centro asociado que es preciso
para que los alumnos continuen su carrera en la UNED. Por
tanto espero que ustedes apoyen esta iniciativa que estamos
dispuestos a consensuar por el bien de la UNED, porque la
presencia del Gobierno le daría mucha más estabilidad.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios per la seva intervenció en
nom del Grup Popular.

Grups que vulguin intervenir en fixació de posició? Sr.
Portella, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia a tothom.

El Sr. Jaén Palacios volia fer un símil d’aquesta comunitat
emprant, primer de tot, la Ventafocs, després intentant canviar
a Blancanieves y los siete enanitos, amb problemes per
identificar els personatges, però no hi ha dubte que la realitat
sempre és segons d’on la mires, i jo crec que el conte que més
adequat és a la nostra realitat política, almanco una part de la
nostra realitat política, és el conte d’en Peter Pan. En aquest
cas el protagonista del conte, el ministre de la matèria, també
com en Peter Pan, vestit de verd, i aquest és el conte que més
s’adequa a la realitat de la nostra comunitat.

El Sr. Jaén Palacios presenta, en nom del Grup Parlamentari
Popular, una proposició no de llei bàsicament amb tres punts,
que són que el Govern creï el consorci de la UNED, el segon
punt que s’entri en la xarxa bàsica de la UNED, i un tercer punt
que es financiï la UNED a les Illes Balears. És una proposició
no de llei presentada el mes de gener. Per fortuna o per dissort,
en aquest cas per dissort del proposant, els dos mesos que han
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passat des de la  seva presentació han col·locat el debat en un
altre punt, jo crec que molt més adequat i molt més correcte, i
lògicament no serà un debat entre masses que farem, i
esperarem que sigui curt, perquè el públic que ve per escoltar
la Llei del comerç que ve a continuació, no el facem esperar
massa. 

Però no (...) que el debat, que supòs que quan el mes de
gener es va presentar, s’esperava que anés acompanyat de
pancartes i d’aplaudiments de fora, com va intentar el Partit
Popular, com bé sabem, a través d’agents a la UNED. No ha
estat així, han passat dos mesos, és un debat molt més tranquil
i estam situats en aquest debat, un debat important, lògicament,
perquè és un debat sobre futur, també.

Jo he de dir com a diputat del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista però també com a conseller de Cultura i Educació del
Consell Insular de Menorca que vaig assistir, en aquell mes de
polèmica i controvèrsia periodística, bé, periodística, a través
dels  mitjans de comunicació, amb una certa preocupació. Ja
saben vostès que a Menorca i a Eivissa s’havia adoptat una
decisió per unanimitat dels plens dels consells insulars, una
decisió per unanimitat on no s’implicava el Govern de les Illes
Balears i havia estat votada per tots els grups, s’havia dit  que
es continuaria, es deixava al marge la qüestió dels estatuts i
com s’havia de formalitzar aquesta continuació del suport a la
UNED perquè era un tema de debatre més endavant i està en
discussió, però sí quant al suport, i aquí, per unes altres
causes, s’havia donat una altra polèmica.

Em va preocupar no tant el fons de la polèmica, sinó la
forma, perquè vaig veure que algú va dir que havia estat una
bona polèmica perquè s’havia conegut la UNED més en dues
setmanes o en tres que no en 20 anys d’existència. Jo crec que
havia estat una mala polèmica perquè visions particulars, o
petites, o breus, o minoritàries, semblava que eren les visions
sobre el que representa la UNED o el que representa la igualtat
d’oportunitats de l’accés a l’ensenyament, i qüestions sobre si
la UNED era una universitat espanyolista a les Illes Balears, o
qüestions també contràries, que si la UIB era una universitat
catalanista i per tant s’havia de donar suport a la UNED en
contra la UIB, qüestions d’aquest tipus se’n van veure moltes,
se’n van sentir moltes i jo crec que, de positiu, en van tenir poc.
I d’açò també n’és responsable el Partit Popular en gran part, i
està bé assumir aquesta responsabilitat.

D’aquell debat va sortir un altre debat, es varen prendre
altres solucions, i des del respecte institucional, malgrat que el
Sr. Portaveu del Grup Popular no n’ha fet referència directa però
sí indirecta, el respecte institucional a les decisions que prenen
altres institucions on s’han de dur els debats, nosaltres creim
que l’hem de deixar en aquests moments aquí, perquè de tots és
sabuda la importància que donam a la UNED com a oferta
dirigida a una sèrie de persones que no poden cursar
presencialment estudis. Ho he de dir així com a grup d’Esquerra
Unida i Ecologista; ho he de dir personalment per la pròpia
experiència meva, que vaig haver de cursar batxillerat, accés a
25 anys i una carrera universitària precisament els vespres
després  de fer tot el dia de feina. Aquesta és la meva
experiència i d’aquesta experiència també personal puc

entendre l’esforç que representa per a aquelles persones que,
per circumstàncies de la vida, ja sigui per edat, ja sigui per
feina, per situació personal d’estar casats, amb fills, etc., etc.,
no poden seguir estudis universitaris normals presencials i els
han de seguir ja sigui a través d’universitats obertes que s’han
començat a incorporar actualment en el mapa universitari, o a
través de la UNED, que ofereix aquesta oferta que permet, amb
molt d’esforç, açò sí, amb molt d’esforç, seguir estudis
universitaris.

Per tant, nosaltres no havíem tengut problema a l’hora de
valorar aquest paper i no tenim problema a l’hora de defensar-lo
i de fer aquest posicionament ara en el Parlament de les Illes
Balears.

El tema de la UNED va sorgir a partir del 99, quan acabava
el termini que s’havia donat per a l’adequació dels estatuts o de
la fórmula jurídica. Lògicament hagués pogut ser una iniciativa
de l’anterior govern reformular la situació de la UNED a les Illes
Balears; no ho va ser, es va esperar a les eleccions, va acabar
el termini i ha estat una iniciativa o un tema que s’ha hagut
d’encetar i obrir ara, i jo crec que està bé que s’obri ara, perquè
el paper de la UNED també s’ha de relacionar a les Illes Balears
amb tota la transformació ocorreguda tant en maneres de
comunicar-se, maneres de transmetre coneixement, i ja vaig dir
a un altre debat que hi va haver en aquest parlament que hem
de començar a pensar que els espais de coneixement o de
transmissió de coneixement són cada vegada més diferents als
que tradicionalment han estat, que han estat a centres tancats.

En aquesta situació de transició a altres espais de
transmissió de coneixements ens trobam i, lògicament, el debat
és aquest, i jo crec que és oportuna la idea ja expressada pel
Govern de les Illes Balears d’obrir aquest debat a les Illes
Balears, de situar l’ensenyament universitari -UIB, Universitat
Oberta, UNED- altres fórmules d’ensenyament universitari o
d’estudis  superiors, emmarcats dins aquest nou espai de
transmissió de coneixements. Jo crec que és correcte que es faci
així i que s’incorporin tots els elements que hi participen.

Per tant també, la funció de l’any 77, quan es va crear a
Balears, o de l’any 72 quan es va crear a Espanya aquesta
universitat nacional d’educació a distància, encara que sigui la
mateixa, les funcions o els instruments que ha d’emprar poden
ser diferents ja en aquests moments i està bé el replantejament,
i en aquest sentit ho hem de considerar.

Dels  estatuts que ara s’estan estudiant i treballant a les
reunions que es tenen per donar forma a aquest consorci, quant
a aquest consorci que s’ha de crear, queda oberta la
incorporació d’altres institucions en el finançament de la
UNED, i també ha expressat el Govern la possibilitat d’establir
convenis, encara que no s’entri directament en el consorci,
d’establir convenis puntuals, o anuals, o periòdics, amb la
UNED o amb aquest consorci per poder millorar el finançament.
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A mi em sembla bé, com a conseller de Cultura i Educació ja
m’agradaria que el Govern donés molt perquè així podria ser
que els consells insulars haguessin de donar menys. Ja sabeu
que els consells insulars, o ja saben vostès que els consells
insulars no tenen competències educatives i que històricament
varen assumir aquest paper l’any 77, l’any 81, 82, quan es va
crear a Menorca i un poc més tard a Eivissa, van assumir aquest
paper de ser finançadors principals de la UNED, dels serveis de
la UNED a les Illes Balears, que en aquest moment se xifra el
pressupost global de la UNED en 100 milions, i els consells
insulars, principalment el de Mallorca, que aporta molta
quantitat, però també el d’Eivissa i Formentera i el de Menorca
aporten aproximadament un 75%. 

Per tant, no és gens descabdellat, i crec que el Grup Popular
no n’ha fet referència però l’hauria de fer, implicar o insistir
davant el Govern de l’Estat perquè augmenti aquest 25% per
cent que fins ara està aportant, aquest 20 o 25%, perquè és cert
que la UNED és una universitat espanyola, que la gran despesa
és la de general, d’edició de materials, i que la presència de
centres associats, de centres base a cada territori com a cada
una de les illes, és una decisió presa per les institucions d’aquí
també donar-li suport, per afavorir i per millorar l’assistència de
l’alumnat, la tutoria, la relació amb les matèries que es donen i,
per tant, també és una decisió nostra, de cada institució insular
en el seu moment, d’afavorir aquest millor servei als estudiants,
a aquests 3.250 estudiants, dels quals 300 són a Menorca, uns
500 a Eivissa i la resta a l’illa de Mallorca. No és una xifra gens
menyspreable, aproximadament és un 20% del que representa
avui la Universitat de les Illes Balears amb estudis universitaris
presencials.

Per tant, aquesta gènesi de la UNED, de com es va formar,
com es va crear i com s’ha desenvolupat, també té un pes i
també té un pes el paper que ha de tenir el Govern espanyol a
l’hora de fomentar més, intervenir més, invertir més en la UNED
a les Illes Balears.

Estan obertes les dues coses, està obert tant el debat
general universitari a les Illes Balears, com està oberta la
possibilitat de fer convenis amb  altres institucions que les que
formalitzaran els convenis, fer convenis d’ajudes, subvencions,
participacions, perquè no ha d’oblidar el Sr. Jaén Palacios -crec
que té l’estudi comparatiu, lògicament- que el finançament de
la UNED és molt diferent a cada una de les comunitats
autònomes. Tenim comunitats governades pel Partit Popular
com València o Castella-Lleó on el govern d’aquestes
comunitats no aporta finançament a la UNED, com altres com
són Catalunya, que és un govern diferent, de Convergència i
Unió, o altres com el País Basc, on el govern aporta només
subvencions puntuals, o altres de governs populars, o governs
socialistes, o d’altres tipus que sí que aporten. A cada territori,
a cada comunitat autònoma s’han adoptat posicions i postures
diferents pel que fa a quines són les institucions que financen
aquesta universitat.

