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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Reprenem les sessions
plenàries després del breu parèntesi de la Setmana Santa i com
és costum en el plenari d’avui el primer punt de l’ordre del dia
són les preguntes al Govern.

I.1) Pregunta RGE núm. 1873/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desdoblament de la carretera Ciutadella- Maó.

La primera d’elles la 1873, relativa a desdoblament de la
carretera de Ciutadella a Maó, que formula el diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. D’acord
amb unes declaracions que va fer el Conseller d’Obres
Públiques i Transports, el passat 11 de desembre del 2000, va
admetre que una de les prioritats del Govern, en matèria
d’infraestructures viàries, era el desdoblament de la carretera
702 Ciutadella-Maó. La carretera de Ciutadella a Maó deia que
és perillosa i ja hem de començar a pensar amb el seu
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desdoblament, formam part de les prioritats del Govern en
matèria d’infraestructures i la seva obra serà incorporada en el
pla de carreteres.

Idò és per aquest motiu que jo faig la pregunta al Govern si
considera prioritari el desdoblament de la carretera PM-702,
Ciutadella- Maó.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fent
aquesta pregunta, jo no sé si parla d’unes suposades
declaracions o no sé, aquestes declaracions no es varen fer com
vostè diu. El fet real és que en aquest moment hi ha un pla de
carreteres, que fonamentalment el va aprovar l’anterior Govern
i que crec que vostè en formava part i no tenia previst el
desdoblament de la carretera. És un tema a debatre i
possiblement en el futur es pot contemplar una revisió del pla,
però de el fet és que en aquest moment no es pot parlar de
programació d’aquesta carretera perquè vostès no la varen
programar. A més en el temps que estam, crec que serà més una
competència del consell insular.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè va fer unes
declaracions a la premsa i jo que sàpiga no les ha retirades i a
més va dir que la carretera és perillosa, incòmoda i malgrat les
transferències que rebrà el consell insular que encara no té,
vostè va dir que una prioritat era el desdoblament i que
modificaria el pla de carreteres.

A mi m’agradaria saber si això és així, perquè evidentment el
Govern ha de tenir en compte els consells insulars, les
inversions perquè és l’interlocutor davant l’Administració
central. I només vull saber una cosa, té prioritat el
desdoblament de la carretera Maó-Ciutadella, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller d’Ordenació del Territori té
la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquestes declaracions que vostè diu, jo record perfectament,
sé quan varen sortir publicades, el que passa que no m’ha de

dir que he de desmentir continuadament les declaracions del
diari. El periodista em va demanar, què considerava d’aquesta
carretera i efectivament, consider que és una carretera que té
determinats punts perillosos. Açò en el pla de carreteres que
vostès varen aprovar, fins i tot varen preveure possibles
creacions de terceres vies.

I una altra cosa que vaig dir, és que avui dia el tercer vial
que és per a acceleració, és considera perillós i de fet està quasi
prohibit. Per tant, vaig dir que quan es tornés a estudiar el tema
s’hauria de contemplar. Açò vol dir que jo veig una possible
ubicació en el (...) això és una conclusió que treu el periodista,
però bé tot entra dins el possible. Però ja li dic a les alçades que
estam i per desgràcia aquest tema no està previst, perquè
l’anterior pla de carreteres no ho va preveure i ara ja estam a
punt de cedir les competències als consells i jo crec que ha de
ser un tema que dins el propi pla territorial o modificació del pla
de carreteres, que planteja el Consell Insular de Menorca
s’haurà de contemplar.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 1874/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació del nou alberg juvenil a Menorca.

Passam a la següent pregunta la 1874, relativa a ubicació de
l’alberg juvenil a Menorca que formula el Diputat Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

 Gràcies, Sr. President. Feia quasi un any que aquest diputat
no demanava res sobre aquesta qüestió, però veim que la cosa
no acaba d’anar cap endavant em pensat que era oportú tornar
a demanar per quina raó el Govern no decideix la ubicació del
nou alberg juvenil a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, encara no s’ha decidit
precisament perquè es compleix estrictament el procediment i
els  terminis que s’havien anunciat. Ara elaboram, sobre les cinc
propostes  que varen fer els municipis, l’informe tècnic, després
passarem a fer l’informe econòmic i després tal i com es va
anunciar i també com va anunciar a la premsa el director general
de Joventut, abans de l’estiu es decidirà la ubicació i es posarà
en marxa el projecte d’alberg juvenil a Menorca. Gràcies.
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EL SR.  PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

 Gràcies, Sr. President. La consellera ho ha dit, no s’ha
decidit oficialment, però oficiosament sí i li dic açò perquè estam
convençuts que la decisió ja està presa i en aquest sentit s’han
de situar alguns globus sonda que han aparegut darrerament
als  diaris de la premsa menorquina i li puc anunciar també o
almanco li puc vaticinar que serà a Ciutadella i en aquest sentit
es postulava una informació, jo supòs que filtrada a un diari
menorquí, com dic, allà on es deia que l’alberg juvenil tendria la
seva ubicació a Ciutadella, era un informe signat per Pedro
Molina, de la Red de Albergues de Andalucía. No entenc molt
bé que fa aquesta persona fent informes per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, com si aquí no tenguéssim gent
prou preparada i prou coneixedora de la realitat insular i juvenil
com per tal de determinar el lloc idoni per a la ubicació d’aquest
alberg.

Com li dic, hem fet un vaticini, en tot cas ara té una
oportunitat de confirmar o desmentir aquesta informació i
almanco sabrem a allò que ens hem d’atendre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Gornés, jo crec que al
Parlament no li interessen ni les informacions oficioses, ni els
globus sonda, ni els  vaticinis que vostè pugui fer. En tot cas
interessa la informació oficial i jo li he de dir que informacions
oficials  encara no n’hi ha cap, perquè el Sr. Pedro Molina encara
no ha entregat cap informe, estam esperant els seus informes
tècnics, que li hem demanat a ell perquè encara que hi hagi gent
molt preparada en aquesta comunitat autònoma, és cert que en
el tema d’albergs juvenils, com a altres, el que ens hem trobat és
un desert i és només aprendre d’altres comunitats autònomes,
com és Andalusia, que té precisament una xarxa d’albergs molt
adient i molt adequada. Després òbviament, seran els tècnics de
la Direcció General de Joventut que tendran la darrera paraula
i una vegada presa aquesta decisió es farà un informe
econòmic, com ja he dit i es farà l’oportuna informació oficial.

De totes maneres, Sr. Gornés, vostè s’equivoca intentant fer
polèmica d’un tema que és un orgull per a aquest Govern i per
a la nostra conselleria, perquè de fet és la primera vegada que
a Menorca es fa una inversió i vostè ho sap, una important
inversió d’equipaments juvenils. La setmana que ve s’inaugura
el casal de colònies de Trebalúger i abans de que acabi l’estiu
es començarà aquest alberg. Per tant, jo crec que s’ha equivocat

si cerca polèmica en aquest tema, que és un motiu d’orgull per
al nostre Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Benestar Social.

I.3) Pregunta RGE núm. 1461/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a informe del Consell Consultiu en relació amb la Llei
d'estrangeria.

Passam a la tercera pregunta la 1461, relativa a informe del
Consell Consultiu en relació a la llei d’estrangeria , que formula
el diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President del
Govern, considera vostè que l’informe del Consell Consultiu,
en relació a la llei d’estrangeria, és del tot insostenible i
inconsistent?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Huguet. Bé dir-li que en
relació a aquesta pregunta, crec que fa poc temps en vaig
contestar a una molt semblant. Jo en aquell moment ja vaig dir
que el President del Govern sempre ha mostrat el seu total
respecte a la tasca del Consultiu i crec que aquestes
declaracions o aquestes afirmacions no han sortit de cap
membre del Govern de les Illes Balears, una altra cosa és que
puguem estar o no d’acord amb l’informe, però el Govern
sempre ha mostrat un total respecte per la tasca del Consultiu,
com no pot ser d’altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President, jo tenc
perquè dubtar de les seves paraules i cregui que no dubt de les
seves  paraules, sobretot quan els pronuncia aquí, dins el
Parlament. Però vostè ha d’admetre que vostè no seu com a
President del Govern d’aquesta comunitat autònoma, “por la
gracia de Dios”, no vostè seu com a President de la comunitat
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autònoma, perquè té el suport de la majoria parlamentària, la
majoria democràtica parlamentària li va donar suport a vostè i
per açò vostè és el president del Govern i de la comunitat
autònoma.

En aquesta majoria hi participa un grup parlamentari, un
grup parlamentari que és Esquerra Unida i Esquerra Unida té un
portaveu que és el Sr. Ramon i el Sr. Ramon li va donar suport
i el Sr. Ramon amb la seva actitud i les seves polítiques i les
seves  votacions influeix, dins les seves possibilitats, en la
trajectòria d’aquest Govern. Per tant, un portaveu d’un grup
parlamentari que li dóna suport a vostè digui, del Consell
Consultiu, que els seus informes, o aquest informe és del tot
insostenible i és del tot inconsistent és molt greu i crec que
vostè hauria de dir textualment que no està d’acord amb
l’opinió expressada per un portaveu d’un grup parlamentari
concret, que aquest no és l’opinió que representa el Govern i
baix cap concepte aquesta opinió influirà el Govern.

Miri més prudent va ser el representant, en primera
instància, del PSM el Sr. Alorda, que diu és més prudent esperar
a veure i analitzar l’informe encara que no sigui vinculant, fins
i tot, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista també va ser
més prudent, va dir, no són vinculants els informes, no obstant
això creim que s’hauria de recórrer, la Sra. Armengol va dir açò,
però el d’Esquerra Unida no va dir açò, el d’Esquerra Unida va
desqualificar totalment l’informe. Em cregui que aquest no és el
camí adequat per defensar una institució pròpia i bàsica de la
nostra comunitat, com és el Consell Consultiu.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Huguet. Jo crec que vostè
ha equivocat la pregunta i jo ja sé que no la pot dirigir al
responsable del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, però en
tot cas ho hauria de demanar a ell, hauria de demanar al
portaveu explicacions per les seves declaracions. Jo li puc dir
el que pensa el Govern, un Govern que efectivament té el suport
d’una majoria parlamentària però funciona d’acord amb un
pacte i unes formes que vàrem establir al principi. 

Per tant, el Govern ha fet tot una sèrie de manifestacions
sobre aquest tema i sobretot les declaracions que ha fet el
president sempre han estat de total respecte per la feina que ha
fet el Consell Consultiu. Una altra cosa és que el president
estigui d’acord o no amb l’informe. Per tant, cap tipus de
menyspreu cap a una institució tan important com és el Consell
Consultiu, ara bé, el Govern té una opinió una vegada ha llegit
l’informe i per tant, d’acord amb l’opinió que es forma actua i
per això, en aquell moment, vàrem recórrer. Aquesta és la
posició del Govern i és sobre aquesta opinió que jo li puc donar

explicacions, les altres explicacions en tot cas les ha de dirigir
a qui li pugui explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.4 ) Pregunta RGE núm. 1462/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informes efectuats a altres comunitats autònomes en relació
amb la Llei d'estrangeria.

Passam a la quarta pregunta la 1462, relativa a informes
efectuats a altres comunitats autònomes, en relació a la llei
d’estrangeria i que formula el diputat Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

 Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President i com diria
un glosador aquesta és la darrera i no en cap d’altra pel que fa
a la bateria de preguntes que han fet al llarg d’aquests darrers
plenaris. 

Considera idò el President del Govern, que en el cas de
Balears han de prevaler els informes efectuats per Catalunya i
Aragó, en relació a la llei d’estrangeria?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Huguet. Bé en primer lloc
li he de dir que l’informe del Consell Consultiu és l’informe total
del Consell Consultiu, és a dir, és el de la majoria del Consell
Consultiu, més els vots particulars que en aquest cas hi eren
perquè no hi va haver unanimitat en la postura del Consell
Consultiu. Però bé també li he de dir que si el Govern al final
posar el recurs, com es suposa té en compte molts d’altres
informes, vostè parla de Catalunya, Aragó, també n’hi havia del
País  Basc, també n’hi havia dels missers de Barcelona, però
com es suposa té en compte l’informe de l’assessoria jurídica
del Govern i d’acord amb l’assessoria és el motiu de posar
aquest recurs, recurs que com vostè sap es posa sobre un tema
important i sobre el nostre punt de vista no hi pot haver cap
dubte. Estàvem parlant en aquells moments de drets
fonamentals  i per tant, crec que era raonable que s’escampin les
possibles dubtes que hi pogués haver, sobretot a una llei
d’estrangeria que es fa al principi del segle XXI i que al segle
XXI posem en dubte temes tan importants com els drets
fonamentals em sembla realment increïble.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest no era el motiu de la
pregunta, jo estic content que vostè hagi fet aquesta referència,
crec que hi haurà temps per debatre realment sobre els drets
fonamentals, nosaltres consideram no només que estan
reconeguts, sinó que estan a anys llum el seu reconeixement
dels  drets fonamentals, del que va se la llei d’estrangeria
dictada pel Partit Socialista en el seu moment i així ho han
reconegut uns com els altres.