I per acabar, perquè ja veig que se m’ha encès el llum
vermell, sí que he de recordar al Sr. Jaén Palacios un poc el que
tots  els grups a vegades, en l’eufòria dels debats i de les
polèmiques, oblidam, o que tots els grups i potser el grup

nostre també qualque vegada falla en aquest sentit, hem de
tenir a l’hora de presentar una proposta o de presentar una
proposició no de llei i de defensar-la. El Grup Popular, perdó, el
govern del Partit Popular finançava, subvencionava la UNED
de les Illes Balears; ho feia, crec que eren uns 11, 12 o 13
milions anuals; ho feia, el govern del Partit Popular; l’any 95 el
govern del Partit Popular va retirar la subvenció a la UNED.
Amb quina cara pot venir a excusar aquesta proposició no de
llei, sense fer una autocrítica? Jo esper que vostè a la rèplica em
tregui la carta que va escriure al conseller d’Educació i Cultura
de llavors; em tregui la carta que vostè li va escriure. Estic ben
segur que l’hi va escriure protestant per la retirada de la
subvenció a la UNED que va fer el govern del Partit Popular.
Esper que la tregui i esper que em digui: “El meu govern, el meu
conseller no em va fer cas però jo vaig defensar el finançament
de la UNED fins al final”. Esper que me la tregui, i si no me la
treu esper que digui: “Miri, jo no em vaig donar compte que
s’havia fet açò i, per tant, llavors no vaig fer cap passa perquè
el nostre grup, lògicament, lògicament, hauria defensat el
manteniment d’aquella subvenció que fins a l’any 95 -em pens
que va ser- es donava des del Govern de les Illes Balears
aleshores”. Si no, el millor que podria fer és callar. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats  i membres del Govern que són presents aquí, en
aquesta cambra, amb  uns acudits i amb uns contes el portaveu
del Grup Parlamentari Popular ens ha convidat a fer una reflexió
sobre la UNED, i el portaveu del Grup Parlamentari Popular, tots
ho sabem, és un excel·lent diputat i brillant orador. No sé si tots
sabem que també és un bon professor de la UNED, i amb
aquesta visió de diputat i professor ens ha convidat a fer una
reflexió que un servidor, com a antic alumne de la UNED, vull
fer a fons aquesta reflexió, i no vull renunciar a fer la
presentació preparada, com ha decidit fer el portaveu del Grup
Parlamentari Popular.

Se’ns ha preparat i se’ns ha presentat una proposició no de
llei, i ho fan davant aquest ple i se’ns proposa que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a crear un consorci, cosa
nova, no n’hi ha hagut cap mai, amb una finalitat: donar suport
i dirigir el centre social de la UNED i incorporar aquest centre a
la xarxa bàsica. Molt bé; perfecte; molt bona proposta;
fantàstica. Creim que arriba tard. 

Amb una llarga i extensa exposició de motius, el Grup
Parlamentari Popular ha fet un llarg i extens recorregut per la
història de la UNED. Ha parlat de fets, i en parlar de fets tots hi
podem estar d’acord; negar les evidències almanco no entra
dins l’ànim ni dins la manera de procedir del grup parlamentari
que representa aquest diputat del PSM-Entesa Nacionalista que
els  està parlant. Per això hem de començar dient que té molta de
raó el Grup Parlamentari Popular quan fa determinades
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afirmacions que apareixen a l’exposició de motius. Per exemple,
té molta de raó el Grup Parlamentari Popular quan afirma que el
model d’universitat a distància compta amb antecedents
importants a tot el món anglosaxó, com ens diu; creim emperò
que no acaba de tenir tota la raó si és que amb això pretén
incloure l’Estat espanyol dins aquest context tan allunyat del
món hispànic. 

Hem de dir que té molta raó el Grup Parlamentari Popular
quan afirma que les autoritats acadèmiques espanyoles
captaren de bon principi la necessitat de crear un model
espanyol d’educació superior a distància l’any 1972, tota la raó,
creim emperò que no acaba de tenir raó quan oblida, quan
passa per alt que hagueren de transcórrer gairebé deu anys
perquè aquestes mateixes autoritats acadèmiques espanyoles
es dignassin girar l’ullada cap a aquestes illes nostres i creassin
la UNED a Mallorca l’any 1976, a Menorca l’any 1978, a Eivissa
l’any 1982, tot un rècord històric de celeritat educativa.

Hem de continuar dient que té molta raó el Grup
Parlamentari Popular quan afirma que la Llei general d’educació
de l’any 1970 estableix que és el Ministeri d’Educació i Ciència
el que reglamentarà les modalitats d’ensenyament per
correspondència, ràdio i televisió. Creim emperò que no acaba
de tenir raó el Grup Parlamentari Popular quan pretén
descarregar el ministeri d’aquesta responsabilitat, ara, i la vol
carregar damunt les espatlles del Govern de les Illes Balears. 

Hem de dir que té raó el Grup Parlamentari Popular quan
afirma el que diu sobre la Llei orgànica de reforma universitària:
que consagra la UNED com l’única universitat d’incidència
acadèmica en tot el territori de l’Estat. Creim, i ho hem de dir així
de clar, senyors del Partit Popular, que no acaben de tenir raó
quan pretenen que sigui el Govern de les Illes Balears, que de
moment i pel que sabem encara no té incidència acadèmica en
tot el territori de l’Estat, el que s’hagi d’ocupar de fer les feines
d’altri. Cadascú que faci les seves.

Hem de reconèixer que té raó, també, el Grup Parlamentari
Popular quan afirma que la UNED a les Illes Balears començà la
seva marxa l’any 1977 amb la creació del patronat del centre
associat. Creim emperò que no té raó quan oblida i passa per alt
que durant aquests 23 anys d’existència de la UNED a les Illes
Balears no han estat precisament les autoritats d’aquestes illes
les que hi han pogut tallar el bacallà, allà dins, i han pintat ben
poqueta cosa a l’hora de prendre-hi decisions acadèmiques i,
en canvi, hi han hagut de pintar massa a l’hora d’aportar
recursos econòmics, materials o humans.

Hem de manifestar i reconèixer que té raó el Grup
Parlamentari Popular quan afirma que la UNED ha complit una
funció social important. Creim, tot i amb això, que no acaba de
tenir raó si pretén deduir-ne que aquesta tasca només afecta el
ministeri: consells insulars, ajuntaments illencs, amb
finançaments i inversions multimilionàries a fons perdut també
han contribuït de manera molt rellevant al compliment d’aquesta
funció social tan important.

I hem d’acabar dient que té raó el Grup Parlamentari Popular
quan afirma que el 75% del pressupost arrodonit del centre

associat de les Illes Balears són -ho reconeixen així- aportacions
dels  consells insulars. Creim, emperò, que no acaba de tenir raó
ni quan afirma que per al proper exercici 2001-2002 no existeixen
garanties de continuïtat i el patronat pot extingir-se; això ho
deien el mes de gener quan varen presentar la proposició no de
llei, però ho diuen ara el mes d’abril quan la defensen. Ni
tampoc quan s’oblida i passa per alt que allò que s’hi aporta
des del ministeri només representa un miserable 25% del
pressupost arrodonit, i aquest ridícul 25% sí que permet al
ministeri poder tallar el bacallà i dur a plaer les regnes d’aquesta
institució universitària; creim que és una contradicció massa
grossa per ser assumida. 

Per tot això, des del nostre grup parlamentari, des del PSM-
Entesa Nacionalista, que donam tot el nostre suport  al Govern
de les Illes Balears, sorgit com vostès saben d’un Pacte de
Progrés, no podem dir sí a aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Popular, nosaltres hem manifestat
en diverses ocasions quina és la nostra opinió, la continuam
mantenint davant d’aquest ple, creim que el cost total de la
UNED, en la mesura que és una Universitat estatal ha de ser
assumida totalment pels  pressuposts generals de l’Estat, com
també que l’oferta d’estudis de la UNED s’ha d’adaptar molt
més a la realitat lingüística i cultural de cada comunitat
autònoma.

 És des d’aquesta postura que podem dir que mantenim
davant d’aquest plenari i amb aquestes paraules, volem
demanar, en canvi, a les diputades i diputats del Partit Popular,
diputades i diputats del Partit Popular que són presents aquí,
en aquesta cambra, però també diputades i diputats del Partit
Popular que són al Congrés, que si és cert que si es volen
comprometre a deixar-hi la pell en la defensa d’aquestes Illes i
faci una proposta idèntica, que el cost total de la UNED a les
Illes Balears, en la mesura que és una Universitat estatal, sigui
assumit totalment pels pressuposts generals de l’Estat.
Nosaltres no creim que sigui de rebut que després que aquesta
comunitat hagi assumit unes competències en matèria
educativa molt mal dotades, que resulten del tot insuficients per
fer front a les necessitats reals del món de l’ensenyament, ara
es pretengui afegir-si encara més damunt el banyat, amb un nou
compromís, com és ara la creació d’un consorci nou que fins ara
no ha existit mai per a una actuació governamental illenca, que
tots ho sabem no ha estat transferida, no té competència, no
disposa de recursos adients.

És per tot això que des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista no donarem suport a aquesta proposició
no de llei, que ha presentat el Grup Parlamentari Popular,
relativa a la UNED.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Crespí en nom del Grup Socialista té la
paraula. 
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

 Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei ve
realment en un moment ja una mica extemporani, no devia ser
aquesta la pretensió del Grup Popular, que la va presentar
immediatament quan va sorgir un conflicte a causa de
decisions, que en principi s’havien de prendre a altres
institucions podien posar en perill la seva continuïtat.

Això en aquest moment no és així, la seva continuïtat està
garantida i per tant, nosaltres no creim necessària la intervenció
del Govern d’aquesta comunitat, però no ho creim per altres
raons, no només per dir que no al Partit Popular. Si bé és cert i
ja li ha recordat anteriorment un intervinent, que pot legitimar
els  estats per fer vostès aquesta proposta, quan varen ser
precisament, no només la retiraren sinó que no varen voler
tornar a incorporar-la, a pesar que nosaltres i altres grups i
altres diputats que també sèiem aquí ho vàrem intentar a la llei
de pressuposts. Per tant, si aquesta proposta vengués d’un
altre grup podria tenir, tal vegada l’acceptació, però com a
mínim la simpatia dels altres grups, nosaltres la veim
lleugerament demagògica i en aquest moment extemporània.

La història de la UNED és una història de l’educació
d’aquest país  anomenat Espanya, és una història en la qual en
un determinat moment es produeix una llei general d’educació
que tracta, jo crec que amb molt bona voluntat i molts
d’encerts, de posar aquest país a l’alçada dels països del seu
entorn. Una llei de l’any 1970 que realment intenta la
universalització de l’escolarització, la millora important de
l’escolarització i també de l’accés a estudis superiors, la
universitat presencial tenia poca incidència damunt el territori,
es crea una Universitat a distància. Una Universitat a distància
que per millorar la relació de l’alumne que no pot assistir
presencialment i durant tot el temps de l’escolarització a un
centre allà on hi hagi medis i professors, es creen els centres
associats, centres associats que en principi havien d’estar a
cada una de les províncies espanyoles i per això es cerca
fonamentalment a la Diputació, com a ens finançador d’aquesta
entitat local, que haurà de servir per connectar l’alumne amb el
centre educatiu, però que no és, fins i tot, imprescindible.

Ha passat molt de temps i el model segueix sent
fonamentalment el mateix, però el país ha canviat molt, hi ha
una modificació substancial de la Universitat presencial, hi ha
una llei d’autonomia universitària que difícilment s’aplica a la
UNED per la seva estructura, consell social a la Universitat,
etcètera. Les universitat tenen una dinàmica diferent i, no pensi
Sr. Jaén que modificaré allò que vaig dir, segueixo mantenint
que la Universitat a distància cobreix, ha cobert i segueix
cobrint un problema, però sense cap dubte haurà de sofrir una
evolució, l’haurà de sofrir perquè no l’ha soferta abastament.
Les noves tecnologies no tenen encara una presència suficient
a una Universitat a distància, no la tenen, ni tan sols l’han
tenguda i vostès  en el seu document la tracten de comparar a
la Open University, jo crec que ni de prop fer-hi es pot
comparar una a l’altra, tot i que, ja ho he dit i vostè segurament
té l’article aquí, per tant, no el desmentiré a pesar que ha sortit
aquí com Don Tancredo, sense res a les mans. És cert que els
documents elaborats per la UNED són d’alta qualitat, però els

mitjans, les inversions, els recursos de l’Open University no
són comparables des de cap punt a la nostra.