Però aquest no era el motiu, el motiu fa referència al mateix,
Sr. President i jo amb tota l’educació del món li he de, no donar
un consell “pobre de mi” que diuen a San Fermín, però sí tal
vegada una petita recomanació, faci pedagogia dins el seu grup,
no dins el seu grup parlamentari, als qui li donen suport, faci
pedagogia dient que efectivament un informe d’un Consell
Consultiu i més un informe d’un Consell Consultiu que no té
unanimitat, sinó que té vots particulars dóna interpretacions, si
ha estat aprovat per majoria com si no i s’han de tenir en
compte els  vots particulars i els qui no ho són, efectivament,
però d’aquí a passar a desqualificar totalment l’informe del
Consell Consultiu de les Illes Balears i dir, aquest no ens
serveix, ens serveix el d’Aragó i ens serveix el de Catalunya, és
el mateix que dir dissoldrem el Consell Consultiu, no volem
Consell Consultiu i nosaltres ens sumarem a les institucions
pròpies d’altres comunitats autònomes.

 Crec que aquest no és el sentit i sé que vostè no té aquest
criteri, però per favor Sr. President esmeni la plana, és la seva
responsabilitat, ja li he dit, vostè no seu aquí “por la gracia de
Dios”, seu aquí pels vots d’un grup parlamentari que es passa
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia pel pont de n’alis, quan
li interessa i quan no l’interessa és el primer abanderat i això no
pot ser.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, Gràcies, Sr. Huguet. Jo crec que això
són interpel·lacions enlloc de preguntes, miri jo li puc respondre
de la feina que fa el Govern i ja li he deixat ben clar quina era
l’actitud i la posició del Govern, total respecte al Consell
Consultiu, encara que el Consell és, com molt bé diu el seu nom,
consultiu.

Per tant, en el seu moment tenint en compte tots els
informes de la seva assessoria jurídica, els vots particulars,
tenint en compte molts d’altres informes que es varen fer a
altres comunitats autònomes, va optar per defensar una

determinada postura, que no està tan clara com vostè diu quan
efectivament en el nostre informe hi ha vots particulars i a més
hi ha moltes comunitats autònomes allà on els mateixos
Consells  Consultius han dictaminat que realment aquesta llei
anava en contra dels drets fonamentals. Per tant, no és una llei
tan clara com vostè diu i bé vull dir això és una cosa molt
normal, ho hem fet nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern però el seu temps
s’ha esgotat.

I.5) Pregunta RGE núm. 1753/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a esponjament a Es Grau de Menorca.

Cinquena pregunta la 1753, relativa a esponjament a Es Grau
de Menorca, que formula el diputat Sr. Cristòfol Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, quina quantitat, en pessetes i euros, pensa destinar
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears en
l’operació d’esponjament a Es Grau de Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, crec que era al darrer ple
que li vaig contestar que aquest projecte estava en fase
d’estudi, s’elabora i perfecciona en el sentit s’allò que es pot
ubicar a aquella zona i quina funció pot tenir aquella àrea tan
pròxima al parc natural i per tant, fins que no s’hagi concretat
no podrem dir les quantitats.

De totes maneres li vull dir que des de la Conselleria de
Turisme i des del Govern com a màxim podríem arribar a un
60%, però en aquests moments no està concretada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Cristòfol
Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Moltes gràcies, Sr. President. Jo tenc més preguntes fetes
i efectivament ja n’hi vaig fer una dia 10. A la de dia 10 vostè
em demanava si el Grup Popular està a favor o no
d’esponjament a Menorca, sí Sr. Conseller. Allò que nosaltres
no estam a favor ni d’acord Sr. Conseller, és que surti una
setmana sí i l’altre també als diaris de Menorca que el promotor
diu que la compra és la solució menys dolenta, que en



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 60 / 24 d'abril del 2001 2659

 

Francisco Garrigues mantendrà les accions judicials
interposades si no li compren, en definitiva que vostès intentin
disfressar d’esponjament la solució política d’un problema
urbanístic a una zona que no hi ha cap activitat turística, cap
activitat turística. A la propera pregunta ho veurem més clar.

Vostè creu Sr. Conseller que pot destinar, no sé si el 60%
sobre que amb euros o pessetes dels seus pressuposts, dels
pressuposts que hem pagat amb els imposts tots els ciutadans
d’aquestes  Illes? Aclarir problemes urbanístics i polítics d’altres
administracions? Creu vostè que una illa, allà on agricultura té
com a pressupost en el consell una xifra per inversions similar
a la que demanen per aquest solar. Allà on la promoció de
comerç i indústria no arriba ni a 1/5 part del que demanen per
aquest solar. Allà on la promoció de turisme cultural arriba a 10
milions de pessetes i per tant, a 1/12 part del que demanen per
aquest solar. La promoció de turisme d’hivern o la
desestacionalització no arriba ni a 1/5 part del que demanen per
aquest solar, vostè troba que les necessitats, Sr. Conseller, són
fer esponjaments virtuals, perquè no hi ha res per eliminat amb
els doblers de turisme?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. El Sr. Conseller de
Turisme té la paraula. 

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

 Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la seva
explicació, perquè vostè s’acaba de retractar del que pensa
sobre turisme. És a dir, un parc natural, l’únic parc natural que
té Menorca no té res a veure amb el turisme? Per a vostè
turisme que és? Hotels, són els dos hotels de la Platja de Son
Bou, són els altres hotels, això és turisme? Moltes gràcies, per
tant, per definir exactament que en pensa el Partit Popular en
matèria de turisme. Un parc natural no té res a veure amb el
turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.6) Pregunta RGE núm. 1870/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a esponjament a Es Grau de Menorca.

Passam a la sisena pregunta la 1870, relativa a esponjament
d’Es  Grau de Menorca, que formula el diputat Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller podrà continuar amb la
seva lliçó. Jo li deman, quines dades disposa o coneix la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, referides
a establiments o places turístiques a Es Grau de Menorca? Pot
fer una exhibició d’allò que vostè entén per turisme, però
d’esponjament de places a establiments o activitats m’agradaria
saber com ho farà, l’escoltaré molt atentament Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

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

 Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat no és la meva
intenció fer classes, la meva intenció és deixar clar quina és la
postura del Partit Popular sobre el turisme de Menorca.
Efectivament no hi ha cap plaça al Grau, no hi ha cap plaça
hotelera, però també li puc dir que la influència dins el turisme
no només ve de les places hoteleres, també ve d’altres tipus de
places, supòs que vostè ho sap perfectament bé. Per tant, crec
que queda contestada la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Huguet i Sintes té la
paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè com
molts d’altres membres d’aquest Govern faria més bon paper en
aquell serial de caçafantasmes, perquè aquest Govern es dedica
a caçar fantasmes al Partit Popular. El que pensa el Partit
Popular del que és turisme no és objecte d’aquesta intervenció
i molt menys de la seva interpretació Sr. Conseller, que vostè
no pot ni tan sols interpretar el que és esponjament.

Vostè la única cosa que fa és intentar que un assumpte que
és judicial urbanístic entre l’Ajuntament de Maó i uns
ciutadans per uns drets reconeguts al pla general de
l’Ajuntament, vostè els vol eliminar amb els doblers de turisme
i açò Sr. Conseller ni és de bon conseller, que ja ha donat prou
petjades que no ho és un bon conseller i ara afegeix. Una
política d’un Govern que en matèria de turisme és fugir de la
convergència europea, perquè supòs que vostè és
d’harmonització fiscal de l’Ecotaxa, deuen ser els avaladors més
importants i ara vol fer esponjament virtual allà on no hi ha
places turístiques i a més ens vol dir i interpretar el que en
pensa el Partit Popular sobre turisme. Sr. Conseller val més que
calli, que es tapi la boca i destini els doblers a allò que li
demana el pressupost i tengui en compte que açò està als
jutjats i destinar aquests doblers de turisme a accions que
poden ser per eliminar conflictes judicials li poden dur
conseqüències. Té veïns que els agrada anar als fiscals
freqüentment i quasi sempre per caçar fantasmes. Vagi en
compte Sr. Conseller.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

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

 Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat per una qüestió
que és de fàcil estudi, trob que fa molt de renou. Jo li diré,
efectivament no hi places turístiques a Es Grau, 1.811 places
turístiques en el Municipi de Maó, 45.887 places turístiques a
Menorca, 1 parc natural. Em sap greu, no li vull donar lliçons,
però aquesta visió tan parcial de les coses a petits trossos em
sembla més pròpia d’una empresa com Kraft, que no del Partit
Popular. Si el Partit Popular té la visió a petits trossos i els
problemes les afronta a petits trossos, més val que estigui allà
on està ara, perquè l’art de la política no és precisament
trossejar les coses.

I pos aquest exemple per la referència que feia, pos l’exemple
d’una gran empresa, perquè el Partit Popular amb tota aquesta
polèmica es veu clarament a favor de qui està sempre, de les
grans empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

1.7) Pregunta RGE núm.1904/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a capacitat impositiva de les autonomies.

Passam a la setena pregunta 1904, relativa a capacitat
impositiva de les autonomies que formula el diputat Sr. Antonio
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, Excelentísimo Sr. Pio
Cabanillas, Ministro portavoz del Gobierno del Estado, negó el
27 de marzo de 2001 que las comunidades autónomas tuviesen
libertad para crear nuevos impuestos y justificó así el recurso
ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto sobre
grandes superficies en Cataluña y contra la denominada
ecotasa de Castilla- La Mancha. En esa misma fecha el Sr. Javier
Arenas, secretario general del Partido Popular manifestó que el
incremento a presión fiscal significa menos crecimiento y menos
empleo.

Por eso le preguntamos Sr. Conseller si considera que las
Islas Baleares tienen libertad para crear nuevas figuras
impositivas y si estas son compatibles con más crecimiento y
con más ocupación.

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. Miri Sr. Diputat a la primera pregunta
de si les comunitats autònomes tenen capacitat per crear noves
figures tributàries, ni més ni manco que la norma de normes, la
Constitució estableix la potestat i la capacitat de les comunitats
autònomes per establir tributs, mitjançant el seu òrgan
legislatiu, article 156, article 133.2 i article 157. 1.B. La
Constitució espanyola regula el poder tributari derivat per
establir tributs. Si això no és suficient, la llei orgànica de
finançament de les comunitats autònomes, el seu article 6
reconeix també capacitat a les comunitats per establir i exigir
tributs dins el marc de les competències que li són pròpies i en
tercer lloc també com a llei orgànica tenim l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat l’any 1983 i reformat
l’any 1999, allà on es ratifica la potestat tributària de la
comunitat autònoma en termes coincidents amb la Constitució
espanyola i la llei orgànica de finançament. Per tant, en matèria
de les seves competències i respectant els principis
constitucionals  de la capacitat econòmica, generalitat,
progressivitat, les comunitats autònomes tenen capacitat per
establir els seus propis tributs. 

A la segona pregunta, que fa referència a la compatibilitat
de la creació de noves figures tributàries amb més creixement i
més ocupació, idò miri posarem l’exemple de la legislatura de
l’any 96-99 i la primera legislatura del PP ha estat analitzada,
segons dades d’un informe de maig de l’any 2000 de L’OCDE,
allà on s’afirma que Espanya és uns dels tres països, dins
Europa allà on més ha crescut la pressió fiscal doblant la
mitjana europea. Agafem com a referència l’any 96, es crea un
impost sobre primes d’assegurances del 4%, l’any 98 pareixia
poc el 4%, es passa i s’augmenta un 50% al 6%. L’any 97
s’incrementen la majoria de taxes un 8%, l’any següent
s’incrementa un 6% i l’any següent un altre 6%. L’any 98 es
crea un nou impost nou, l’impost sobre electricitat que pagam
també tots els ciutadans del 4,85.

En definitiva no hi ha hagut en aquest període una baixada
d’imposts a Espanya, el que hi ha hagut ha estat un
transvasament de la imposició directa cap a la indirecta. L’any
99 és el primer any de la història de la democràcia allà on la
imposició, la recaptació per la imposició indirecta ha crescut
més que la directa. Per tant, no és cert...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. El seu temps està
esgotat. Sr. Diéguez, vol intervenir? Gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 1906/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incidència suspensió reforma de Son Dureta.

Passam a la vuitena pregunta, 1906, relativa a incidència de
la suspensió de la reforma de Son Dureta, que formula el diputat
Sr. Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que
té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Sanitat, fa uns dies
el Sr. (...) en visita a aquesta comunitat autònoma va manifestar
la intenció de l’Insalud de no fer la reforma prevista a Son
Dureta, per un import de 12.500 milions de pessetes, dels quals
recordem que 2.000 estan pressupostats per aquest any en els
pressuposts  generals de l’Estat. Atès que estam en un moment
en què s’estan iniciant les converses per les transferències,
voldríem saber si pensa vostè si tindrà alguna incidència la
suspensió  d’aquesta reforma sobre la transferència de l’Insalud
que vindrà a aquestes illes en el seu moment. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. 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. Evidentment
l’incompliment d’aquesta segona fase del Pla Director de Son
Dureta, i per tant l’única planificació que ha fet el PP a Madrid
des que governa a aquesta comunitat autònoma quant a
estructures hospitalàries, des de l’any 96, la veritat és que és un
cop molt dur per a tots els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. Evidentment reclamarem aquests 12.000 milions dins
el marc de les transferències que en aquests moments s’estan
duent a terme. Per una altra banda, la setmana passada em vaig
entrevistar amb el director general i vaig exposar la necessitat
que estiguéssim representats en una comissió per poder
planificar i dirigir el que serà el nou Pla Director de Son Dureta,
sigui per fer un nou hospital, o bé sigui per fer una reforma.

Però no puc passar aquesta pregunta, perquè s’ha parlat
d’una pel·lícula, i jo vull posar i expressar aquí una fantasmada.
Miri, jo vaig rebre aquesta invitació del Sr. Romay Beccaría el
març del 2000, i deia: “El Ministro de Sanidad y Consumo, en
nombre de la delegada de Gobierno de las Illes Balears se
complace en invitarle al acto de colocación de la primera
piedra de la segunda fase del Plan Director del Hospital
Universitario Son Dureta, que tendrá lugar el próximo lunes
día 6 de marzo a las nueve y cuarto en el recinto hospitalario.
Palma, març del 2000". 

Si això no és una fantasmada, i si això no és el fum-fum al
qual ens té acostumats el PP des que governa a aquesta
comunitat autònoma, i que jo en qualque ocasió he dit que
pitjor no podíem estar, ara he tornar-me a empassolar-me les
paraules, perquè efectivament, Sr. Gascon, una vegada que ens
lleven els 12.000 milions de pessetes, les pessetes per habitant,

que estaven en 99.000 i érem a la cua de la sanitat espanyola,
després  d’aquesta minvada jo crec que ja no podrem estar
pitjor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascon, no
vol intervenir?

1.9) Pregunta RGE núm. 1907/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suspensió de la reforma de l'Hospital de Son Dureta.

Doncs passam a la pregunta número 9, que és la 1907,
relativa a suspensió de la reforma de l’hospital de Son Dureta,
que formula el diputat Sr. Miquel Gascon i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Retiram aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT:

Retira la pregunta, molt bé.

I.10) Pregunta RGE  núm 1905/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a valoració sobre el projecte de fer
l'hospital de Son Llàtzer (Palma II) una fundació.

Doncs, retirada la pregunta per l’autor d’aquesta, passam a
la pregunta número 10, 1905, relativa a valoració sobre el
projecte de fer a l’hospital de Son Llàtzer, Palma 2, una
fundació, que formula la diputada Sra. Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Vèiem fa poc als mitjans de
comunicació que la ministra de Sanitat a un viatge a Logronyo
anunciava la seva intenció que el futur hospital Palma 2 sigui
gestionat com a fundació privada, una fundació que nosaltres,
com a Grup Socialista, sempre hem rebutjat. En primer lloc li
volia demanar a la consellera de Sanitat com ho valora des del
Govern de les Illes Balears, però des del Grup Parlamentari
Socialista volem puntualitzar una sèrie de coses: en principi
denunciar la manca de lleialtat institucional del Govern de
l’Estat espanyol, que anuncia les decisions que pren respecte
de temes tan importants com un hospital a les Illes Balears, les
anuncia a Logronyo sense pacte previ amb el Govern de les
Illes Balears. I després també denunciar clarament un altre tema:
el Partit Popular, tant a nivell estatal com aquí, a les Illes
Balears, va defensar el protocol signat a l’any 98, i en virtut
d’aquell protocol el Govern de les Illes Balears ha hagut de
cofinançar l’hospital d’Inca al 50%, i això era la defensa
acèrrima que feia el Grup Popular, que si no, perdríem la
inversió de l’hospital d’Inca. El Govern de les Illes Balears
finança l’hospital d’Inca al 50%, el problema és que veurem
quan el Govern de l’Estat espanyol hi comença a posar doblers,
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però una altra cosa que sí deia el protocol del 98 era que el
Palma 2 seria un consorci, i en canvi això el Partit Popular no ho
té en compte de cap de les maneres. 

A nosaltres ens agradaria saber com es pot entendre aquest
anunci de la ministra de Sanitat, i com pot afectar també el
personal dels hospitals de les Illes Balears el fet que una
fundació privada sigui la forma de gestió de l’hospital Palma 2,
només s’admet personal laboral, i per tant com podria afectar
també el personal dels hospitals de les Illes Balears. Per tant,
ens agradaria saber com valora tot això  la consellera de Sanitat
i Consum, ja que des del nostre grup evidentment estam
consternats davant aquesta notícia. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Pregaria als diputats que
baixassin, si poden, el seu nivell; no que no xerrassin, si no
volen, però que baixassin el seu to de xerrar entre vostès,
perquè així tots ens puguem assabentar del que passa a la Sala.
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. Sra.
Armengol, efectivament des del dia 26 d’octubre de l’any 2000,
i dins el marc que ens vàrem reunir la Comissió de coordinació
d’assistència sanitària de les Illes, a la qual estava present el
Ministeri de Sanitat, l’Insalud i la Conselleria de Sanitat, es va
crear la gestora del consorci. Tothom estava d’acord que la
figura que havia de tenir com a instrument de gestió l’hospital
de Son Llàtzer efectivament havia de ser un consorci, així ho
tenc, acta darrera acta, totes les reunions que han tengut lloc
des d’aquell dia, en els quals participen, miri, per part de
l’Insalud participa el Sr. Francisco de Asís Jover, subdirector
general de Desenvolupament de l’Insalud, president de la
Comissió; la Sra. Matilde Cortès, cap de servei de la Subdirecció
General de Desenvolupament de l’Insalud; el Sr. Ignacio
Martínez, adjunt al director territorial Insalud Balears; el Sr.
Onofre Sanç, inspector de la Direcció Provincial de l’Insalud
Balears; i mai, mai, en tantíssimes reunions, a tantíssims de
projectes, esborranys i documentació que s’havia elaborat, mai
no havíem parlat de fundació, com poden provar les actes.

Ara, és veritat, la ministra va sortir un dia de passeig, es va
trobar a la Rioja, es va trobar a Calahorra, i va trobar que havia
d’anunciar, miri, a cinc minuts d’aquí, havia d’anunciar que
seria una fundació. Què vol que li digui? Miri, estam acostumats
a aquestes coses, la Sra. Ministra també un dia, sortint del
Consell de Ministres amb el Sr. Matas no va trobar res millor
que, saliendo de un consejo de ministros, voy a ver mi
hospital, i es va plantar aquí. Això evidentment ens pareix de
poca consideració cap a tots els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, així com un insult a tots els que representam les
institucions d’aquesta comunitat autònoma.

Per una altra banda, Sra. Armengol, dir-li que lluitarem
perquè els treballadors de la nostra xarxa sanitària, i així ho
tenim planificat i parlat, puguin optar a les places al nou

hospital de Son Llàtzer. I com deia el Sr. Diéguez abans, o
qualque vegada ha dit, ladran, luego cabalgamos, perquè fan
molt de renou i no em deixen concentrar, però em pareix que li
he contestat. Gràcies, Sra. Armengol. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Armengol, vol
intervenir? 

(remor de veus)

Sí, senyor, això és el pensament que travessava el meu cap:
“on hem arribat!”

I.11) Pregunta RGE núm. 1622/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José Maria González i Ortea, del Grup Parlmentari Popular,
relativa a interrogatori efectuat pel cap de Departament de
Funció Pública.

Pregunta número 11, 1622, relativa a interrogatori efectuat
pel cap de departament de Funció Pública, que formula el
diputat Sr. José María González Ortea, del Grup Parlamentari
Popular. Sr. González Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Previamente quería dirigirme a usted
en una cuestión de orden, en relación con esta pregunta, que
ya viene representando un poco llover sobre mojado. Esta
pregunta fue presentada por mi grupo en el registro, y con
carácter prioritario, fue la primera que se presentó, la mañana
del miércoles 28 del mes pasado, antes de que comenzara la
Mesa. Fue presentada además seguida de otra pregunta, que
tendrá como número de orden el 1623, como es natural, y
resulta que han pasado tres plenos, y la pregunta llega ahora,
la primera, porque la segunda no sé todavía cuándo se
programará. Consultado el Reglamento de la cámara, hemos
podido constatar dos cosas en relación con las preguntas
orales en pleno: hay un mandato de repartirlas
proporcionalmente a los grupos parlamentarios, a su
representación, lo cual parece lógico, y hay otro mandato
también, de que aquellos diputados que no hubieran efectuado
ninguna pregunta tuvieran preferencia cuando presentaran
alguna. No ha ningún otro mandato reglamentario sobre este
particular.

Resulta, por consiguiente, sumamente sorprendente que
una pregunta presentada hace prácticamente un mes, si bien
hubo una semana de parón parlamentario, venga ahora, y que
no haya venido al primer pleno que le correspondía. Y lo digo
porque, como antes me refería, llueve sobre mojado, no es sólo
esta pregunta, sino que viene ocurriendo con otras preguntas
que los diputados del Grupo Parlamentario Popular
presentamos, y tratamos de presentarlas con la máxima
actualidad, adelantamos aquellas que nos parecen de mayor
interés para conocimiento del Grupo de la cámara, y en
definitiva de todo el mundo, y nos encontramos con que pasa
el tiempo, y las preguntas vienen en el orden, yo diría que
arbitrario, porque prefiero no emplear la palabra “sectario”,
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vienen en un orden absolutamente arbitrario, que en ningún
caso nos da satisfacción. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha quedat molt maca, Sr. González Ortea, la seva
intervenció. El que passa és que vostè sap que el Plenari no és
el marc d’aquesta intervenció. Vostè sap perfectament per què
passa això. Els Serveis Tècnics de la Cambra, que vull
interpretar que no els ha qualificat de sectaris, perquè són ells
els  que preparen aquest ordre, li han explicat per activa, per
passiva i per condicional, que es continua amb el mateix
sistema. Vostè ha tengut oportunitat -perquè aquesta qüestió
ve efectivament ja de dues o tres juntes de portaveus anteriors-
de fer la seva intervenció a la Junta de Portaveus. L’ha volguda
fer davant els mitjans de comunicacions perquè pensin el que
(...) al Grup Popular. No és cert, els ho puc afirmar, llevat que
efectivament els Serveis de la Cambra siguin sectaris, cosa que
dubt, i crec que vostè també ho dubta.

Per tant, no puc atendre la seva petició, perquè li han
explicat i se li tornarà a explicar, i a la Junta de Portaveus de
demà fins i tot se li donarà per escrit. El sistema és el mateix
sistema que s’ha emprat en aquesta cambra els darrers anys -els
darrers anys, em referesc a les darreres legislatures- per tant, no
és res nou. A mi, que no estava a les anteriors legislatures,
m’han explicat el sistema. Vostè ha conegut el sistema, els
Serveis  de la Cambra li han explicat el sistema, l’Oficialia Major,
i al Plenari planteja aquesta qüestió. Habitualment aquestes són
qüestions de Junta de Portaveus. Efectivament estic content
que els mitjans de comunicació l’hagin pogut escoltar a vostè,
i també hagin pogut escoltar la versió de la Cambra. I si vol, pot
continuar amb la seva pregunta. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Supongo que me dejará, por lo menos, decir alguna cosa en
relación con esto. Primera cuestión...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, li he contestat a la seva qüestió d’ordre.
Si vol obrir una altra qüestió d’ordre, però no estic tampoc per
obrir un debat amb vostè respecte d’aquest tema. Vostè sap
que això és així. O a mi la informació que m’han donat els
Serveis Tècnics de la cambra no és certa, la qual cosa sé que no
és certa. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, ¿puedo abrir otra cuestión de orden? 