Però certament en aquesta comunitat la Universitat
d’educació a distància no va rebre el suport social, perquè les
autoritats polítiques no el varen promoure com a altres zones
del nostre país, per exemple i parlam fonamentalment de
finançament, perquè l’activitat universitària la fan els
professors, nosaltres estam parlant de qui paga aquesta
universitat. Això és el que discutim en aquests moments aquí
i qui influeix damunt la programació d’aquesta universitat, què
ha de dir el Govern d’aquesta comunitat que té a veure amb els
interessos dels seus ciutadans per promoure uns o uns altres
estudis, què hi podem dir? On exerceix aquest Govern la seva
quota de sobirania que li ha donat damunt l’altre universitat?
Aquest és el tema en concret que ens interessa, això no és
possible dins aquesta Espanya de les autonomies i hauria de
ser. La reforma que es produeix amb el decret no és suficient,
els  consorcis no permeten en els poders locals tenir la
incidència suficient perquè aquests centres no responguin ni
a criteris d’un nacionalisme a un altre, em sembla que no és
aquest el debat, sinó a una planificació d’estudis universitaris
adequats a uns o a altres.

Possiblement si aquesta universitat ha permès que sortís
aquesta polèmica, és que tampoc tal vegada ningú els ho va
suggerir durant aquests anys anteriors que havien de fer les
coses  d’una altra manera. Per tant, jo crec que en aquests
moments hi ha unes institucions que han assumit, com la tenien
la seva responsabilitat de garantir la seva continuïtat i jo crec,
com li dèiem l’altre dia a la discussió damunt el teatre de Maó,
si els consells insulars no manifesten la seva voluntat, creu
vostè què és lògic que el Govern interfereixi en el seu
funcionament, ja que aquesta és una competència que tenen
atribuïda en aquest moment? Jo crec que no. El que sí hauríem
de fer és promoure i podem aprofitar que després tenim una llei
que concita més presència en aquest Parlament que la que ara
discutim, a altres comunitats autònomes les organitzacions
empresarials intervenen en el finançament i la gestió de la
Universitat d’educació a distància. Aquí tenim dignes
representats d’organitzacions empresarials, jo els convidaria a
intervenir, perquè la formació de molta d’aquesta gent que està
a la UNED són precisament treballadors en actiu d’aquestes
empreses de les nostres Illes que no tenen l’edat per anar a una
universitat presencial.

Per tant, jo crec que seria una bona cosa. Les caixes
d’estalvis a altres comunitats financen en gran part aquests
centres associats. Els ajuntaments financen de manera
important, Catalunya el Centre de Girona, sense anar més
enfora, funciona finançat pels consells comarcals, per exemple.
Aquí això no hi és, ha quedat pura i durament per a les
administracions. I vostè ha fet una referència a la participació
de l’Ajuntament de Palma, poc en sap vostè d’això, ni tan sols
sap el nom de l’edifici que ocupen, perquè no és Guillem Cifre,
això és un edifici de la Universitat presencial, és Guillem
Mesquida i està a Sa Indioteria i aquest és un edifici que
l’Ajuntament de Palma li va ser molt fàcil posar-lo a disposició
de la UNED, perquè és un edifici que li va transferir el Ministeri
d’Educació i ell va agafar amb una mà, el va posar a l’altre i el
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va donar a la Universitat, això són regals costosos, jo esper que
vostè no faci regals d’aquesta manera perquè realment li deuen
costar molt poc.

Miri Sr. Jaén, vostès varen fer aquí una operació
oportunista, pensaven que això seria un conflicte social
important en aquesta comunitat i no ho és, va ser una petita
moguda dins un tassó d’aigua, que ràpidament va tenir la seva
solució. I vostè ha dit que això era una operació, però miri
operació en aquest moment, operació en aquest moment aquí
només n’hi ha una, Mapau i el millor conte, li don la raó, és el
de Blancanieves y los enanitos, que en aquests moments
deuen ser per Formentera a veure si troben els papers que a
vostès els van sortint de davall les pedres i no saben que han
de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr. Jaén per
contradiccions vol intervenir? Com vostè sap té un temps de
cinc minuts o sigui no sé si hi ha més papers que minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Podría pedir una caza también al grupo pero creo que no
importará. Bueno acudo con papeles a la tribuna. Sr. Presidente,
señoras  y señores diputados, muchas gracias. Bueno en el
equilibrio de intervenciones vamos a intentar responder todo
lo que aquí se ha dicho. En primer lugar yo agradezco al Sr.
Buele que haya hecho esa glosa de la iniciativa nuestra son
cuatro folios ¿verdad? Cuatro folios preparados, en los cuales
ustedes  han hecho una alusión por encima y dudo que lo
hayan leído con detenimiento, le agradezco la glosa que ha
hecho a la proposición no de ley, que comparten unas cosas,
otras no, pero en fin hay cosas evidentes que caen por su
propio peso.  Al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, que se la lea, porqué no hay cuatro puntos, hay un sólo
punto, ha dicho que había cuatro puntos, me ha hecho hasta
dudar así que he ido a la proposición no de ley y he visto que
era un sólo punto. 

Y dicho esto que son cuestiones de trámite, quisiera
continuar con dos de orden menor para luego finalizar. Yo no
comparo en esta proposición no de ley la Open University, no
la comparo, usted debe leer lo que dice aquí, en el primer
párrafo de la proposición no de ley, la Open University es
institución pionera de lo que hoy se entiende como educación
superior a distancia, su experiencia de más de 30 años de
funcionamiento, junto a otras relevantes iniciativas en distintos
países fueron la base para la creación de la UNED, eso es lo que
he dicho, que sirvió de base, ni la he comparado, ni digo ni cual
es mejor o peor, ni que métodos utiliza si la BBC interviene
aquí, de todo esto yo no he dicho nada, ustedes de su cosecha
añaden cosas que aquí no figuran. 

Aquí vienen la operación, la operación de
desmantelamiento, lo han escrito por los diarios ustedes,
operación de desmantelamiento de la UNED y se han vuelto

atrás por la presión de los estudiantes, esa es la realidad, la
madrastra denunciada por el Sr. Buele se hace hada madrina,
varita mágica, milagro, Gobierno atónito, como si aquello no
fuera con ello. Esa es la verdad, operación de desmantelamiento
de la UNED, pero si lo dice la prensa, aquí ha habido una
“aturada d’ase” después de la “sortida de cavall” que
siempre hicieron ustedes en este tema, ha habido gente que ha
hecho el ridículo y está sentada aquí, un ridículo espantoso en
el Consell Insular de Mallorca y esa es la verdad y ¿por qué ha
fracasado? Porqué ustedes son unos inútiles hasta en destruir,
unos completos inútiles no saben construir, sólo saben
enfrentarse a la gente, al Gobierno pasado, al Grupo Popular, en
fin culpan al Grupo Popular de todo, el PP es culpable de todo.
Son tan inútiles en las cosas que no saben ni destruir, que es
lo más fácil que hay, construir no saben, pero destruir tampoco
y han fracasado por esto, lo ha escrito un comentarista del
Diario de Mallorca, la operación ha fracasado por la
descoordinación innata del Pacto, textualmente,
descoordinación innata del Pacto, han fracasado por esto, no
por convencimiento de que ustedes crean en la UNED, no, no
hay un arrepentimiento en esto, ha sido un regreso a los
cuarteles de invierno y ya veremos que pasa.

De momento Menorca, Ibiza y Formentera continúan
dependiendo de la decisión de Mallorca, eso es una realidad
evidente, porqué si Mallorca no colabora no hay financiación
y eso es lo que hay que evitar, nunca desde el Partido Popular
se puso en peligro la continuidad de la UNED, nunca, porqué
ningún consell insular amenazó y tomó el acuerdo de retirar la
subvención para el próximo escolar, nunca. No me diga carca y
otras historias que a ustedes les pasan de mirar los archivos
pasados, hasta en las agendas de los gobernantes pasados
para ver que encuentran y sacan aquí cartas del pasado. Mire
nunca hubo sensación de peligro de que estudiantes dejasen
de estudiar en la UNED y ustedes han puesto eso en evidencia
con sus actitudes de descoordinación y con su interés de cerrar
la UNED. Ha habido un silencio cómplice del Gobierno, porqué
el Gobierno ha asistido a esa función diciendo eso conmigo no
va, cuando realmente tendría que haber intervenido.

Y bueno llega tarde, no es culpa nuestra, 22 de enero, aquí
pasa con el Reglamento de este Parlamento que es el que hay,
lo mismo cuando quiere ver un partido en directo, que a veces
lo dan en diferido y ya sabes el resultado cuando ves el
partido, pero no me diga que no está fundamentada la
proposición no de ley, esta fundamentada en el tiempo y el
Gobierno que puede rectificar lo que se acuerda, aquí lo que
presentamos nosotros no quiere participar. Esa es la realidad.
Por último, yo creo que no es el momento de venir con las
mismas canciones siempre, me cantan siempre la misma
canción, cambian, es verdad en vez de ser un bolero a veces
otra cosa, pero la letra es la misma, que si las trasferencias de
educación, el precio de la educación. Oigan ustedes, canten
otra canción porqué la letra de esa ya me la se de memoria.

 Yo creo en definitiva, Sr. Presidente y acabo con la
intervención que no se puede descalificar una proposición de
este interés y aquí ha habido, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados, ha habido el pirómano habitual que después de
prender fuego a la UNED intenta salvarla, se ha puesto al frente
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de bombero. La figura de bombero pirómano es una figura muy
estudiada en las psicopatología y por tanto, convendría que se
lo mirasen.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios. Substanciat el debat...,
Sr. Buele per què em demana la paraula? 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Me sentit molt contradit en tres punts
dels  que ha parlat el Grup Parlamentari Popular, molt
directament afectant aquest diputat i aquest Grup Parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, em sap greu però el qui es podria sentir contradit
és el Sr. Jaén i Palacios perquè era el qui exposava, vostè ha fet
li ha contestat i s’ha sentit  contradit en la seva exposició. No hi
ha torn de contradiccions.

Substanciat el debat procedim passam a la votació.

Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de la proposició no de llei es posin drets per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 25, vots en contra 29. En
conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei 229,
presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa al Centre
Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

IV.- Debat de l'esmena a la totalitat de devolució, RGE núm.
1268/01, del Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei
RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat comercial a les
Illes Balears.

La següent proposició no de llei, com vostès saben, en
principi el plenari ha acordat per unanimitat ajornar-la a un altre
plenari i procedeix ara el debat de l’esmena a la totalitat de
devolució 1268, presentada pel Grup Parlamentari Popular al
projecte de llei 180 d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears. El Sr. Gaspar Oliver té la paraula per defensar l’esmena
a la  totalitat de devolució al Govern.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular ha presentat aquesta esmena a la totalitat del projecte
de llei d’ordenació de l’activitat comercial, perquè entenem i
pens demostrar-ho al llarg de la meva exposició que és una llei,
tal i com ve, innecessària, és una llei intervencionista,
contradictòria i que provocarà conflictes de competències i al
contrari d’allò que pretén, que és ordenar el sector, crearà
confusió.

Aquest projecte de llei regula temes que ja estan regulats
per llei i altres que els deixa de banda i alguns que els toca molt
de passada i molt tímidament. He de començar aquesta
intervenció dient que aquest projecte de llei poc té a veure amb
el primer esborrany, que es va repartir al juliol del 2000 i a més
recordar que han estat dos els documents  que s’han redactat
abans del text  que va tenir entrada en aquesta Parlament i avui
presenta el Partit Popular aquesta esmena a la totalitat.