EL SR. PRESIDENT:

Puede abrir otra cuestión de orden. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Me está usted acusando primero de mentir, lo cual es el
colmo. Yo no he ido a la Junta de Portavoces última, y

desconozco absolutamente lo que se ha dicho en esa junta,
pero desde luego yo no planteé la cuestión en la Junta, primera
cuestión.

Segunda cuestión, me parece absolutamente asombroso
que usted me diga que éste no es el sitio adecuado para
plantear esta cuestión. No sé dónde quiere usted que la
plantee. En la Junta de Portavoces la plantearé.

Y tercera cuestión: para decir cosas a los medios de
comunicación no necesito ni esta cámara ni este micrófono. Lo
puedo hacer en cualquier momento, de manera que lo hago aquí
para conocimiento general de la cámara.

Y finalmente, y última cuestión, no me diga usted que es la
opinión de la cámara. Es su opinión. La de la cámara no. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. González Ortea. No l’estava acusant de
mentider, sinó de no assabentar-se’n. Si no va anar a la darrera
Junta de Portaveus, en què no es va plantejar en cap moment
cap de les juntes de portaveus aquest tema, és un tema
recurrent, és un tema que se’ls ha explicat, és un tema que si no
estan d’acord, es pot refer el sistema, però és el sistema que
s’ha vengut emprant en aquesta cambra les darreres
legislatures. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sr. Presidente, retomo la pregunta, y lo seguiremos
discutiendo, por supuesto, en la Junta de Portavoces, puesto
que usted quiere que lo discutamos allá, y no tengo ningún
inconveniente.

Sr. Conseller de Presidencia, hace esto un mes
aproximadamente, un colega suyo, que ya tuvo ocasión de
comparecer en la comisión correspondiente, el Sr. Costa, dio
orden de hacer un interrogatorio que resultó decididamente
brutal y desproporcionado. Se hizo a una empleada pública, no
se le permitió en ningún momento que estuviera acompañada
por un delegado sindical, aunque ella lo intentó. Se la tuvo
cuatro horas y media haciendo ese interrogatorio, y sobre el
tema de fondo ya hemos hablado suficientemente, y creo que
huelga volver a hacerlo, pero sí que quería que usted
reconociera que cuando usted sale como portavoz del Gobierno
tras un Consell de Govern, parece muy poco apropiado que
llame usted a eso “una charla amistosa”, y yo quería darle la
oportunidad a usted de que aquí rectificara sobre el tema de
llamar a ese asunto “charla amistosa”. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. González Ortea, li puc assegurar que jo continuu
pensant el mateix, sí era una xerrada amistosa el que es va
mantenir. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller de Presidencia, la
verdad es que tenía alguna esperanza de que usted rectificara,
pero la verdad es que era una esperanza vana. Para rectificar
una cosa como ésta, una broma de tan mal gusto como ésta,
seguramente hay que tener más valor o más inteligencia de la
que tiene usted. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller de Presidència, per
tanca. 

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

Gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Ortea, que vostè com a
portaveu del Partit Popular és una pena que arribi aquí on
arriba. I li dic sincerament, és una pena que arribi aquí on arriba,
perquè crec que rectificar és de savis, i a més és de savis quan
fins i tot hi ha un acte d’un jutge, crec que també hauria de
tenir-se en compte. Per tant, Sr. González Ortea, jo crec que per
dignitat seva i del seu grup haurien de deixar aquest tema,
perquè l’únic que fan és perdre credibilitat davant la societat, i
a nosaltres, com a Govern, ens interessa una oposició que
tengui un mínim de credibilitat, i vostès l’estan perdent tota. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.12) Pregunta RGE núm. 1628/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi de nom del PORN de Cala d'Hort.

La pregunta número 12. 

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

Gràcies, Sr. President. Deman que s’ajorni aquesta pregunta
al pròxim ple. 

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 12 queda ajornada per al pròxim ple.

Idò amb aquest ajornament hem completat el torn de
preguntes.

II.1) Interpel·lació RGE núm. 1571/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació
amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys).

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpel·lació 1571, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació a les guarderies i
escoles infantils de 0 a 3 anys. El Sr. Jaén Palacios té la paraula
durant 10 minuts per fer la interpel·lació. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Hoy interpelamos al Gobierno para conocer cuál es
su política respecto a las guarderías, englobando con este
nombre las distintas acepciones que tienen los distintos
centros infantiles, llámense de una manera o de otra, y también
su política sobre escuelas infantiles en lo que es la primera
infancia, es decir en la etapa de 0 a 3 años. Y planteamos al
Gobierno esta cuestión aún sabiendo que en este caso hubiese
habido también la ocasión para hacer un debate de política
general. Así se ha hecho en otros parlamentos porque el tema
tiene suficiente entidad para ello. 

Yo como primera consideración debo decir que es un tema
que no atañe solamente al conseller de Educación, que veo que
es el que está más presto a tomar nota de lo que yo estoy
diciendo, sino que también compete a la Conselleria de
Bienestar Social, y compete también a la Conselleria de Trabajo,
porque es un tema de carácter político, con perspectivas muy
distintas, y que requiere una actuación de Gobierno de políticas
transversales. Estamos, por tanto, una actuación de carácter
global, una política seguramente general que sería de política
de ayuda a la familia y a la infancia, o si quieren a la familia con
carácter general.

En primer lugar hay un hecho que todos conocemos, que
cada día es más frecuente, afortunadamente, que es la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Nuestra
comunidad autónoma es un ejemplo palpable de eso, porque
está por encima de la media nacional, y no hay que ser ningún
especialista en antropología ni en sociología para advertir esos
profundos cambios en la familia, de la familia extensa de
principios de siglo, aquélla que englobaba los padres, los hijos,
los sobrinos, incluso los criados, en las familias; pues se pasó
a la familia nuclear, y de la familia nuclear se fue reduciendo a
la familia con dos hijos, con un hijo, y por último  ya a la pareja
sin hijos, e incluso a familias monoparentales, etcétera. La
familia ha tenido en consecuencia a lo largo de la historia una
evolución, la sigue teniendo y la tendrá. Y en muchas de las
funciones que tradicionalmente desempeñaba la familia, ha sido
sustituida por otras instituciones, es el caso de la educación;
es el caso, que nadie lo diría, de la función culinaria, que nadie
pensaría hace 30 o 40 años que iba a haber sitios donde se iban
a hacer las comidas, y que la gente iría a comprar las comidas
para llevar a su casa; eso era impensable en España, en Estados
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Unidos desde hace 50 años se hacía, pero en España eso era
impensable.

Por tanto, esa incorporación, que en muchos casos, en
países europeos, sobre todo en los nórdicos, la  incorporación
de la mujer al mundo laboral requiere de políticas que
posibiliten esa incorporación, y remover los obstáculos, que
son muchísimos los que hay. Aquí, en España, disponemos ya
de una ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que es
un primer paso -no será el último y el definitivo- para conseguir
una política de igualdad de oportunidades y evitar la
discriminación por razón de sexo. Y desde luego el cuidado de
la familia no debe ser un impedimento para que la mujer acceda
al mundo laboral. 

Son muchas las dificultades de la mujer para conciliar esos
dos ámbitos que antes citaba, la familia y el trabajo, y yo podría
explicar sin duda el índice de natalidad de España, tan bajo, y
que ahora se está recomponiendo por el fenómeno de la
inmigración, que son familias más jóvenes, en edad fértil de la
mujer, y por tanto que pueden tener hijos, como ayer publicaba
un diario con referencia a las Islas Baleares. Pero lo cierto es
que la tasa de natalidad no da para hacer lo que es preciso, el
relevo generacional, 1,07 de media nacional no da para ese
relevo. Y estamos, pues, ante un tema que es de origen social,
de naturaleza social, o si se quiere sociolaboral, con
connotaciones educativas, evidentemente, pero que requiere,
como antes anunciaba, una política transversal, con
actuaciones sociales, educativas y laborales entre otras.

¿Qué ha hecho el Gobierno a este particular, Sr. Conseller?
No digo usted ¿Qué ha hecho el Gobierno a este particular? La
respuesta yo ya la sé, la sabemos todos: la respuesta es nada,
el Gobierno no ha hecho nada a este particular que estamos
diciendo. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en los próximos 18
meses?, porque esto ya no da para más, 18 meses es el
horizonte que hay, porque después todo el mundo piensa
“¿Qué hay de lo mío?, ¿qué va a pasar?” 18 meses, no da para
más. ¿Qué piensan hacer esos 18 meses que restan de
legislatura? 

En segundo lugar tengo que hacer una referencia a las
guarderías y las escuelas infantiles. Ya decía que con eso
englobo las denominaciones varias de los servicios que se
prestan a la infancia primera. Y hay que decir una cosa muy
sencilla: la primera, que la oferta que existe es insuficiente. Eso
es notorio, no hace falta ser tampoco ningún especialista en
esto para notar que la oferta es insuficiente, y que la demanda,
por el contrario, la supera muchísimo. Pero es que además hay
dificultades de acceso allí donde hay oferta, porque no todas
las familias están en disposición de poder pagar las cantidades
que se demandan para tener un niño de 0 a 3 años en un centro
y que sea atendido. 

En esta comunidad autónoma, según datos de FETE-UGT,
los últimos de que dispongo, la educación infantil ha crecido
por encima del 10% en los últimos cuatro años. ¿Qué ha hecho
el Gobierno para satisfacer esa demanda? Pues la respuesta
también la sabemos: no ha hecho nada. ¿Y qué piensa hacer en
los próximos 18 meses? Ésa es la segunda pregunta.

Todos sabemos que la Logse habla, como todas las leyes
que la han precedido, de este período educativo, habla de la
voluntariedad, porque la obligatoriedad de la educación
empieza más tarde, y la Logse encomienda a las
administraciones públicas que garanticen la suficiencia de
plazas. Es un principio bastante retórico, porque la realidad es
que no es así, aunque la Logse lo promulga en uno de sus
preceptos, en el artículo 7; y también encarga a las
administraciones educativas, en este caso al conseller de
Educación y Cultura, le encarga que coordine esa oferta,
artículo 7.3. ¿Qué ha hecho usted, Sr. Conseller, para coordinar
la oferta de las Islas Baleares en esta etapa? Espero que me diga
qué ha hecho.

Vamos a discutir sobre este tema en próximas ocasiones,
porque hay en trámite una proposición no de ley más específica
referente a esta cuestión. ¿Qué ha hecho, por tanto, el Gobierno
para garantizar esa suficiencia de plazas, y qué hará en el
próximo futuro? no ya en los 18 meses, sino en los próximos 6
meses, ¿qué piensa hacer?

Desde el año 96 hasta el año 2001 los presupuestos
generales del Estado han incrementado muchísimo, un 72%, los
créditos destinados a guarderías infantiles y laborales. Me
dirán que no es suficiente, yo estoy de acuerdo, no es
suficiente, pero en cuatro años se han incrementado un 72%, es
un incremento bastante importante. Sr. Conseller, ¿en cuánto ha
aumentado usted en dos años los créditos presupuestarios, o
el Gobierno, porque la interpelación es al Gobierno, en cuánto
se han incrementado los créditos presupuestarios para escuelas
infantiles y guarderías? ¿Se ha incrementado en ese 72%
correlativo a los presupuestos generales del Estado? Hay una
realidad evidente, que la conocen mejor incluso que yo
aquellos que tienen una responsabilidad municipal, sobre todo
los alcaldes. Los ayuntamientos han sido pioneros en esta
iniciativa de guarderías infantiles, desde hace muchos años. El
Ayuntamiento de Palma, si mal no recuerdo, destina sobre 400
millones de pesetas, atiende a unos 400 niños, y es una
cantidad importante para este menester. Pero vemos también
como otros municipios hacen lo mismo y no reciben del
Gobierno ninguna ayuda.

Yo le pregunto al Gobierno si piensa incrementar las
subvenciones  a guarderías y a escuelas infantiles de titularidad
municipal; y al mismo tiempo, si piensa destinar ayudas a otras
iniciativas que no tengan ánimo  de lucro; y si piensa también
incrementar las ayudas individuales.

Esta cuestión que hoy debatimos, ya lo anunciaba, se ha
visto en otros parlamentos, y la postura nuestra es que estos
servicios de atención a la primera infancia, los servicios
educativos y socioasistenciales, deben contemplarse con
carácter de globalidad, dentro de una política de apoyo a la
familia, la primera institución social y más importante. Y sólo de
esa manera se puede dar respuesta a las necesidades de las
familias cuando ambos cónyuges tienen un puesto de trabajo.
Eso es una exigencia previa para conciliar los ámbitos de la vida
familiar y laboral, y más en esta comunidad, donde la mujer
tiene una elevada tasa de actividad.
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Por otra parte, no descubro nada nuevo si digo que los
primeros años de vida de cualquier persona son
importantísimos, son fundamentales, ahí es donde realmente
debe empezarse, según todos los especialistas, una auténtica
política de igualdad de oportunidades, porque en el proceso de
socialización que se inicia desde que uno nace, y que finaliza
cuando uno muere, pues la verdad esos primeros años tienen
capital importancia, según los psicoanalistas son
fundamentales. Por tanto, además de eso, en este campo que
estamos comentando hay un yacimiento importante de
ocupación. Lamento que no esté el conseller de Trabajo aquí,
pero es un sitio importante para poder..., que apareja nuevos
puestos de trabajo. 

En resumen, y con esto finalizo, los servicios de atención a
la infancia son muy diversos. No se reducen tan solo al modelo
educativo que la Logse contiene, no se reducen a eso, la Logse
contempla una parte. Esos servicios tienen una gran demanda,
la oferta es insuficiente y por otra parte, como antes decía,
cuando la oferta es insuficiente si en otros sitios hay plaza,
muchas familias no disponen de la cantidad que necesitan
pagar para cubrir estas necesidades.  La prestación de estos
servicios...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios vagi acabant per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo Sr. Presidente. Es decir, que la presta la
Administración educativa, los ayuntamientos, la prestan
empresas, iniciativas llevada con fin de lucro, si fin de lucro,
etcétera eso es plural y eso convienen reordenarlo y el
Gobierno debe actuar en este campo y no continuar como mero
espectador, como si el asunto no fuera con él. Es además
reconocido que debemos proteger los derechos del niño y
garantizarlos los de la familia y los de la mujer y yo creo que el
Gobierno tiene una oportunidad importante a partir de esta
interpelación de empezar a pensar como Gobierno en una
cuestión capital, como es el tema que hoy debatimos, nuestra
moción subsiguiente contendrá una referencia expresa a este
ámbito, que esperamos que ustedes pueden apoyar porque es
hora que se haga algo de forma coordinada con las acciones
transversales en la (...).

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura té la paraula per un temps de 10 minuts. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
primera cosa que diria al Sr. Jaén és que aquest Govern i els
diferents consellers i consellera implicats en el tema de
l’educació infantil 0-3 anys, no treballam amb una perspectiva

de 18 mesos, sinó de 27 que són exactament els que falten
perquè acabi aquesta legislatura, durant la qual i fins el darrer
dia s’intentarà fer feina.

Concretament vostè ens demana, què fa el Govern, i jo li
comentaré que fa el Govern. Primer li comentaré que s’està fent
a través de la Conselleria de Benestar Social, una conselleria,
em permetrà Sr. President que agafi un paper? Una conselleria,
la de Benestar Social que primer de tot és titular de tres
guarderies, de 0-3 anys, ubicades una a Maó, a Ciutadella i
Palma, guarderies entre cometes que tenen consideració a
efectes del Ministeri d’Assumptes Socials de centres
assistencials i la Conselleria de Benestar Social, en aquests tres
centres, impulsa el procés de la seva reconversió en escoletes
infantils, d’acord amb la normativa vigent. Això vol dir una
reconversió dels espais i també vol dir una qualificació nova
del personal docent, perquè en molts de casos són persones
que no disposen de la titulació exigida i han de fer cursos
d’habilitació. Hi ha un procés, repetesc, iniciat des de fa molt de
temps que s’està duent a terme i tendrà el desenllaç final quan
tot el tema de la reconversió d’espais i de titulacions hagi
finalitzat i aquestes escoletes que en aquests moments
depenen de Benestar Social, passin a dependre de la
Conselleria d’Educació.

Segona línia d’actuació de la Conselleria de Benestar Social,
ha gestionat les ajudes per a programes i serveis d’atenció a la
primera infància, que procedeixen del Ministeri de Treball i
Afers Socials, per un import l’any 2000 de 60 milions de
pessetes, dels quals 40 s’han destinat a programes o serveis de
titularitat de corporacions locals i 19.600.000 a guarderies
infantils  laborals. Aquestes ajudes es varen concedir d’acord
amb uns barems i uns criteris i una convocatòria pública i
evidentment varen correspondre ajudes a totes les escoles que
s’ajustaven als criteris de la convocatòria i estan ajustades a
autoritzacions, per dir-ho d’alguna manera, oficials. Per exemple
l’Ajuntament de Palma va ser receptor d’aquestes ajudes,
perquè s’ajustava als criteris, si bé encara no estan
autoritzades, com a escoles per educació, les escoletes
municipals de 0-3 anys, perquè l’Ajuntament de Palma es nega
a signar un conveni amb la conselleria, d’acord amb allò que
mana la Logse i és un conveni que entre altres coses obliga a
la creació del consell escolar, cosa que es veu que
l’Ajuntament de Palma actual no li sembla bé.

A través de la Conselleria d’Educació i Cultura què? Bé la
primera cosa a dir és que en termes de Conselleria d’Educació
i Cultura li puc assegurar, Sr. Jaén, que no començarem a
pensar en aquest tema a partir de la seva interpel·lació, encara
que jo crec que la seva interpel·lació és oportuna perquè
contribueix a parlar d’un tema important, però li puc ben
assegurar que fa més d’un any i mig que parlam d’aquest tema,
hem fet múltiples reunions amb la plataforma 0-3 anys, els
plantejaments de la qual i el punt de vista de la qual són
valorats molt positivament per la conselleria i en la mesura que
es pot, són i sobretot seran tenguts en compte i a la vegada
hem intentat anar fent camí en aquest aspecte.

D’altra banda, vostè em fa una certa gràcia quan diu, que
l’Estat ha incrementat un 72% i què ha fet la comunitat
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autònoma? Supòs que vostè se’n recorda que la comunitat
autònoma durant els dos primers anys pressupostaris d’aquest
Govern ha anant concertant un tram més d’educació infantil 3-6
anys i això estava començat i el Govern ho ha acabat d’executar
i això representa que ni més ni menys que 2.300 milions de
pessetes  aproximadament, a vostè li sembla que un increment
pressupostari per atendre l’educació infantil de 2.300 és poca
cosa? Això és una cosa que s’ha feta. 

I d’altra banda vostè està suficientment informat per saber,
que de les 17 comunitats autònomes que hi ha, la immensa
majoria encara no han atès d’una manera universal, com es fa a
les Illes Balears en xarxa  pública i xarxa concertada, l’educació
de 3-6 anys. Per tant, què vull dir amb això? Que les Illes Balears
estam al capdavant de les comunitats autònomes que donen
una atenció pressupostària molt important a l’educació infantil,
en el tram 3-6 anys ja d’una manera absolutament universal i ara
serà el moment de començar a afrontar aquest nou tram, aquesta
nova etapa que és el primer cicle d’educació infantil.

És evident que algunes comunitats autònomes, vostè em
dirà ja han començat a fer coses, les han fetes molt parcials, tot
just les comencen, són quantitats importants, però en qualsevol
cas molt inferiors a les quantitats que anualment ha dedicat el
Govern a la concertació de cada un dels dos trams, li dic 2.300
milions de pessetes concertació, després hi hauríem d’afegir el
cost equivalent de l’escolarització 3-6 anys a la xarxa pública,
que lògicament també seria una quantitat molt important. Així
i tot, què fa el Govern en aquests moments? Li puc assegurar
que estam fent allò que podem i la primera cosa que procurarem
dur a terme, enguany mateix, és que aquestes escoletes que
encara depenen de Benestar Social s’integrin definitivament a
Educació per comú acord de les dues conselleries, perquè es
pensa que a l’etapa 0-3 anys li hem de donar al màxim i molt més
un dimensió educativa i no una dimensió assistencial o
d’estricte guarderia i a posta la dinàmica de tots els pedagogs
i psicòlegs que estudien i treballen en aquesta etapa, repetesc
és incrementar aquesta dimensió educativa i no estrictament
assistencial o de guarderia.

D’altra banda una altra cosa que ha fet aquest Govern és
finalitzar l’elaboració del currículum d’educació infantil. En
aquests  moments tot el currículum de l’etapa infantil 0-6 anys
està ja en el Consell Consultiu i es suposa que properament
s’aprovarà, per tant, ha elaborat normativa, cosa que no va fer
el PP els quatre anys anteriors, 2,5 i 1,5 que varen governar a un
lloc i a l’altre. També una previsió que tenim, supòs que
enguany mateix serà possible, és treure un decret en el qual
s’ordenen els elements més estrictament pedagògics de
l’educació infantil i a la vegada posar en marxa, per al curs que
ve, un pla intens de formació del professorat de l’etapa 0-3
anys, dels primer cicle d’educació infantil i a la vegada estam
treballant en l’elaboració d’un pla d’extensió gradual de l’oferta
escolar en el primer cicle d’educació infantil, que tendrà una
sèrie de línies prioritàries i que lògicament es desenvoluparà
d’acord amb les possibilitats pressupostàries que la comunitat
autònoma tengui. Aquí per exemple hi ha la creació d’oferta de
0-3 anys a la xarxa pública, en aquells centres que els espais ho
permetin, una línia de suport intensificada convergint amb els
recursos que arriben del ministeri i es canalitzen a través de

Benestar Social cap a les escoletes de titularitat municipal o de
consells  insulars i també una línia de suport a les escoles de 0-3
anys que són de titularitat d’entitats sense ànim de lucre. Vostè
em demana en aquests moments quina capacitat tendrem de
desenvolupar més o manco intensament totes aquestes línies,
li he de confessar que en aquests moments no tenc una certesa
absoluta de quin podrà ser l’avanç en aquesta línia.

I d’altra banda també, una cosa que ens han recomanat i
sembla encertada és que sobretot sempre s’ha de tenir molt
present quan parlam d’educació infantil, que l’educació infantil
és un bloc, no com pot parèixer fins ara, que el bloc de la
segona etapa d’educació infantil ja penjava de l’educació
primària i en canvi l’etapa del primer cicle d’educació infantil,
encara era una cosa que no era estrictament educativa. Totes
les persones especialistes  en aquesta matèria, insisteixen que
el bloc 0-6 anys, els dos cicles d’educació infantil i aposta hi ha
la voluntat de mirar en la participació de la Conselleria de
Benestar Social de crear algun tipus d’unitat, per dir-ho
d’alguna manera administrativa- pedagògica, que pugui
començar a donar (...) com a unitat a tota l’etapa d’educació
infantil.

En qualsevol cas, quines coses més ha fet el Govern? Vostè
Sr. Jaén hauria de saber que el Govern ha fet coses importants,
com per exemple incrementar els mestres de suport a educació
infantil. Si volem crear educació infantil, supòs que la volem
crear més en termes qualitatius que quantitatius, idò bé el
Govern tant a la xarxa pública, com a la xarxa concertada 3-6
anys ha introduït mestres de suport, que han reforçat els
recursos humans disponibles a cada aula i a cada centre, per tal
de millorar l’eficàcia de l’educació en aquest tram d’edat. I
també el Govern ha incrementat l’equip de primerenca,
concretament a Palma, fins en el punt que en aquest moments
aquest personal, aquests recursos humans destinats a atenció
primerenca a Palma, en el capítol 1 representen una quantitat de
35 milions de pessetes.