Durant aquests mesos hem assistit a un debat permanent,
provocat per la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria que
ha enfrontat als comerciants entre si, als consumidors,
sindicats, patronals i partits polítics. Un experiment més, ja ens
hi té acostumats, de la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, s’ha produït tot un debat durant tots aquests dies,
com deia, en referència als dies festius que podien tenir obert
el comerç, a títol d’exemple. El primer projecte, o l’avantprojecte
el de juliol del 2000, per entendre-nos, fixava un màxim de dos
dies i a més havia de ser a petició dels ajuntaments, a partir
d’aquí discussions, estires i amolles i s’arriba perquè siguin sis
dies i mig, però resulta que el decret per a l’any 2000 en fixa nou
i el projecte que ha entrat en aquest Parlament i avui esmenam
a la totalitat ja no ho diu quants de diumenges o festius podrà
obrir el comerç. Els dies que autoritzi el Govern diu el projecte,
ja hem allunyat la pilota, ja ens hem tret els problemes del
damunt.

 El soci que dóna suport al Govern no hi està d’acord, Unió
Mallorquina està en contra i no convé idò fixar el número de
dies de festius que podrà obrir el comerç, molt de renou i
aquest tema ha quedat en no res. Des del Partit Popular
defensam la llibertat d’empresa i la lliure competència i aquesta
és un projecte de llei intervencionista i ho és, a títol d’exemple
per la imposició del català, article 8.2, allà on aquelles empreses
de més de cinc treballadors dins la plantilla, l’empresa vendrà
obligada a atendre amb la llengua oficial als clients que ho
sol·licitin i pareix ser ara amb la petició que ha fet l’Obra
Cultural Balear, que enlloc de cinc treballadors, seran suficients
cinc treballadors.

Mirau, m’interessa deixar-ho prou clar, el Partit Popular està
a favor del català, català amb les nostres modalitats
lingüístiques, volem que es potenciï l’ús del català dins el
sector comerç, fins i tot, que els cartells d’informació general,
les ofertes, els horaris  hagin d’estar obligatòriament escrits en
català, en això fins i tot hi estam d’acord, perquè ens pensam
que no suposa massa problemes, però imposat per llei que
s’hagi de parlar el català no hi podem estar d’acord, estam per
la via de foment de l’ús i la pràctica de la nostra llengua, més
que per la imposició. I estic convençut que el comerciant sap
molt bé el que li convé i que vol uns venedors que sàpiguen
atendre correctament els clients, que siguin amables, simpatia,
bona presència i que parli en català i tot allò que suposi bones
ventes, l’hi interessa en definitiva ser competitiu.

Intervencionista és també l’article 9 d’aquest projecte de
llei, en el seu punt tercer, allà on diu que el Govern podrà
establir els requeriments d’homologació i de qualificació tècnica
o d’experiències necessàries per a l’exercici d’una determinada
activitat comercial. Tornam a l’època gremial, tornam a l’època
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dels  gremis, quan ningú es podia establir si no passava un
aprenentatge i també uns exàmens. Jo em deman senyores i
senyors  diputats, com és possible senyors del Partit Socialista
de Mallorca que vostès segueixin pensant d’aquesta manera?
Avui que tot Europa avança cap a la globalització econòmica i
cap a la llibertat d’empresa i lliure competència. És  preocupant
que la vicepresidència econòmica d’aquest Govern defensi
aquest model d’economia, un mercat tancat, protegit i instal·lant
barreres d’entrada.

Aquesta llei, senyores i senyors diputats vol protegir tant
el petit comerç que en moltes ocasions aquest petit comerç,
precisament en sortirà perjudicat a curt i mig termini. Com
exemple l’article 35 que regula la venta de pèrdues n’és un
exemple, el que pretén aquest article, pareix ser per allò que hem
pogut intuir, és pujar el llistó i els preus dels articles siguin
superiors a allò que és realment venda en pèrdues i ho fa
perquè els grans establiments no puguin fer tanta competència
als petits comerços, però els  assegur que el que passarà serà
tot el contrari. L’article en qüestió diu: es considerarà venta a
pèrdues quan el preu de venta sigui inferior al preu
d’adquisició del producte i, aquí la qüestió, més la part alíquota
de la despesa general de l’establiment, més el benefici
comercial. I jo dic que el petit comerç en surt perjudicat. És
sabut, quasi per tothom, que la despesa general d’un gran
establiment proporcionalment és inferior a la d’un petit comerç
i que els grans establiments fixen un marge comercial més baix
perquè tenen més volum de vendes i quasi sempre també més
rotació dels productes, d’aquí idò que el llistó de la venta en
pèrdues per al petit comerç estarà molt alt  i això suposarà que
aquests  petits comerços podran fer molt poca política de preus,
sense caure dins el que és la venta en pèrdues.

El petit comerç idò mitjançant aquest article perdrà
competitivitat, aquest sector que es vol protegir, que es vol
defensar tant i que estam d’acord amb la defensa, però aquesta
protecció el que farà serà perjudicar-lo i qui a més realment surt
perjudicat és el consumidor, perquè el llistó estarà més alt, els
preus seran més elevats. Tots els ciutadans, idò, en sortirem
perjudicats.

Però és que, a més, controlar el compliment d’aquest article,
pens que no serà gens fàcil, i a més a més segur que serà molt
costós per a l’administració, perquè aquesta, l’administració,
per controlar i per vigilar la venda a pèrdua, haurà de demanar
el balanç d’explotació als comerços, als petits i als grans. Si no,
ja em diran, com sabrà quina és la despesa general alíquota o el
benefici comercial de l’establiment, si no exigeix els balanços a
aquests establiments comercials.

A part d’un exemple més de l’intervencionista que és
aquesta llei, ja plantejam un dubte, a veure si l’administració
podrà exigir aquests documents comptables, i la inspecció els
podrà demanar. 

Però és que a més de contradictori, aquest article 35 xoca
frontalment amb l’article 14 de la Llei 7/1996, de dia 15 de gener,
d’ordenació del comerç minorista, que regula precisament la
venda amb pèrdues, i que aquest article posa el llistó al preu de
cost d’adquisició del producte. Quina llei s’aplicarà, idò? Jo ho
tenc bastant clar, sembla bastant clar que la llei que s’aplicarà
serà la Llei 7/1996, sobretot si tenim en compte que aquesta llei
a la disposició final única diu: “els articles -i en cita una sèrie,
i entre ells aquest a què feia referència, el 14- s’emparen en la
competència exclusiva de l’Estat per regular el dret mercantil de
la competència. En definitiva, conflicte de competències i
confusió, i perjudiquen a més els petits comerços i, com he dit
abans, sobretot també els consumidors.

Resulta contradictori també -així almanco ho pensam els
diputats  del Partit Popular- l’article 22, que limita a les zones
turístiques la possibilitat d’obertura en diumenges i festius, i
que a més ho fa en el període que va des del 15 de març fins al
15 d’octubre. Nosaltres pensam que si els grans establiments
han de tenir tancat els diumenges, llevat dels 9 diumenges i
festius autoritzats pel Govern, pensam que aquesta mesura
d’obligar el petit comerç a tenir tancat, i només poder tenir obert
els  diumenges de dia 15 de març a 15 d’octubre, només pot
perjudicar el petit comerç. I és també una mesura que va en
contra de la desestacionalització turística. Si no hi ha serveis,
no hi ha turistes, i nosaltres pensam que, a més a més, tampoc
no hi ha amb aquesta mesura llibertat d’empresa.

Senyores, senyors diputats, el Partit Popular som de
l’opinió que el petit comerç ha de tenir el màxim, totes les
facilitats perquè pugui ser competitiu, tenint en compte que el
gran beneficiari, a més, ha de ser també el consumidor. D’aquí
que pensam que el petit comerç ha de poder obrir tots els dies,
inclosos els diumenges i festius, si així ho decideix, i a més amb
llibertat d’horaris. I així ho ha previst el Partit Popular a Madrid,
i així ho preveu el Reial Decret Llei 6/2000, que dóna llibertat
d’horari i dies d’obertura al petit comerç, mentre que els grans
establiments comercials vénen obligats per aquest mateix reial
decret llei a tenir tancat. Pensam, idò, que això és donar
facilitats, donar flexibilitat al petit comerç perquè pugui ser
competitiu.

Pensam, senyores i senyors diputats, que pel poc que
aporta de positiu, aquesta és una llei que ens haguéssim pogut
estalviar, en no ser que el que pretengui el Govern sigui un
enfrontament amb el Govern de l’Estat, envaint competències
del Govern central, legislant, com he dit abans, en contra de la
Llei 7/1996, d’ordenació del comerç minorista, i del Reial Decret
6/2000, de mesures urgents d’intensificació de la competència
als mercats de béns i serveis.

El Govern de l’Estat, senyores i senyors diputats, és qui té
les competències de planificació general de l’activitat
econòmica, i així ho confirma la sentència del Tribunal
Constitucional, la 225/1993, relativa al decret Boyer de 1985, que
regula la llibertat d’horaris comercials. Aquesta sentència
determina, com ja he tengut oportunitat de dir aquí en una altra
ocasió, que, havent-hi una competència sobre un subsector
econòmic que una comunitat autònoma hagi assumit en
exclusiva amb el seu estatut, aquesta atribució competencial no



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 3 d'abril del 2001 2601

 

exclou la competència estatal per establir les bases i
coordinació d’aquest subsector.

A què ve, idò, senyores i senyors diputats, aquesta
caparrudesa de fixar un màxim de 72 hores setmanals per a
l’activitat comercial, a l’article 18 del projecte de llei, quan
aquest reial decret esmentat en un parell d’ocasions, el 6/2000,
en fixa 90? Pensam que al pacte d’esquerres tal vegada no li
interessa tant regular el sector comerç, i el que sí fa amb aquest
projecte és fer oposició, i aprofita per fer oposició al Partit
Popular, que governa a Madrid. Pareix que el que cerca amb
aquest enfrontament és el contenciós, un altre, un contenciós
més, és el ja trist famós “Madrid me mata”.

Per tots aquests motius, senyores i senyors diputats, el
Partit Popular, per aquesta falta de rigor, per intervencionista,
perquè retalla també la llibertat d’empresa i d’establiment, en
definitiva perquè entenem que és una mala llei, i a més
innecessària pel que aporta, per tot això, idò, el Partit Popular
demanam al Govern que retiri aquesta llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, en nom del Grup Popular,
presentant l’esmena a totalitat.

Sr. Vicepresident de Govern, vol obrir una qüestió
incidental? Té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Oliver, vull
començar per agrair-li les seves amables paraules, i intentaré
rebatre els seus arguments, i la veritat és que molts pocs
arguments per a una esmena a la totalitat a un projecte de llei
que té 60 articles, als quals únicament han presentat 23
esmenes, la majoria de les quals són esmenes de caràcter
menor, que no afecten la substància del projecte de llei. 

D’entrada, però, a part de respectar tots els seus arguments,
li vull dir que especialment no en compartesc, i és que el debat
que hem propiciat amb la discussió d’aquest projecte de llei
sigui un debat que hagi enfrontat la nostra societat. Li puc
assegurar que especialment la directora general de Comerç ha
tengut desenes de reunions amb associacions de comerciants,
amb consumidors, per separat o en conjunt, i en cap moment
s’ha generat el més mínim clima de crispació. I vull aprofitar per
felicitar precisament el sector, des de les associacions de grans
empreses comercials, fins a les petites empreses de comerç o
consumidors pel tarannà negociador que han tengut i la
maduresa política que han demostrat.