 Evidentment vostè em dirà hauria de fer més coses el
Govern, evidentment que les hauria de fer, però clar el problema
és que aquest Govern té alguns handicaps notables en termes
de finançament, que vostè hauria de recordar molt bé. Vostè ja
sap, perquè ja ho creu tothom a les Illes Balears, exceptuant els
diputats  del Partit Popular i possiblement vostè Sr. Jaén, que
les Illes Balears varen rebre unes transferències en educació
valorades en 10.000 milions per davall la mitjana de les altres
nou comunitats autònomes de l’Estat, s’imagina que només
destinéssim una tercera part d’aquests 10.000 milions de
pessetes a l’educació infantil de 0-3 anys, com podria avançar
el tema. D’altra banda Sr. Jaén, vostè també supòs que ha llegit
a la premsa i m’ha sentit a mi dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant per favor. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

 Gràcies, Sr. President. M’ha sentit a dir, que el sistema
educatiu de les Illes Balears és un sistema educatiu que té grans
mancances a les etapes d’educació obligatòria, 25 centres nous,
130 aules ampliades i una xarxa de centres necessitada de
considerables millores. Lògicament treure el tema de l’educació
0-3 anys intentant convertir-lo en una prioritat en termes
absoluts en aquest context, és propi d’un partit que lògicament
es vol convertir en abanderat de manera popular d’un tema que
socialment, com és lògic, està ben vist i fins i tot, jo crec que
amaga una certa cultura política de partit extraparlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Grups
que volen intervenir? El Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, Els
Verds d’Eivissa té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Sr. Jaén, jo crec que
avui tenim una bona ocasió i com ha dit el conseller, en aquest
sentit  és molt oportuna la interpel·lació del Partit Popular de
parlar d’un tema que cada vegada serà més important com és
l’educació infantil de 0-3 anys, que és un tram d’edat que no és
obligatori, com deia el conseller, en matèria d’educació reglada,
però que cada vegada adquireix major importància des del punt
de vista que els dos cònjuges, que solen tenir fills, solen
treballar fora de casa i l’atenció directe als infants ha canviat de
fa 20 o 30 anys ençà, per no parlar de fa 50 anys, llavors serà un
tema emergent, independentment del que diguin les lleis i convé
parlar-ne. A les Illes a més tenim un fet diferencial i és que la
ratio d’activitat econòmica de les dones a l’edat de tenir infants
és més elevada que el conjunt de l’Estat, la qual cosa si hi ha
més dones que treballen fora és més fàcil que siguin més
necessàries places proporcionalment per tenir infants a les
escoles, que no a altres comunitats autònomes, és a dir, tenim
un dèficit de necessitats estructuralment superior a la resta de
l’Estat.

En segon lloc el que volia dir des dels Verds és que això
coincideix amb un nivell d’escolarització de les Illes Balears per
davall de la mitjana, vàrem parlar a un altre debat de la
infraeducació educativa que tenim en aquestes Illes i si agafam
les darreres dades oficials que tenim de demografia estam
parlant d’un col·lectiu potencial de 31.000 infants entre 0-3
anys, dins el conjunt de les Illes Balears i si feim cas a més de
l’estudi que ha fet la Diputació de Barcelona en matèria de
necessitats mínimes, que són un 10% de cobriment fins a 1 any,
25% fins a 2 anys i 50% de l’etapa 2-3 anys ens dóna un dèficit
sobre les xifres del 98 de dos terços, és a dir, hi hauria una
necessitat gairebé de 9.000 places i l’any 97 en tenim poc més
de 3.000, la qual cosa el dèficit estructural és enorme. Si a més
anam al lloc de les Balears que estan pitjor que són les Pitiüses
estam parlant de 1.000 places d’educació infantil que són

necessàries en un mateix període i no tenim cobertes en bona
mesura, el dèficit encara seria superior a aquests dos terços.

És més les úniques dades que coneixem a través d’un
estudi de la Pompeu Fabra, ens parla que només el 30% a l’any
98 tenien algun tipus de subvenció de plaça i la subvenció era
només de 14.000 pessetes davant la mitjana estatal de 71.000.
En conjunt les Balears, comunitat rica tenim un desastre a
l’educació infantil en primer cicle, tenim un dèficit estructural
que supera qualsevol rànquing estatal i per posar una
comparació, mentre Catalunya, això motiva debat d’alt nivell, el
Govern català s’ha compromès a crear 6.000 places cada any
durant 5 anys, que si feim l’equivalència aquí serien 1.000
places concertades públiques o privades d’ensenyament
infantil de primer cicle a la nostra comunitat. Resumint aquesta
part diria, com ha dit el conseller, és important considerar
l’escola infantil com a una única etapa, no podem aïllar els 0-3
anys dels 4-6 i és molt important relacionar els centres, és a dir,
un al·lot que ha anat de 0-3 anys a un centre i empalma amb un
altre centre de 4-6 pot tenir greus problemes de cohesió,
integració i creixement personal i això s’ha d’arreglar, malgrat
que la Logse no ho facilita.

En tercer lloc voldria dir que la dinàmica demogràfica i
econòmica de les nostres illes hauria d’introduir un factor
suplementari de preocupació en aquesta matèria. A nivell de
llistes d’espera probablement ho podríem equiparar a les llistes
hospitalàries, la qualitat, incloent serveis com per exemple el
menjador és pràcticament desconeguda a molts de centres, el
projecte educatiu ja ho ha dit el conseller està per fer en bona
mesura i la qüestió d’integració de gent provinents de cultures
prou diferenciades és un objectiu de futur perquè en el present
pràcticament no hi ha res. En termes de cohesió social i
exclusió, seguim parlant del país de les dues velocitats, que
parlava el President del Govern en el seu discurs d’investidura
i aquestes dues velocitats s’incrementen precisament en
aquesta legislatura també perquè no hi ha hagut canvis
fonamentals  en matèria econòmica i territorial i això té una
repercussió en demanda de serveis socials com aquest. No
voldria deixar de dir en aquest apartat, que s’ha de començar
sempre a fer feina per allò que té més necessitats i allò que té
més necessitats i allò que té més necessitats segueixen sent les
Pitiüses, Eivissa i Formentera per factors que he esmentat
abans, estan molt per damunt la mitjana balear en aquesta
matèria, el conseller mateix ha donat xifres del que tenim per
exemple a Benestar Social en matèria d’escoles infantils i una
altra vegada a les Pitiüses no n’hi ha cap.

En quart lloc i acab Sr. President, hi ha els costos de
finançament que pot aportar un Govern regional, a Catalunya
es parlar de subvencionar un terç de plaça d’alumne per any, a
la concertada o la pública, és a dir, entre 150.000 i 200.000
pessetes  anual per alumne si feim una extrapolació estaríem
parlant d’un mínim de 1.000 de pessetes any, només per
subvencionar això, independentment de crear les
infraestructures i els edificis per estar-hi. Jo voldria pregar al
conseller que s’atreveixi a quantificar públicament les
necessitats  reals perquè l’educació infantil de 0-3 anys en
aquestes  Illes els propers anys pogués servir i existir amb el
nom d’una manera digna, que s’atreveixi a dir que ens deu
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Madrid en transferències a l’hora de fer possible que hi hagi un
vertader servei d’educació infantil, entès com a una única etapa
de 0-6 anys i que faria falta posar a cada un, perquè això és
necessari i tal vegada ens obligarà a inventar-nos o fer una mica
de cosmètica financera, com crear consorcis amb els
ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, per poder tenir un
marge d’endeutament que permeti que aquests serveis hi
siguin, el país a això ho entendria i aquests tipus de pactes, per
un costat mostrar les necessitats davant Madrid i per altra
banda fer alguna cosa, quantificant-la i atrevir-se a endeutar-se
per aquestes coses, ja dic el país ho entendrà i la societat del
futur de les Illes també.

En darrer extrem, ja per acabar, m’agradaria que comentés la
qüestió de la municipalització, la necessitat de fer en el futur
procés de transferències educatives entitats, polítiques que el
Govern regional, la necessitat d’assetjar en els municipis, a les
corporacions locals aquestes transferències, des del punt de
vista dels Verds creim que el futur de les escoles infantils passa
per la dependència dels ajuntaments i així hauria de ser
considerat en qualsevol pla d’extensió d’aquests serveis. Uns
ajuntament que són els més acostats a la realitat de les famílies
i dels infants i com països com el Regne Unit, seria interessant
que la conselleria, pensam nosaltres i per això li demanam la
seva opinió fos capaç de començar a descentralitzar, en aquest
tots hi guanyaríem.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias Sr. Buades. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern presents en aquesta cambra. Volem donar la nostra
opinió des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
respecte d’aquesta interpel·lació que fa el Grup Parlamentari
Popular a la política del Govern, en relació a les guarderies i
escoles infantils de 0-3 anys. Hem volgut escoltar atentament
que ha fet el representat del Grup Parlamentari Popular i per molt
d’esforç que hem fet no hem pogut treure cap altra conclusió
que la de veure que aquesta interpel·lació és inconsistent,
inadequada i és inoportuna.

Trobam que és inconsistent perquè no hem vist cap
argument que ens permetés donar assentiment a aquesta
interpel·lació crispada. Cap casta d’argument mínimament
consistent, deim que és inadequada perquè entenem que no
valora suficientment allò que el Govern de les Illes Balears està
fent, respecte la millora en l’atenció en aquest sector de la
població i deim que és inoportuna perquè consideram que el
Grup Parlamentari Popular està passant per alt altres actuacions
totalment contràries a allò que estam propugnant en aquesta
interpel·lació a altres àmbits que no són els estrictament

parlamentaris, però tenen a veure en la seva formació política.
El Conseller d’Educació per a nosaltres, que ha intentat fer un
resum del que és la política que dur el Govern, el primer Govern
progressista i nacionalista d’aquestes illes, en aquesta matèria
per a nosaltres ha situat la qüestió en el lloc que allà on
correspon, no així el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
hem de recordar que quan s’agafa l’etapa aquesta de 0-3 anys
així com ho ha fet el Partit Popular, agafant-ho com a una
política d’ajuda a la família o la infància, això era el segle XIX i
això era el segle XX, el segle XXI no va per aquí.

Senyores i senyors del Partit Popular, agafar l’atenció del 0-
3 anys, posant com a excusa que la dona que treballa resulta
que no pot atendre a aquesta criatura. Primer vol dir que limita
que l’atenció en els infants de 0-3 anys només ha de ser de la
dona. Segon també vol dir que a partir dels 3 anys la dona no
hi té res a veure amb la criatura, no limitem aquesta necessitat
estrictament i únicament en el fet que la dona treballa més que
abans, qüestió social i sociolaboral, és un caire però no n’és el
marc fonamental, el marc fonamental és que una persona quan
neix i els parlamentaris del Grup Popular ho sabran molt bé,
entre dins un món allà hi ha els dicents i els docents, els qui
ensenya i el qui aprèn i el qui aprèn ho fa des de que neix, des
de 0, no des dels 3, no des dels 6, des de 0, necessitat tenir algú
docents que l’ensenyi a viure. 

Per tant, des del nostre punt de vista entenem que s’ha de
donar molt de suport a aquesta política que ha fet l’actual
Govern, en el sentit de voler fer que aquests centres i ha
començat per ell mateix, per les guarderies, pels centres, per les
escoles d’infants que són a les seves mans, per dir a veure el
Partit Popular ens va deixar com? Dins l’àrea de Benestar
Social, com a centre assistencial, una guarderia centre
assistencial, nosaltres farem les passes perquè passin a ser un
centre docent, naturalment es necessita fer molta feina per fer
això, es necessita qualificar el personal perquè passi de ser
aquestes  persones que atenen i assisteixen a uns infants,
perquè sigui personal docent que els ensenyi, també cal
adequar els espais físics, no és el mateix mantenir un centre
com a guarderia, com a escola d’infants tal i com la tenim fins
ara, que convertir-lo en un centre docent.

Acab la intervenció en representació del PSM-Entesa
Nacionalista, recordant que efectivament la política que dur a
terme el Govern de les Illes Balears en matèria d’adequar el que
tenim a allò que volem que hi hagi és la correcta i per això
entenem que aquesta interpel·lació que es fa des del Grup
Parlamentari Popular, continuam pensant que és inoportuna,
inadequada i inconsistent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Tirs Pons. 
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me’n
guardaré com de caure de fer un exhort sobre la importància que
té la formació a qualsevol etapa infantil, des del naixement fins
que en surten o fins tota la vida que té l’humà, està fora de cap
dubte. Les necessitats han canviat i avui les famílies necessiten
una part d’allò que encara es diu malament guarderies, ben igual
com si fossin estacionament de vehicles i crec jo que la
denominació que hauria de tenir si li volem donar certa
consistència i prestigi s’haurien de dir escoles infantils, perquè
açò és un grau d’aprenentatge.

Per tant, no perdrem més temps perquè aquí podem coincidir
tots, però quin és l’escenari que trobam quan hem de donar
solució a aquest problema de formació continuada des de l’edat
més primerenca, que és quan molts defectes, fins i tot psíquics
i físics es poden corregir o mitigar, quin és l’escenari que
trobam? Trobam efectivament una població dins Balears més o
menys 30.000 entre 0 i 3 anys, les estadístiques que hi ha
publicades posen fins a tres, serien uns 30.000 però bé, les
dades més rellevants serien que a Mallorca neixen entre 5.400
i 6.000 criatures cada any, a Menorca entre 640 i 700, a Eivissa
entre 550 i 880 l’any 98 i 99 que va ser el màxim i Formentera
entre 25 i 51. Per donar atenció a aquesta franja, encara que no
sigui el 100%, es necessiten edificis que estiguin adequats,
perquè no es pot utilitzar un edifici qualsevol, el professorat ha
de ser especialitzat amb el tractament de criatures en aquests
nivells  molt baixos de 6 mesos fins a 3 anys i una reducció de la
ratio professor- alumne molt més inferior a les normals que hi ha
a les escoles i açò suposaria que la despesa per alumne es
duplica en relació a una unitat de criatures de 5 o 6 anys.