Dues qüestions prèvies, a més, i és que qui ha provocat
enfrontaments no és aquest govern. No és aquest govern qui
va treure 3.000 treballadors del comerç i empresaris del comerç
als  carrers de Palma per protestar per unes normatives tretes
unilateralment, i sense el consens per part del Govern central
del Sr. Aznar. No ha estat aquest govern qui ha iniciat un
conflicte de competències, sinó que ha estat el Decret de

mesures de liberalització del Sr. Aznar, de juliol de l’any 2000,
qui unilateralment, i en contra de la normativa en vigor, va
envair competències de les comunitats autònomes, va modificar
els  horaris comercials, quan la llei deia que aquests horaris
comercials s’havien d’establir de mutu acord amb les
comunitats autònomes. Cap de les comunitats autònomes ha
estat convocada pel Govern de l’Estat per revisar la normativa
vigent fins aleshores. Per tant, vull contradir la seva opinió, i el
primer en rompre el consens ha estat l’administració de l’Estat.

Naturalment amb la seva cultura política, entenc que vegi el
debat com una confrontació perversa. Amb la meva cultura
política, amb la cultura política d’aquest govern, el debat és una
qüestió que s’ha de propiciar, i que enriqueix la llei, i jo estic
orgullós que del document de treball presentat inicialment el
juny de l’any 2000, hagi tengut tal aportació d’idees dels
distints sectors, que l’han convertit, crec, en un projecte de llei
progressista, que satisfà les necessitats dels consumidors de
les Illes Balears i les necessitats del comerç de les Illes Balears.
És, i n’estic orgullós, el projecte de llei més debatut de la
història de les Illes Balears, en el qual ha participat tothom que
hi ha volgut participar, fins i tot hi ha participat el Partit
Popular, encara que al final no hagi acceptat la mà que li
donàvem per consensuar aquesta llei.

Una altra rectificació: si el conseller titular de l’àrea de
comerç del Govern de les Illes Balears ha fixat per enguany nou
festius, és per imperatiu legal, perquè està vigent la normativa
estatal, que ens obliga a fixar nou festius per enguany, i acatam
l’ordenament vigent. L’any que ve ja discutirem, però li puc
assegurar que en tot cas no passarem de cinc festius per l’any
que ve, aquesta és la intenció del Govern.

Fetes aquestes consideracions prèvies, intentaré respondre
els motius de l’esmena a la totalitat. Vostè ho ha escrit i ho ha
argumentat, que aquest projecte de llei no respon a les
necessitats  del comerç de les Illes Balears. Bé, d’entrada li vull
dir que és una llàstima que el Partit Popular, el partit més votat
d’aquestes  illes, estigui tan desconnectat de la realitat del
sector. Avui li puc dir que, excepte alguns articles, qüestionats
per les grans empreses comercials, hi ha una gran acceptació
dins el món del comerç d’aquest projecte de llei; i encara aniré
més enfora: està molt acceptat per part de les associacions de
consumidors, que també han participat i han aportat el seu gra
d’arena a aquest projecte de llei.

Jo crec, Sr. Oliver, Sr. Representant del Partit Popular, que
en un tema en què s’ha donat l’oportunitat de dialogar i de
consensuar tant, ens hauríem d’esforçar per fer una oposició
més constructiva. Pareix que estam obligats a fer oposició per
oposició, i en aquest cas jo crec que ens hauríem d’haver
esforçat més a cercar alternatives que no a cercar la
confrontació; perquè, Sr. Oliver, a les Illes Balears el camí cap
a l’autogovern ha estat un camí molt difícil, ple de dificultats.
Hem estat molts d’anys la darrera de les comunitats autònomes,
i per exemple, o especialment en tema de comerç interior.
Curiosament, l’Estatut d’autonomia, promulgat l’any 1983, es va
oblidar del comerç interior, l’única comunitat autònoma que es
va quedar sense aquesta competència a tots els estatuts
d’autonomia que s’aprovaren en el principi de la democràcia. I
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no va ser fins l’any 1986, que una llei, que la modificació d’una
llei millor dit, la Llei complementària de l’ordenació del comerç
interior, va corregir aquell defecte del nostre estatut
d’autonomia, que no havien observat els representants del
Partit Popular, i ens va atorgar les competències en matèria de
comerç interior. Però no va ser fins a la reforma de l’Estatut
d’autonomia de l’any 99 que es va materialitzar com a
competència exclusiva la matèria de comerç interior. 

És aquesta habilitació estatutària, les atribucions que ens
dóna l’Estatut d’autonomia en matèria d’ordenació i planificació
de l’activitat econòmica, l’article 11.8, juntament amb  la Llei de
defensa dels consumidors i usuaris, article 11.9, millor dit
l’article de l’Estatut d’autonomia que ens dóna competències
en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, que ens
donen cobertura normativa per fer una llei pròpia per a les Illes
Balears. I miri, l’Estatut d’autonomia és taxatiu: les Illes Balears
tenen competència plena en matèria de comerç interior, i en
atribució, exercint aquestes competències, no hem de cercar cap
subterfugi per legislar en matèria de comerç, com fa
l’administració de l’Estat, que s’ha d’emparar en unes
suposades  competències de planificació general de l’economia.
Per què és tan important per a la planificació general de
l’economia l’obertura en festius? A qui perjudicarà?, a quina
lliure competència afectarem que les Illes Balears obrim uns
festius distints dels del continent, dels de la península? A
ningú, i és que nosaltres, Sr. Oliver, a més de defensar les
competències, a més de defensar el nostre autogovern, tenim
molt present el fet insular, que ens fa ser molt específics, també
en les necessitats del comerç, i per això volem fer una llei
adequada a les particularitats de la realitat de les Illes Balears.

Quina és aquesta realitat, Sr. Oliver? Primer, una
preponderància creixent de grans empreses que posava en perill
la lliure competència, no només posava la subsistència del
comerç urbà, sinó que posava en perill la lliure competència,
una excessiva concentració de la quota de mercat en unes soles
mans empresarials. Segon, la singularitat dels comerços
turístics, que es preveu. Està equivocat, Sr. Oliver, i en tot cas
ho podem discutir en ponència, que a les zones turístiques a
l’estiu podran tenir oberts els comerços, els petits comerços. Sr.
Oliver, va equivocat en aquest tema. Tercera qüestió, la
necessitat de preservar i de potenciar el comerç urbà, que
s’assegura la vitalitat dels nuclis urbans, amb aquesta
concepció que es té del manteniment del teixit comercial urbà,
per la funció general que realitza. I finalment, les necessitats de
reconèixer la insularitat, la discontinuïtat dels nostres territoris
amb el continent, una singularitat del fet insular que ja té
precedents en la Llei 6/98, sobre règim del sòl i de valoracions,
i en la Llei 30/98, de règim especial de les Illes Balears, encara
que no s’hagi concretat.

Entraré, però, a debatre els motius de fons de la seva
oposició a aquest projecte de llei, que, a pesar del que vostè
hagi dit, es manifesten amb les esmenes que vostès han
presentat. Així, aquesta oposició frontal a aquest projecte de
llei s’ha manifestat únicament amb 23 esmenes, 23 esmenes a
una llei de 60 articles. A l’exposició de motius, una àmplia
exposició de motius, presenten una esmena, allà on diu que

aquesta llei gaudeix d’un consens social. Miri, Sr. Oliver, per
part del Govern no tenim cap interès a mantenir aquesta
expressió, i suggerirem als grups parlamentaris que l’acceptin.
I per tant, ja ens imaginam que si aquest era tot el problema a
l’exposició de motius, s’aprovarà per unanimitat.

Als articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6 no han presentat cap esmena. Per
tant aquests 6 primers articles ens hem de suposar que
s’aprovaran per unanimitat. A l’article 7, prohibició de venda de
begudes  alcohòliques de més de 18 graus a partir de les 22
hores, vostès  presenten una esmena que sigui a partir de les 24
hores. Bé, creim que és un tema menor que en ponència podem
intentar transaccionar, i crec que arribarem a un acord i podrem
votar aquest article per unanimitat.

Article 8, drets lingüístics. Bé, aquí una vegada més ens
hem trobat que per a vostès és una imposició. Què és una
imposició lingüística, Sr. Oliver, defensar els drets lingüístics
que també tenen els consumidors, i que per tant puguin ser
atesos en la seva llengua? Avui ens trobam amb exigències
lingüístiques, per exemple, s’exigeix la llengua castellana per
accedir a qualsevol administració pública. És això una
imposició? S’exigeixen quotes de pel·lícules en castellà per
exhibir-se a cinemes de tota Espanya, inclosos els de les Illes
Balears. És això una imposició? S’exigeix el castellà com a
obligatori per a l’etiquetatge de productes, està prohibit que es
comercialitzi un producte si no hi ha com a mínim el castellà en
aquest etiquetatge. És això una imposició? Nosaltres no arribam
tan enfora, i ens acusen d’imposició. Miri, en tot cas, Sr. Oliver,
jo crec que aquest és un tema que també ha estat molt ben
acceptat pels representants dels comerciants, i crec que no
n’hauria d’intentar fer polèmica. En tot cas, aquest, l’article 8,
és el primer punt de discrepància política que trobam entre el
Partit Popular i el Govern.

Article 9, hi ha una esmena parcial per suprimir la
possibilitat de dictar disposicions normatives per a l’exercici de
l’activitat comercial o de serveis; i ens ha acusat de gremials! Hi
ha un precedent, però, Sr. Oliver. Existeixen normes al Decret
2/1992 -qui governava aquí l’any 92, Sr. Oliver?- que regulen
l’oferta turística complementària. Què va ser, l’esperit gremial,
que els va fer promulgar aquest decret? Miri, en tot cas creim
que és necessari regular l’accés a determinades professions, i
és una vertadera demanda. Miri, ens vénen a veure
representants  d’emmarcadors, representants de perruqueria,
representants  de fotògrafs, i és necessari regular l’accés a
aquestes  professions, i aquesta llei ens dóna la possibilitat de
fer-ho. Com ho farem? Ho discutirem amb els sectors, i
segurament els donarem participació a vostès. Però no ens
neguin la possibilitat, l’instrument legal de poder entrar a
regular aquestes activitats, que en aquest moment funcionen,
simplement que l’interessat compleixi el requisit de donar-se
d’alta d’impost d’activitats econòmiques. I hi ha un vertader
intrusisme, que perjudica sobretot els consumidors, que troben
moltes vegades uns mals professionals, perquè no se’ls ha
exigit el mínim requisit per a l’accés a la professió. En tot cas, si
això és un esperit gremial, vostès varen tenir l’esperit gremial
quan regularen l’accés a l’oferta turística complementària. 
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A l’article 10 no hi ha esmenes. S’aprovarà per unanimitat,
supòs. A l’article 11 presenten dues esmenes d’estil, que
m’imagín que els grups parlamentaris les podran consensuar.
En tot cas ho podem negociar, amb un esperit totalment obert.
A l’article 13 i 14, que és el concepte de gran establiment
comercial i la contenció de superfície de venda, que és el
vertader bessó d’aquest projecte de llei, és allà on hi ha
realment les novetats importants, la definició de gran superfície
comercial, i l’establiment d’uns màxims per autoritzar les grans
empreses comercials, vostès no han presentat esmenes, i
aquest és el tema important realment d’aquest projecte de llei,
perquè impedirà la instal·lació de més grans empreses
comercials  a les Illes Balears tal com les teníem concebudes fins
ara.