Per tant, açò és el marc. Per donar contestació nosaltres
creim que ha de ser universal, ha d’estar a l’abast de tothom,
aquest tothom mai és global, però sí el màxim de gent possible,
tenim per tant, una dificultat que és una dificultat de tipus
econòmic i punt, per donar una contestació ràpida. Segona hi
ha hagut una política que en certa manera estam pagant les
conseqüències  en aquest moment, per no haver tengut una
previsió global, no per part del Govern que hagi pogut sostenir
el Grup Popular o Socialista, sinó històric, a pesar que es
produeix quan el Grup Popular dóna suport al Govern, que és el
tema de les concertacions i subvencions. Quan estam
subvencionant una escolaritat no obligatòria, es fa en detriment
de diners que es poden gastar dins una franja que sí és
obligació, Sr. Conseller, d’aquesta comunitat autònoma que és
l’escolaritat obligatòria, la que tenim a partir de 3 anys fins
arribar als 16, i més si em preocupa. Què és més important:
acabar i consolidar els dèficits que té la xarxa d’educació
obligatòria, o distreure diners per donar contestació, tràmit,
subvencions, als ajuntaments, a les congregacions religioses o
a les entitats privades, que no són mai sense voluntat de lucre
-sempre són amb voluntat de lucre- de donar aquestes
subvencions? És obligació del Govern de la comunitat
autònoma donar contestació a aquestes situacions? (...)
nosaltres hi posam una gran interrogació. 

El Ministeri d’Educació i Ciència no va ser titular mai de cap
escola de 0 a 3 anys, mai, ni n’hi va transferir cap, Sr. Conseller.

Es varen produir els casos de Menorca per circumstàncies que
un dia podrem explicar, o les de Mallorca, a un moment allà on
l’atur era molt fort a tota Espanya, i els primers que estaven en
disposició d’entrar a rebre aquest servei no eren les famílies
que tenien feina, eren les famílies que estaven a l’atur, i es va
fer per a famílies que estaven a l’atur, i hi havia una part
d’alimentació òbviament bàsica per donar servei a aquests
al·lots.

Per tant, nosaltres creim que, tot reconeixent la necessitat,
i que no m’importa si és l’ajuntament, si és la comunitat
autònoma o és l’Estat, perquè no hi ha res humà que ens pugui
ser aliè a la gent que fa política, per tant no és una qüestió
competencial, ni són de referència el 72% d’augment, perquè
les xifres relatives en aquesta qüestió no diuen res, senzillament
manifesten una voluntat, però res més. Per tant, es tracta de
definir qui ho ha de fer, que nosaltres no estaríem enfora de dir
que la iniciativa pot ser municipal, que ha de requerir uns
nivells  de qualitat importantíssims perquè es donin els
permisos corresponents, i estaríem en contra que el Govern de
la comunitat autònoma fes un esforç econòmic, perquè creim
que no està en condicions de fer-ho, ni tan sols acudint al
deute públic, perquè fer deute per despesa ordinària és una
ruïna anunciada.

Per tant, nosaltres creim que sí, que el Govern fa. Estam en
contra de la definició que ha motivat aquesta interpel·lació, que
no era per debatre l’educació, sinó per dir que el Govern no fa
res, com ho demostra l’anunci d’aquest document que dia 14 va
tenir entrada aquí, allà on... 

EL SR. PRESIDENT:

 Vaya acabando, Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS:

(....) de la proposició no de llei sobre educació infantil. Amb
la proposició no de llei tindrem ocasió de repetir supòs que
molts de criteris, però de manifestar també la postura del Grup
Socialista en aquesta qüestió. Gràcies, perdoni. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. ¿Desea replicar Jaén desde el micrófono?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. ¿Cuál era la interpelación,
Sr. Conseller, Sr. Pons?, ¿cuál era la interpelación? Política del
Gobierno en guarderías y escuelas infantiles 0-3 años. Y usted
acude aquí a la tribuna y me empieza a hablar del concierto
educativo de la etapa 3-6 años. Pero si ésa no es la cuestión de
hoy. ¿Que usted gasta 2.300 millones de los presupuestos de
esta comunidad en eso? Pues muy bien. Eso empezó a hacerlo
el Partido Popular: política de conciertos educativos en
educación infantil. Evidentemente se empezó por 5 años, 4
años... esto es lo normal. Y usted tiene que (...) con esa política,
a pesar de que no le gusta, tiene que continuar.
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Me dice también en esa interpelación, de la cual lo ha dicho,
o ha dicho cosas que no vienen a cuento, como la que le acabo
de citar, que valora muy bien los criterios de la plataforma de
educación infantil. Mire usted, documento de noviembre del 99,
punto número 2, assumpció immediata per part de la
Conselleria de les escoles infantils que siguin actualment
competència del Govern . ¿Qué ha hecho usted de esto, desde
el 99? Nada. ¿Eso es lo que valora entonces el documento de la
plataforma? Punto número 3: Augmentar segons les necessitats
les partides pressupostàries de la Conselleria destinades a les
escoles infantils pròpies, les escoles de les corporacions
locals, i les escoles infantils promogudes per escoles o
cooperatives de gestió privada sense afany de lucre. ¿Qué ha
hecho usted de esto? Cero.

Y me dice que una conselleria casi virtual, que es la de
Bienestar Social, destina 60 millones de pesetas a unas ayudas
que ya le vienen de Madrid. ¿Qué es lo que hace? Hace una
convocatoria y las distribuye, pero ¿qué pone? Cero pesetas. Es
que ustedes no han hecho nada de esto, no han hecho nada. 

La interpelación tiene por punto de partida sólo una cosa:
la conciliación de la vida laboral y familiar, y es absolutamente
falso que los especialistas recomienden la educación en un
centro desde que el niño nace. Bueno, aquí hay muchos
especialistas, supongo, pero nadie recomienda que vayan antes
de los 14 meses a los centros educativos, antes de los 14 meses.
Desde luego, mis hijos no fueron hasta que tuvieron 3 años,
porque podían estar en casa atendidos y bien atendidos, lo
tengo que decir así, lo reconozco, y lo volvería a hacer. Ningún
especialista recomienda que los niños estén atendidos por otras
personas que no sean sus padres, o la nueva figura que ahora
sale en muchos sitios, que es una madre provisional, en su
casa, que atienda a tres o cuatro niños. Eso es lo mejor, en la
primera infancia, al principio de la primera infancia. No me
vengan a decir aquí que solamente deseen centros de
educación infantil, no, eso es una parte; y por otra parte, no
solamente se educa en los centros de educación infantil, se
educa en la calle, se educa en la casa y se educa en muchos
sitios. Los centros educativos no tienen el monopolio de la
educación. Educan los medios de información, educa la
televisión, o deseduca a veces, pero en fin, es así, ésa es la
verdad.

La sociedad demanda un modelo diversificado de atención
al niño, no sólo el modelo educativo agota esa finalidad, porque
es insuficiente. La Vanguardia, jueves 1 de marzo de 2001: “La
Generalitat, un decreto distingue entre escuelas infantiles que
rige Ensenyament, y guarderías y otros servicios de atención en
manos de ayuntamientos”. Éste es el camino. Cataluña ha de ser
para Baleares en muchas cosas, sobre todo en educación, por
la tradición que tiene, ha de ser un modelo, y estudiar lo que
conviene aplicar aquí. Yo les pido cuestión de estas cosas. No
me digan como siempre la milonga, los handicaps de este
gobierno. Yo creo que tiene muchos handicaps este gobierno,
muchos, incluso, no quiero ser irrespetuoso, pero en fin, no
voy a entrar en otros handicaps de carácter personal. Pero
quiero decirles que no me canten la milonga de siempre, de la
financiación. Gobiernen con lo que tienen, intenten acuerdos de
mejor financiación, pero no me canten siempre la misma historia

de las competencias de educación transferidas como se
transfirieron.

No me digan que es inoportuna esta interpelación, porque
hay plan nacional de guarderías a la puerta de la esquina, es
decir, en 3, 6, 8 meses habrá un plan nacional de guarderías y
escuelas infantiles. Porque la Conferencia sectorial de la mujer
próxima, donde ustedes tienen que comparecer, si es que van,
tendrán que decir qué es lo que pasa aquí, porque hay un
mandato del Congreso de los Diputados, reciente, de que se
estudie este asunto, en colaboración con comunidades y
ayuntamientos. No me digan, por tanto, que es inoportuna.

Hay otras referencias a los nombres de las guarderías, bien,
eso es una cuestión, que la cosa no hace al nombre, las
palabras son las palabras, y hoy en día “armario” no es el sitio
donde se guardan armas, que es su significado etimológico,
armario, ahí no se guardan armas, en los armarios, ni en las
piscinas se contienen peces, significado etimológico. La
palabra guardería es lo que es, empezó la guardería en ese
sentido, y hoy en día las guarderías hacen muchas otras
funciones que no solamente es dejar el niño allá, que hacen
muchas otras cosas, no solamente eso. Las cosas van
cambiando, a veces se acuña un término, que por ser el más
general es el que ha permanecido, pero que evidentemente por
cuestión de nombres no vamos a quedar, nosotros en eso no
nos cerramos.

Yo tengo que decir que en Cataluña, por ejemplo, el
Gobierno ayuda a los ayuntamientos, hay un compromiso de
hasta el 50% en años próximos, que ayuda con un tercio de los
costes  de educación de las escuelas que no tienen afán de
lucro, otro compromiso, y que se hace algo. Sigan por ese
camino.

Yo lamento muchísimo  que aquí se plantean temas que no
son propios, que no son temas adecuados, y que digan que
son sólo educativos. Les voy a leer una -y con eso finalizo-...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente. ...tres líneas de la consellera
d’Ensenyament, la Sra. Carme Laura Gil i Miró, en el Parlamento
de Cataluña, 27 de junio del 2000, no hace un año todavía:
“estam plantejant un tema social. És un fet evident que la
demanda de llocs escolars per a infants menors de tres anys
sorgeix com una mesura de conciliació entre l’exercici del
treball laboral per a la mare i el pare, i l’atenció als infants
més petits”. Es el tema que hemos planteado, no un tema
estrictamente educativo, yo ya lo he anunciado.

Yo lamento muchísimo que el conseller Pons salga aquí para
decir lo poco que ha dicho, y para demostrar que este gobierno
está huérfano, no ya de política, sino incluso de ideas. Yo
esperaba que estuviese para algo más, pero veo que por
desgracia ha dado para bien poco, que esperemos que la
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moción dé algo más, pero un gobierno absolutamente huérfano
de ideas, huérfano de políticas transversales, ni trabajo, ni
bienestar social, ni educación, es decir, nada de nada. Muchas
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Para cerrar el debate tiene la palabra por
cinco minutos el Sr. Conseller de Educación. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Sr. Jaén diu que he sortit de tema i que he començat
a parlar de 3-6 anys, i he parlat de finançament. Es veu que el Sr.
Jaén té previst, i supòs que el rerafons de finançament de la
seva proposició no de llei va per aquí, que el finançament
disponible per a l’educació de 0 a 3 anys s’aconseguirà fent una
captació semblant a la del dia del Domund d’abans, i ara tantes
col·lectes de coses concretes que hi ha. Evidentment, Sr. Jaén,
que les coses estan interrelacionades, i unes polítiques són
víctimes dels recursos escassos que s’han destinat a altres
polítiques. Això vostè evidentment ho sap perfectament.

El tema que jo digui que als 0 anys ja han d’anar a l’escola,
no, jo el que he dit és que en el cas que vagin a escola, diuen
els  especialistes, en el cas que els nins de 0 a 3 anys siguin, per
dir-ho d’alguna manera, situats a un determinat espai, han de
ser objecte d’un projecte educatiu, no estrictament d’un
projecte assistencial, d’un projecte de guarderia, això és el que
he dit. Pensi vostè que, tenint en compte com funcionen les
baixes per maternitat o per paternitat, que deuen ser de 3 o 4
mesos -jo fa molts d’anys que vaig ser pare ja-, això vol dir que
hi pot haver criatures que als 3 o 4 mesos ja estiguin
necessitades  d’un espai d’acollida. Aleshores allò que diuen els
especialistes és que en aquests casos ha de tenir un
plantejament de projecte educatiu, això és el que jo he dit abans,
i ara ho reiter, perquè era suficientment greu com perquè no
hagués quedat ben entès.