A l’article 18, horaris en dies feiners, vostès proposen
passar de les 72 a les 90 hores setmanals. Aquí vostès fan un
seguidisme per part de la normativa estatal, constatant la
segona diferència ideològica -i ja duim 18 articles-. Vostès són
d’aquesta opinió, nosaltres pensam, el Govern pensa que la
possibilitat d’obrir 12 hores diàries durant 6 dies a la setmana
és més que suficient, i ningú, cap professió, no podrà dir que
no té possibilitats d’anar a comprar. Millor dit, no pensava en
una professió, és que segurament els comerciants no podran
anar a comprar amb aquests horaris comercials, són els únics
afectats. I en tot cas, el Consell Consultiu ha dictaminat a favor
de la competència autonòmica. I, Sr. Oliver, tengui un poquet
més d’esperit autonomista, tengui més esperit autonomista. Si
hem d’anar al Constitucional, qualque vegada hi hem d’anar,
l’autonomia de comunitats autònomes que tenen molt més
prestigi en el conjunt de l’Estat moltes vegades s’ha forjat
anant al Tribunal Constitucional. I si hem defensar les
competències, les defensam. I si perdem, paciència, però en tot
cas defensem l’Estatut d’Autonomia, i el Consell Consultiu ens
ha donat la raó en aquest tema.

Articles 19, 20 i 21, no hi ha esmenes. Article 22, hi ha una
esmena a un apartat de l’article que també és negociable.
Articles 23 a 34, tres esmenes que crec que es podran acceptar
pels grups parlamentaris. En tot cas, és un tema que correspon
a la sobirania dels grups, però que per part del Govern no hi ha
inconvenient que siguin acceptades.

Arribam ja a l’article 35, l’esmena de la venda a pèrdues. Li
explicaré quina és la intenció del Govern, Sr. Oliver. Miri, no
volem restar competitivitat als petits comerços. Els petits
comerços no venen a pèrdues, Sr. Oliver. Aquestes pràctiques
comercials  no les realitzen les petites empreses comercials.
Aquestes  pràctiques comercials les realitzen les grans empreses
com a reclam per poder vendre altres productes que no venen
a pèrdues. I en tot cas, quina és la nostra preocupació? Mirin,
aquí passa, la nostra condició insular origina un fenomen, i és
que som un destí finalista de productes. Què vol dir això? Que
determinats productes, que són excedentaris a les empreses,
que ja estan a punt d’arribar a la seva caducitat, s’envien a les
Illes Balears i hi queden, perquè no és rendible tornar a enviar
aquests productes  cap a la península. I a més a més aquests
productes  tenen moltes de vegades una mala qualitat. Què
passa amb el tema de la llet? Que dins el mercat espanyol hi ha
el que es coneix com a “llet negra”, que és la llet fora de quota,

llet de contraban, i es comercialitza a les Illes Balears, rebentant
els  preus de la llet de les Illes Balears. En qui pensam primer
quan redactam aquest article? En els productors de productes
agroalimentaris de les Illes Balears, en els pagesos, pensam,
perquè no puguin venir aquestes grans empreses a tirar els
nostres  productes en terra. I segon, pensam en els
consumidors, que tenguin un producte de qualitat, que amb un
reclam d’un producte agroalimentari rebaixat de preu, fins i tot
per baix del seu cost, llavors aquestes grans empreses atreuen
clients per a altres productes. Aquesta és la intenció. En tot
cas, un reglament desplegarà aquest articulat.

De l’article 36 al 58 no hi ha cap esmena. Per tant, aquests
23 articles supòs que s’aprovaran per unanimitat. Queden tres
esmenes, una sobre els objectius del Pla Director Sectorial
d’equipaments comercials. Dues, la segona, sobre establiments
comercials  existents abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
I la tercera, que fa referència a la disposició derogatòria. Miri, jo
crec que aquestes tres esmenes tampoc no tenen massa
substància, i també són negociables. És possible arribar a un
acord.

En definitiva, de les 23 esmenes que fan referència als 60
articles del projecte de llei més l’exposició de motius, jo constat
dues diferències ideològiques importants: la dels drets
lingüístics dels consumidors, i la dels horaris. Si això justifica
una esmena a la totalitat, Sr. Oliver, crec que ha quedat ben
demostrat que com a mínim no l’han sabuda argumentar amb les
esmenes parcials. I jo el que li demanaria és que torni a
estrènyer la mà que des d’un principi els vàrem donar. Estrenyi
la mà, seguin-se a negociar aquesta llei, a veure si aconseguim
que el 99% dels articles s’aprovin per unanimitat. Moltes de
gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Vicepresident del Govern. Para réplica tiene la
palabra el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Poc podré contestar en cinc minuts,
Sr. Vicepresident, i aquest repàs a les esmenes que m’ha fet,
m’imagín que serà un debat -m’imagín no, segur- que tendrem
a dins ponència, en comissió, i que després podem tenir aquí,
a aquest plenari, i jo em reservaré aquest debat de les esmenes
per quan tenguem aquest debat.

Miri, vostè em diu que tenc pocs arguments que sostenen
aquesta esmena a la totalitat. Jo li he dit al principi, per ventura
no m’ha entès, que n’hi ha un de principal, i és que aquesta llei
és innecessària. Aquesta llei regula molt poques coses noves,
i el que podria regular no s’atreveix a fer-ho, i el que regula
encara ho fa malament. D’aquests articles que vostè m’ha dit,
respongui’m a la seva rèplica a veure quants n’hi ha, quantes
matèries hi ha que ja estan regulades a la Llei 7/1996. Per cert,
Sr. Sampol, una llei que es va aprovar al Congrés dels Diputats,
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convé que també prengui nota, a instàncies del Partit Popular,
amb una esmena que va presentar el Partit Popular, no s’apunti
“tantos” que no tenen, i sí, tota la legislació que hi ha en
matèria de comerç, tota, exclusivament tota és a iniciativa i a
instàncies del Partit Popular, fins a avui, que estam tramitant
aquest projecte de llei.

Voldria fer via, perquè francament, poc temps tendré. Vostè
diu que hi ha hagut moltes de reunions. És cert, és típic en
vostès, vostès treuen un document que res té a veure, o en poc
se sembla al document final que ha sortit, perquè tots els temes
espinosos els han hagut de retirar, i és una pràctica habitual.
Vostès ja varen fer l’experiment amb el període de rebaixes, ho
treuen enmig del carrer, que tothom debati, que tothom digui el
que trobi, i després vostès en funció del que ha dit l’opinió
pública legislen. Miri, governar és escoltar tothom. Si vostè diu
que hi ha hagut un gran consens, i resulta que el Partit Popular,
que representam una majoria important dels ciutadans
d’aquestes illes, no estam d’acord amb aquests temes, no em
digui idò que hi ha tant de consens.

El Partit Popular ha participat en aquesta redacció? Vostès
varen cridar un diputat del Partit Popular per parlar d’aquesta
llei poc dies abans, quan ja acabaven les esmenes. Miri, com
que és  un tema que crec que no hem de treure aquí, vostè sap
ben bé a què em referesc. No crec que sigui el Partit Popular
que hagi de donar la primera passa, crec que és el Govern que
ha d’intentar primer saber quina opinió té el Partit Popular, no
tres dies abans d’acabar el període per presentar esmenes.

Ara em diu que segurament l’any que ve passaran a cinc
festius per obrir, cinc festius a l’any, i mantendrem també el
decret de nou festius?, perquè això és una burla, que vostès
arribin amb la part empresarial, amb els consumidors, arribin a
un acord d’obrir sis dies i mig i que després en el decret que
fixa els dies festius en surten nou, a mi em diguin què és això.
Perdoni, per ventura no trob una expressió més afortunada,
però és que aquest tema, que és espinós, vostès l’han retirat
del seu projecte de llei, que ho tenien en el seu avantprojecte
primer i en fixaven dos. Per què no retiren també el de les 72
hores.

Miri, hem presentat les esmenes que hem presentat, moltes
d’elles que creim que són temes que es poden recórrer per ells
mateixos. Nosaltres, per altra part, tots aquests articles que
regulen temes que ja estan regulats, idò hi estam d’acord, clar
que hi estam d’acord!, com estam d’acord també en què tot
l’aspecte del Pla director sectorial surt totalment canviat en el
seu primer avantprojecte. Vostès, en el seu primer
avantprojecte, fixaven el coeficient dels metres quadrats que hi
podia haver en un municipi determinat en funció de l’oferta ja
existent; en el seu projecte de llei això desapareix perquè el soci
que dóna suport al Govern li ha exigit que ho retiri i el que
diuen vostès és que això ho decidiran els consells insulars.
Estam d’acord, com no podem estar d’acord amb aquesta
política?, com podem discutir una cosa que no sabem què vol
aplicar vostè i no sabem què vol aplicar el Consell Insular de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera? Traslladarem el
debat quan això es faci dins els plans territorials.

Miri, vostè em diu que no cerquen la confrontació. Vostè em
diu que nosaltres no acceptam aquests  articles. Miri, ens deixi
i accepti vostè les regles de la democràcia. Nosaltres som un
partit que no només estam a Balears, sinó que també governam
a Madrid i ens pareix molt millor el que fa Madrid que el que fan
vostès aquí, perquè nosaltres defensam la llibertat d’empresa,
defensam que el petit comerç pugui tenir molta flexibilitat per
ser competitiu. La sentència 225 de 1995 del Decret Boyer diu
clarament de qui són les competències; no entrarem, ja
s’arribarà al que sigui quan així ho digui el Constitucional amb
el contenciós que vostès han promogut respecte al Reial Decret
Llei 6/2000, de juny o de maig del 1999.

No vaig equivocat amb les zones turístiques, Sr. Sampol, no
vaig equivocat. Les zones turístiques només tenen llibertat
d’obertura els dies festius, tret d’aquells nou autoritzats, només
de dia 15 de març a octubre; ho diu el Projecte de llei, no vaig
equivocat; per ventura no he sabut llegir, però aquest article ho
diu molt clarament.

A l’exposició de motius. Efectivament, l’exposició de motius
és una bona peça literària que ocupa una quarta part en volum
de tot el projecte de la llei. Res més a dir.

Defensam el dret dels catalans... 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Estic acabant, Sr. President, tot d’una. Que defensam els
drets dels catalans. Miri, no em confongui; tot el que hi ha a la
llei quant a la defensa del català, l’article 8, si no ho record
malament, he dit que hi estam d’acord. En allò que no estam
d’acord és que en aquella empresa que tengui cinc treballadors
vendrà obligada a tenir gent que parli els dos idiomes, les dues
llengües oficials. En això no hi estam d’acord, estaríem d’acord
en què hi hagi un article que digui que l’Administració
fomentarà i dedicarà ajudes, totes, les màximes, perquè el petit
comerç pugui tenir gent que parli el català. Amb això sí que hi
estaríem, d’acord.

I miri, s’equivoca si vostè vol regular, amb aquell
intervencionisme que jo li he dit, el problema dels fotògrafs, de
les perruqueries o de la venta de segona mà, també, de vehicles
-per què no?- crec que això no és l’instrument o, si ho és, ho
digui, que és per a aquests subsectors concrets, perquè la seva
normativa està oberta a tots els subsectors. Per tant, si està
oberta a tots els subsectors l’administrat no es pot fiar de
l’Administració en el sentit que li digui: “No, això només és per
a aquests casos concrets”. Escolti, i quina garantia té
l’administrat que, això, vostès no ho vulguin aplicar, perquè així
com està la llei ho poden aplicar allà on vulguin?
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Miri, ara fan cas al Consell Consultiu. Vaja!, només n’hi fan
quan els convé, quan els convé li fan cas, al Consell Consultiu,
però no fa molt hem tengut una intervenció on el Consell
Consultiu, vaja, ni cas. 

Miri, la venta amb pèrdues no evita això que vostè vol
evitar, perquè si és cert que hi ha llei negre, de contraban,
actuïn. Si per altra part resulta que aquí a Balears està actuant
com a cul de sac, com vulgarment es coneix amb aquests
productes  peribles, aquests productes vendran a un preu molt
baix, però amb el seu enunciat, amb el seu article no soluciona
aquest problema, perquè diu... 

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Acab tot d’una, Sr. President.

...diu el preu de cost, i el preu de cost serà baix, per tant no
soluciona aquest problema; és el que jo li vull dir, que és
contradictori, perquè en lloc d’ajudar el petit comerç el que fa
és perjudicar-lo. No venen, no vendran amb pèrdues, però
vostè els obligarà a vendre amb pèrdues, perquè moltes
vegades no queda més remei al petit comerç que fixar un
benefici, un marge comercial molt baix per poder ser competitiu,
i amb la seva proposta els obligarà a tenir un preu molt elevat,
un preu que, si el preu de cost ja per una part és més baix a les
grans empreses, em cregui que en el petit comerç és més elevat
i vostè el que fa encara és que obri i eixampla molt més aquest
parèntesi que hi ha entre els petits i els grans.

Miri, acab, Sr. President, per dir que em mantenc en els meus
arguments que vostè no m’ha rebatut, vostè s’ha limitat a anar
a contradir les meves esmenes, les esmenes que hem presentat,
però jo me mantenc en què és una llei que no feia falta, així com
ha vengut no feia falta que la duguessin, i que és una llei
intervencionista, que és una llei que retalla les llibertats
d’empresa, les llibertats d’instal·lació.

Nosaltres, senyores i senyors diputats, estam per una altra
labor molt diferent, afortunadament, i afortunadament el Partit
Popular de Madrid ho té bastant clar, molt diferent a la seva.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Oliver.

(Alguns aplaudiments)

Para cerrar el turno incidental tiene la palabra el Sr.
Vicepresidente del Gobierno. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, aquest liberalisme,
aquesta falta d’intervencionisme que practiquen vostès, ...on?,
allà on estan a l’oposició o allà on governen? Vostè està en
contra que ordenem l’accés a la professió de perruqueries,
fotògrafs, etc. No, no?, idò admeti que la intenció d’aquest
article és precisament donar-nos un instrument legal per
ordenar aquesta situació, tal com ha fet a Galícia el Partit
Popular, que amb  una ordre del conseller, gràcies a què tenen
una normativa legal que els empara, ho fan, i han regulat amb
una ordre del conseller l’accés a aquestes professions. Què
passa?, que allò que és bo a Galícia no és bo aquí, Sr. Oliver?
Hem de ser un poquet més objectius.

(...) de pèrdues ja és un diàleg de sords. Ja li dic quines són
les nostres intencions. El que sí em preocupa és, si entraven
vostès  una altra vegada, la utilització que en farien, d’aquest
article, perquè el veig més a favor de defensar una determinada
gran empresa que no en defensar el comerç tradicional i urbà de
les Illes Balears, bé, un model, un model, no una marca,
m’entengui, fins aquí hem arribat.

Torna a qüestionar la metodologia que hem seguit per a
aquesta llei, que a mi m’enorgulleix i tot el Govern tenim
aquesta pràctica. Jo crec que la diferència entre vostès i l’actual
govern és que vostès, quan governen, no governen, manen, i
des del despatx decret, ordre, i tothom a complir, i nosaltres
escoltam la gent, perquè jo he après una cosa, i és que governar
sobretot és escoltar, sobretot és escoltar i rectificar si
t’equivoques. Si, sí, no?, és que els ve de nou, és que parlam
idiomes distints.

Tampoc no comparteixen que els plans directors sectorials
siguin competències dels consells  insulars, i tots els pilars de
l’autonomia que havien de ser els consells insulars? És a dir,
quan aquí defensam les competències dels consells insulars és
per imposició d’un consell insular o d’un altre. No senyors,
amb la Llei d’ordenació del territori transferim la competència
dels  plans directors sectorials als consells insulars, i
naturalment els consells insulars s’hauran d’adequar a aquesta
normativa, al Parlament, que el Parlament sí que és sobirà i està
per damunt dels consells insulars.

Sí que em voldria estendre una miqueta més, i pas per
davant d’altres temes per no avorrir les senyores i els senyors
diputats, en el tema de la llibertat d’empresa. On ens du el seu
concepte de llibertat d’empresa? El seu concepte de llibertat
d’empresa ens du a poder triar, a ser lliures d’elegir entre la
multinacional A o la multinacional B; el nostre concepte de
llibertat d’empresa defensa que, a més de poder anar a comprar
a la multinacional A o a la multinacional B, puguem comprar a
centenars, i centenars, i centenars de comerços que estiguin
dins la ciutat sense necessitat d’haver d’agafar el cotxe
obligatòriament per anar a comprar a aquesta gran multinacional
A o B. Aquest és el vertader concepte de llibertat: donar
distintes opcions. I per què afirm això?, perquè sabem allà on
ens ha duit aquest liberalisme, sabem allà on ens ha duit a
França, els inventors, precisament, d’aquests grans centres
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comercials  situats a fora de les poblacions, i avui estan
rectificant, i avui són els primers que s’han inventat un impost
a les grans superfícies comercials, un impost finalista per
destinar-lo a infraestructures i equipaments que recuperin el
teixit comercial urbà dins l’interior de les poblacions, perquè se
n’adonen que aquesta política ultraliberal que ara practiquen
vostès a Madrid era una política equivocada i que destruïa el
teixit comercial i la convivència dins les ciutats, que eren més
insegures, més inhòspites.

I aquí, què ha passat?, perquè això no només ha passat a
França. Aquest ultraliberalisme s’ha aplicat ja a la comunitat de
Madrid, on governa el Partit Popular. La comunitat del Partit
Popular l’any passat, que hi havia un mínim de festius que eren
vuit, enguany que hi ha un mínim de festius que són nou, ja fa
uns anys que aplica un mínim de catorze festius, ja fa anys que
permet als grans establiments comercials obrir catorze festius
anuals, i és la comunitat on hi ha hagut més implantació de
grans superfícies comercials, no han establert aquestes barreres
que jo reconec que estableix aquest projecte de llei. I quin
resultat ha donat aquesta política a Madrid, Sr. Oliver, senyores
i senyors diputats del Partit Popular? Li contestaré jo amb molt
de gust. Idò Madrid és la comunitat autònoma allà on hi ha
hagut més tancament de petit comerç. L’any 96 hi havia 86.497
comerços, l’any 1999 67.676; en tres anys s’han tancat 18.821
comerços a la comunitat de Madrid, s’han destruït 55.000 llocs
de treball en el sector del comerç a Madrid. 

Aquest és el resultat de les seves polítiques, aquest és el
resultat de la normativa que intenta aplicar el Sr. Aznar en el
conjunt de l’Estat espanyol i a les Illes Balears, i
afortunadament a les Illes Balears hi ha gent que creu en
l’autonomia, que defensa gelosament les competències que ens
dóna l’Estatut d’Autonomia, i hi ha una altra gent que està a les
ordres del que diuen els seus superiors a Madrid, i aquests són
vostès.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol, vicepresident del Govern . Ahora se
abre un turno a favor de la enmienda a la totalitat. ¿Grupos que
deseen intervenir? 

Por tanto se abre un turno en contra. ¿Grupos que deseen
intervenir? Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el
Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Moltes gràcies, Sr. President. Per mor de l’hora intentaré ser
breu i no repetir arguments, i fixar la posició del PSM-Entesa
Nacionalista davant l’esmena a la totalitat que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular a la Llei de comerç.

Ens trobam davant una esmena a un projecte de llei que
nosaltres creim que abans d’arribar a aquest parlament ha
tingut una tramitació dins la societat de les Illes Balears en què
han pogut participar tots els sectors implicats i, fins i tot, han

pogut participar tots els grups polítics abans que aquesta llei
entrés al Parlament, i quan dic tots els grups polítics vull dir
tots els grups polítics  i no només els del pacte de progrés. Han
participat les organitzacions empresarials, han participat els
sindicats, han participat els consumidors, i de tots aquests
debats  ha sortit aquesta llei que ha presentat el Govern en el
Parlament, i que durant la tramitació, tant en ponència com en
comissió, és ben possible que es puguin incorporar algunes de
les esmenes que s’han presentat pels diferents grups
parlamentaris.

És un projecte de llei que no incideix ni té voluntat d’incidir
en les condicions de l’exercici de la llibertat d’empresa i que
s’ha elaborat respectant els continguts essencials d’aquesta
llibertat, però és evident que la nostra comunitat autònoma, que
les comunitats autònomes tenen un marge d’acció molt
important per modular aquesta acció de lliure mercat entre la
que es troba el comerç, un projecte de llei que regula les
accions públiques de foment, el règim administratiu dels
establiments comercials, amb una atenció especial a la
superfície de venda d’aquests establiments tenint en compte,
evidentment, la fragilitat del territori i de l’estructura comercial
de cada una de les illes.

És una llei que pretén la millora de les estructures comercials
a les Illes Balears fomentant la seva modernització, la seva
associació i incentivant perquè es marquin objectius més
ambiciosos, potenciant l’associacionisme dels comerciants i
l’adequada participació d’aquests davant l’administració
pública per donar a conèixer les inquietuds, les seves propostes
i les seves reivindicacions. 

Hem de tenir en compte que el comerç ajuda a estructurar
els  nostres centres urbans i el teixit comercial que en ell es
genera i ajuda a consolidar un millor entramat urbà de tots els
nostres  pobles i ciutats. Per tant, nosaltres creim que s’han
d’impulsar polítiques que afavoreixin la seva millora i la millora
dels  entorns on es produeix l’activitat comercial de les nostres
ciutats.

La llei de comerç que s’ha presentat en aquest parlament,
després de l’ampli debat que hi ha hagut amb tots els agents
socials  que intervenen en l’activitat comercial, per tant
nosaltres volem destacar que s’ha produït aquest consens, és
evident que un consens en un text articulat de més de 60
articles i disposicions no és del gust al cent per cent de tots els
que hi han participat, però sí que és un punt de trobada on
gairebé han coincidit en totes les qüestions els sectors
implicats; per tant, és un punt on han confluït els interessos
dels comerciants, dels consumidors i dels sindicats. 

S’ha aconseguit una norma important en la qual ja ha
destacat el conseller de Comerç i Indústria i vicepresident del
Govern, i s’ha aconseguit també per primera vegada dins
l’àmbit privat, introduir un element com és respectar els drets
lingüístics dels consumidors. L’únic que es demana als
comerços, i jo estic ben segur que n’hi ha molts, moltíssims que
ja ho compleixen, és que hi hagi una persona que ens entengui
quan ens adrecem a comprar amb la nostra llengua. Jo pens que
no és un objectiu inassumible, que no és per parlar



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 3 d'abril del 2001 2607

 

d’imposicions, que l’únic que volem és que una persona
entengui la llengua pròpia de les Illes Balears, que entengui el
català quan se li adrecin en aquesta llengua.

Nosaltres entenem que una tramitació d’una llei té una
determinada litúrgia en aquest parlament i, per tant, els grups
parlamentaris i sobretot el que està a l’oposició ha de presentar
les seves esmenes i la seva esmena a la totalitat sol·licitant la
devolució del text al Govern. Però dins aquest debat que hi ha
hagut durant aquests mesos i amb les polèmiques que s’han
suscitat arrel del que s’anava coneixent d’aquesta llei de
comerç, en cap d’aquestes polèmiques ha participat el Grup
Parlamentari Popular, ha participat el Partit Popular. O han estat,
bé els sectors empresarials, o han estat els consumidors, o han
estat altres institucions les que han participat en aquest debat,
però en cap cas no ha estat el Partit Popular, i per açò ens
sorprèn que ara venguin amb aquesta esmena a la totalitat, i
sobretot quan hem pogut veure les esmenes parcials que
vostès han presentat, que moltes d’elles es limiten a qüestions
menors de la llei, i d’altres amb què possiblement estaríem
totalment d’acord.

Nosaltres entenem que el Partit Popular ha de seguir les
polítiques ultraliberals que s’estan portant a terme a altres
administracions i sobretot en el Govern de l’Estat. Entenem que
el Partit Popular hagi de ser coherent amb els postulats que té
el Partit Popular a Madrid i que per açò hagin presentat aquesta
esmena a la totalitat que nosaltres entenem buida de contingut
i que no aporta cap alternativa al projecte del Govern. Per tot
açò no podem donar suport a l’esmena que ha presentat i que
quan debatem, tant en ponència com en comissió, les esmenes
parcials que han presentat el Partit Popular i els altres grups de
la Cambra, ben segur que podrem arribar a qualque acord.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, em vull referir en primer lloc al fet que aquest projecte
de llei respon precisament, i ho saben tots vostès, a una
demanda del sector, “una llei de comerç que sigui un autèntic
instrument del nostre desenvolupament autonòmic”, deia fa
més de mig any, el mes de maig, el Sr. Demetrio Peña, present...,
havia estat avui matí aquí entre el públic, paraules, com deia,
del president de l’Associació del petit i mitjà comerç de
Mallorca, com deia el passat 15 de juny.

Efectivament és responsabilitat precisament de les
competències de la comunitat de les Illes Balears, l’ordenació
del sector comercial, recollint precisament els mateixos acords
programàtics del Govern, perquè recordaran tots vostès, i el Sr.
Sampol en feia referència, recordaran tots vostès la passada
jornada 10 d’octubre en contra, precisament, d’aquest decret
liberalitzador del comerç, aquest decret 6/2000, més de 2.000
persones, treballadors i empresaris, que es varen manifestar en
contra d’aquest decret de mesures liberalitzadores i un 85%,
segons les xifres, dels comerços tancats en contra, precisament,
d’aquest decret de mesures liberalitzadores. Mesures
precisament que també varen tenir rebuig en aquest parlament
el passat 13 de febrer.

Una de les reivindicacions, precisament, d’aquesta jornada
era que sí a una llei de comerç pròpia de les Illes Balears, sí a
una llei pròpia de comerç de les Illes Balears, i així es pretén
amb aquesta llei: garantir i fomentar el petit i mitjà comerç, una
competitivitat en relació també a les grans superfícies, una llei
de comerç, com deia, demanada pel sector, però també
consensuada. S’ha escoltat el sector, tots els grups
parlamentaris, municipis, illes, associacions empresarials i
comercials, sindicats de treballadors, associacions de
consumidors.

“La futura llei de comerç serà lliurada a patronals i sindicats
la propera setmana”. Aquesta era precisament notícia de dia 14
de juny; hem tengut molt de temps per poder-ne parlar i per
poder arribar a aquest consens, i així s’especificava
precisament, així s’especifica precisament a l’apartat sisè de
l’exposició de motius. L’apartat sisè de l’exposició de motius,
què diu? “La llei present té per objecte la regulació
administrativa de l’activitat comercial, així com l’ordenació i la
millora de les estructures comercials a les Illes Balears, i ha estat
redactada després d’un ampli debat amb tots els agents socials
que intervenen en l’activitat comercial, per la qual cosa s’ha de
destacar com a un dels elements legitimadors el gran consens
social aconseguit amb la seva conformitat”. Precisament és
aquest darrer paràgraf una de les esmenes de supressió que
planteja el Partit Popular en el text articulat que ja tendrem, en
el tràmit parlamentari, oportunitat de parlar-ne.

El Grup Parlamentari Popular, per tant, presenta aquesta
esmena de totalitat, que en opinió del Grup Parlamentari
Socialista entenem buida de contingut, sense presentar una
alternativa que permeti veure quin és el model de comerç
davant les exigències plantejades pel sector en contra,
evidentment, de les polítiques ultraliberals que hem comentat
que s’havien manifestat en contra. 

Diu l’esmena que presenten: “...la redacció de la qual no
respon a les necessitats reals del comerç de les Illes Balears”.
Jo vull insistir en allò que hem exposat. Primer: respon a la
demanda del sector, a allò que ha demanat el sector. Segon: és
un text que s’ha consensuat, ho hem vist en diferents ocasions,
amb el sector, i hem tengut temps en tot aquest període, i és
precisament responsabilitat competencial d’aquest govern. La
CAIB, la comunitat autònoma de les Illes Balears, segons
informe jurídic, pot exercir la potestat legislativa i reglamentària
en matèria de comerç interior, i també vull destacar que,
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consultada la normativa comparada, són moltes les comunitats
autònomes que tenen una llei de comerç: llei catalana del 91, de
Canàries del 94, de València del 86, de Galícia del 88, d’Aragó
del 89, basca del 94, andalusa del 96, Castella-la Manxa del 98,
Múrcia del 98, Madrid del 99; crec que ja era ben hora de tenir
aquesta llei pròpia de la comunitat de les Illes Balears.

Consideram, per tant, que aquesta esmena de totalitat de
devolució al Govern d’aquest projecte de llei del comerç en
realitat el que haurien de fer és retirar-la.

Com hem dit, les esmenes a l’articulat -n’ha fet menció el Sr.
Sampol i també qui m’ha precedit, el portaveu del PSM-Entesa
Nacionalista, Sr. Gomila- hi ha 23 esmenes a l’articulat amb poc
rigor, són esmenes que no comporten una alternativa a aquest
text  originari i es limiten a afegir alguna paraula o a suprimir
algun punt d’un article. Per tant, no es poden manifestar,
entenem, senyores diputades i senyors diputats del Grup
Parlamentari Popular, en contra d’una llei a la qual el mateix
sector dóna suport.

Vull remarcar un text  que deia el Sr. Camps, precisament, fa
uns pocs anys en aquesta publicació; deia: “És necessari que
les decisions públiques que afectin el comerç estiguin en
sintonia amb els projectes i estratègies comercials”. És això
precisament el que volem i és això el que pretén aquest projecte
de llei.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, Sr. Oliver té la paraula per cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aprofitaré aquest torn meu de rèplica,
de contradiccions, per aclarir, per deixar més clara una sèrie de
punts  que per a mi no han quedat clars o no hi ha hagut interès
en què quedassin clars.

A tot el tema urbanístic d’aquest projecte de llei no hi hem
fet cap esmena, i no hi hem fet cap esmena, repetiré per què: no
hem fet cap esmena -ho he dit clarament, i em remet al Diari de
Sessions, quan s’escrigui- perquè ens pareix millor que aquesta
política es discuteixi dins els consells insulars; ens va bé, però
no té res a veure aquest articulat que ha sortit tal com estava
redactat en el primer projecte o avantprojecte de llei. Això és el
que he dit. Que no es digui, idò, o es vulgui donar a entendre
que nosaltres estam en contra, perquè no és així, tot al contrari,
ens pareix bé però no que el debat es dugui aquí, i creim que és
millor una vegada que es facin els plans territorials.

Quant a l’article 9.3, en què es demana una qualificació
tècnica, aquest article ho fa amb caràcter general, i jo el que he
dit és que aquesta llei amb el seu articulat vol solucionar uns
problemes, però no els soluciona, perquè si això és amb caràcter
general, i s’ha dit aquí que és per ajudar a aquests problemes

que tenen les perruqueries, els fotògrafs, o també la venda de
segona mà de cotxes, que aquest article està obert a tots els
subsectors. Jo el que dic és que si hi ha aquest problema, que
es faci l’article i es digui clarament que és per a aquests
subsectors i no per a tota l’activitat econòmica en general, tal
com està escrit i tal com es diu a l’article 9 i és per això que
mantenc i dic que és intervencionista. Si no es tabula clarament
l’abast d’aquest article, jo seguiré dient que és intervencionista.

Miri, a l’article 14 no hem presentat cap esmena, se’ns acusa
que defensam als grans establiments, a l’article anterior al 13
tampoc no n’hem presentada cap i el 14 record que és allà on
fixa els metres quadrats de superfície en funció de la població,
en els municipis no nuclis de població. No sé perquè ens
acusen, crec que és una acusació en tot cas gratuïta. Però miri,
insistesc que a l’article que fa referència a la venta en pèrdues
no soluciona el problema pel qual s’ha pensat i s’ha redactat
aquest article, si resulta que a les nostres Illes entren productes
peribles, sobretot aquells productes quan hi ha un excedent a
la península i el productor de la península per no desestabilitzar
el mercat de la península, per no rebentar preus el que fa és
enviar-ho a Balears a baix preu.

 Aquest article de la venta en pèrdua no limita aquest preu,
per tant, tendrem un producte a preu de cost més barat, que no
prohibirem de cap manera, ni solucionarem aquest problema
que suposa la venta en pèrdua, perquè la base seguirà sent
baixa, el que passa és que el marge comercial i el que és la
despesa general serà més petita, repetesc i insistesc, als grans
establiments que als petits establiments i això és el que dic i és
demostrable i això el dia que ens asseguem en comissió o
ponència podrem debatre aquest tema i jo crec que alguna
solució i podrem trobar, però insistesc que aquesta llei ha
volgut regular coses que no es regulen i el que fa volent regular
i volent protegir tant el petit comerç és que no el protegim,
precisament anam en contra d’ells  i mantenc i sostenc que amb
aquesta redacció de la venta de pèrdues s’obligarà al petit
comerç a practicar venta en pèrdues moltes vegades, perquè
haurà de fixar uns preus més baixos per ser més competitiu i la
pròpia llei no li permetrà perquè estarà actuant en venta en
pèrdues.

Miri, nosaltres som de l’opinió i volem que el petit comerç
pugui obrir tots els  diumenges i festius que vulgui i els grans
establiments no i això és el que diu el decret 6/2000 i aquesta és
la nostra política.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. En torn de contrarèplica? Sr. Joan
Bosco Gomila té la paraula.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Malgrat la rèplica hagi estat a la
contrarèplica del vicepresident m’agradaria dir una parell de
qüestions i és que ha quedat ben clar que aquesta esmena a la
totalitat no té alternativa a allò que proposa el Govern, ni amb
les esmenes parcials i molt manco quan hem dit que durant
aquest any hi ha hagut un fort debat a la societat de les Illes
Balears, allà on ha participat tothom, els sectors implicats, els
partits polítics, exceptuant el Grup Parlamentari Popular,
exceptuant el Partit Popular i açò l’únic que fa i demostra és que
el Partit Popular no té alternativa a aquesta llei de Comerç que
presenta el Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Algun grup vol
intervenir per fixar posicions i que no hagi intervengut?

Substanciat el debat procedirem a la votació.

Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de l’esmena presentada s’aixequin drets per favor. Moltes
gràcies.

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

Vots a favor de l’esmena 26, vots en contra 28, perquè el
Conseller de Treball no ocupa el seu escó. 

El resultat de la votació és aquest, en conseqüència queda
rebutjada l’esmena a la totalitat de devolució 1268, presentada
pel Grup Parlamentari Popular al projecte de llei 180 d’ordenació
de l’activitat comercial.

 S’aixeca la sessió.
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