D’altra banda, vostè ha fet referència a la darrera
conferència sectorial de la dona, la qual, per cert, és de la
Conselleria de Benestar Social, si va tenir una assistència, i per
cert es varen aprovar tota una sèrie de coses en la línia en què
aprova coses el Govern de l’Estat. Crea normativa, crea deures
a les comunitats autònomes, finançament zero. El Pla contra la
violència domèstica, zero pessetes de transferències a les
comunitats autònomes. Així és facilíssim. Però com que aquesta
conselleria i aquest govern no entén la política com una
“farolada” permanent, allò que no farem nosaltres és decretar
normativa que creï obligacions als altres, si no sabem que som
capaços d’assumir-ne una part, d’aquestes obligacions.

D’altra banda, hauria de recordar vostè en un moment
determinat, “gobiernen con lo que tienen”, però és que
governam amb molts més recursos que els que ens varen ser
transferits. Se n’ha donat compte vostè, Sr. Jaén, ja. Abans hem
parlat dels 2.300 milions de pessetes aproximadament que
costava la concertació dels 3-6 anys. O sigui, el Govern de les

Illes Balears, aquest, i ja havia començat l’anterior, fa un
sobreesforç per atendre necessitats d’escolarització que amb
les transferències no varen ser cobertes, i per tant el Govern de
l’Estat ja és evident que pot pujar un 72% les quantitats que
destina a través del Ministeri d’Assumptes Socials, si se n’ha
estalviat 2.300 només a Balears, facem la suma de les 17
comunitats autònomes quan implantin els 3-6 anys.
Evidentment això convé que sigui tengut en compte.

D’altra banda, en parlar de la primera etapa d’educació
infantil, del primer cicle d’educació infantil, convé que siguem
conscients  de les magnituds econòmiques de les quals parlam,
unes magnituds econòmiques que s’han de situar en un
finançament molt dolent de la comunitat autònoma, un
finançament molt dolent de l’educació transferida, unes
necessitats d’urgència en el tram de l’educació obligatòria, i
després  l’altíssim cost de l’educació de la primera etapa
d’infantil. 

Un primer càlcul que podríem fer sobre un supòsit que tot
l’ensenyament de 0 a 3 anys fos ensenyament públic, que té
perquè haver-ho de ser, però ho calculam a partir de
professorat propi, no té per què haver-ho de ser, però supòs
que el Sr. Jaén no vol que es resolgui aquest tema de qualsevol
manera, per tant amb personal sense qualificació suficient, amb
sous de misèria..., supòs que no vol això vostè. Per tant, si no
vol això, ens aproximarem al cost que jo ara li diré, perquè
supòs que sap que les diferències de cost per a l’Administració
pública entre els centres públics i els centres concertats, poc
més poc menys.

Per tant, el càlcul aquest, la hipòtesi de càlcul, va a missa.
Podria representar que per personal docent necessitam 3.800
milions de pessetes, i per personal auxiliar en necessitam 1.400.
Això vol dir 5.200 milions de pessetes, i això evidentment sense
una cosa importantíssima, sense inversions per a adaptació
dels equipaments d’acollida de tota aquesta població. Per tant,
estam parlant d’una cosa, Sr. Jaén, suficientment seriosa, de
suficient envergadura, de suficient impacte social com perquè
tots mirem de ser el màxim de prudents, el màxim de rigorosos
a l’hora de plantejar aquest tema, i a la vegada suficientment
realistes. I evidentment la Conselleria, el Govern està ben
d’acord que això no ha de ser exclusivament una qüestió del
Govern i de la Conselleria, ha de ser una qüestió de les
administracions públiques genèricament, que és el que diu la
Logse. No, no, però la hipòtesi sempre és aquesta, Sr. Jaén,
però vostè mateix també després demana que hi hagi línies
d’ajut perquè els ajuntaments i les entitats sense ànim de lucre
que tenen aquest tipus d’escoletes, tenguin una línia de
subvenció de l’Administració pública per condicionar els
locals. Al final, Sr. Jaén, acabam una mica allà mateix tots
plegats. 

Per tant, evidentment que ha de ser qüestió de les
administracions públiques, i aquesta idea del Sr. Buades, d’una
possible fins i tot descentralització als ajuntaments o consells
insulars a mi em pareix beníssim. Crec que s’ha de concretar,
s’ha d’estudiar, a veure els inconvenients i els avantatges que
té. És una qüestió que està una mica pendent d’aquestes
futures normatives i d’aquests projectes pedagògics de
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l’educació infantil que la Conselleria d’Educació està impulsant
en col·laboració amb aquests especialistes de la plataforma 0-3
anys, que lògicament marquen uns llistons molt alts que en
aquests moments i per desgràcia, i malgrat el Govern en tengui
voluntat política, i fins i tot aquesta voluntat política queda
reflectida al pacte de govern, el pacte de legislatura diu que
s’iniciaran línies de suport a les iniciatives municipals en l’àmbit
d’escolarització de 0 a 3 anys -ara ho cit de memòria, no sé si ho
cit textualment-. Per tant, hi ha una voluntat política de fer-ho,
però lògicament estam limitats per les nostres mancances
pressupostàries.

En qualsevol cas, han passat... 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Conseller. 

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

Ara acab, Sr. President. ...han passat manco de dos anys de
l’exercici del govern d’aquest govern. Ja s’han començat a fer
coses, per exemple en un moment determinat diu “què han fet
vostès en aquestes escoles que depenen de Benestar Social?”
Idò bé, Benestar Social s’ha gastat 6.828.000 pessetes per
condicionar locals al pressupost de l’any 2000, Sr. Jaén, i al
pressupost de l’any 2001 hi ha quantitats majors a aquesta que
també s’invertiran. Vostè a això ho troba una ridiculesa.
Curiosament a aquestes mateixes guarderies, entre cometes, que
depenen de Benestar Social, durant l’any i mig de govern del
Partit Popular amb transferències d’educació s’hi varen gastar
zero pessetes. 

Per tant, com a mínim aquest govern guanya de 6.800.000
pessetes a zero. Per tant, alguna cosa és. Bé, en qualsevol cas
és evident que el Sr. Jaén, en aliança amb una altra institució
pública d’aquesta illa, té una estratègia plantejada per aparèixer
davant la societat com el gran abanderat del 0 a 3 anys. El
problema és que no té ni un cèntim de legitimitat per poder
pretendre ser-ho, perquè evidentment el finançament pèssim
que tenim de l’educació és corresponsabilitat seva. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 5604/00, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a establiment d'una taxa
internacional sobre les transaccions financeres especulatives
(Taxa Tobin).

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al establecimiento de una tasa internacional
sobre las transacciones financieras especulativas. Para su
defensa durante diez minutos tiene la palabra el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Avui és una feliç coincidència que la setmana que
precisament acabam de celebrar el Dia de la Terra, és a dir el dia
internacional adreçat a cridar l’atenció a tot el planeta sobre la
insostenibilitat ecològica creixent que patim, i també la
insostenibilitat de la nostra manera de viure, puguem celebrar
aquest debat, que és un debat que probablement no serà la
darrera vegada que en parlarem en aquest parlament, perquè és
referit a un tema fiscal -sembla que últimament ens hi hem
aficionat-, però un tema fiscal innovador en tots els sentits, un
tema fiscal perquè parla precisament de la necessitat de
sostenible ecològicament i socialment aquest planeta, i fer-ho
des de la perspectiva econòmica, és a dir parlant de fiscalitat.

Bé, el primer que volíem dir des dels Verds és que vivim en
un món esmitjat, un món dividit. Uns pocs tenen molt, i molts
tenen molt poc. L’enorme creixement de l’economia global i els
mercats financers ha anat acompanyat a tot el planeta els
darrers 20 anys del progrés de l’ultraliberalisme pertot. Bona
part d’aquest creixement del sistema ultraliberal reposa en la
ruptura que es va donar en la paritat entre l’or i el dòlar l’any 71
i en la liberalització radical dels mercats financers al llarg
d’aquests  darrers anys. Així, el volum de transaccions
monetàries s’ha multiplicat per 83 des de principis dels anys 70,
hi ha 83 vegades més moviments de capitals que als anys 70. Si
al 1973 el 80% de les transaccions al mercat de divises es
relacionava amb comerç real, amb mercaderies, amb béns; ara
mateix el 80% de les transaccions financeres internacionals no
tenen res a veure amb l’economia real. De fet, el volum total del
comerç internacional equival en pessetes a una setmana de
comerç internacional especulatiu. Entre el 1986 i el 1999 el
volum de transaccions ha passat d’una mitjana de 200.000
milions de dòlars cada dia a gairebé 2 bilions de dòlars cada dia,
segons la banca de pagaments internacional. Per una
comparació, el total d’intercanvis anuals de béns i serveis puja
ara mateix a 4,3 bilions de dòlars, és a dir que el comerç fet
sobre l’economia productiva equival a menys d’una setmana de
transacció sobre el mercat de divises.

L’especulació fa furor, i això no beneficia ni les empreses de
veritat, ni els pobles, ni les persones que han de guanyar-se
dignament la vida, ni tampoc el medi ambient, que acaba pagant
el sud en forma de desforestació i contaminació la falta de
mitjans per accedir a un model de vida ecològicament
sostenible. Aquest volum de moviments especulatius mouen
cada dia tants capitals com els recursos que reuneixen les
banques  centrals juntes durant tot l’any. Vivim en una
economia de casino, on un esternut d’uns pocs a l’hora de
valorar els moviments pot esfondrar en hores una economia, i
portar tot un estat a la recessió, com va passar a Mèxic l’any 95,
als  tigres econòmics asiàtics l’any 97, a Rússia l’any 98, al
Brasil l’any 99, o està passant ara mateix a l’Argentina.

Mentrestant, la fam colpeja 800 milions de persones encara,
tendència creixent. Hi ha un 15% de la població mundial que
avui pateix fam, hi ha 2.000 milions de persones, és a dir un terç,
que estan subalimentades, a pesar que la producció mundial
d’aliments s’ha incrementat un 25% els darrers 10 anys. La
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meitat de la població mundial viu amb menys de 2 dòlars diaris,
és a dir menys de 400 pessetes. Més de 250 milions de nens i
nenes, és a dir un de cada quatre infants entre 5 i 14 anys està
obligat a treballar, i en alguns casos, com hem vist recentment,
a esclavitzar-se per viure. Un 25% de la humanitat no té accés
a l’aigua potable, i un 40% no té assistència sanitària bàsica.

Són contrastos esfereïdors, certament, que cap responsable
polític pot ignorar, malgrat que de vegades creï poca expectació
fins i tot al Parlament. No vivim precisament en el millor dels
sistemes possibles des del punt de vista ecologista, ni la
victòria ultraliberal, entre cometes, pot demostrar un increment
real del benestar social de la humanitat, ni una millor relació
d’aquesta amb la resta de la natura.

En segon lloc, el que voldríem dir és que el Sr. James Tobin,
que dóna nom a aquesta taxa a què nosaltres voldríem donar
suport, no és un qualsevol. El Sr. James Tobin és un professor
nord-americà de la Universitat de Yale. Va ser assessor del
president Kennedy, i per tant poc sospitós de ser ecologista o
alguna mena d’ideologia radical, i se li va atorgar el premi Nobel
d’economia l’any 1981, i precisament alarmat per la deriva
especulativa de l’economia mundial ja a principis dels anys 70,
va proposar l’establiment d’un petit impost, que ell xifrava en
aquells  moments entre el 0,1 i el 0,5% del conjunt de la
transacció, que s’aplicaria sobre aquests moviments de capitals
entre monedes, a fi de frenar les creixents operacions
especulatives que desestabilitzaven ja en aquell moments els
mercats financers. Es tracta de taxar d’una manera molt suau
aquests intercanvis a fi de desencoratjar-los.

La seva idea tenia dos grans avantatges: en primer lloc
l’efecte dissuasori, aquest que voldríem veure també a la nostra
ecotaxa, sobre els  especuladors, especialment a curt termini. És
a dir, si el 80% de les transaccions financeres, hem dit abans,
són de caràcter especulatiu i a curt termini, aquest efecte
dissuasori es centraria, si s’aprovàs la taxa aquesta, sobretot en
ells, i es reduiria moltíssim aquest tipus de comerç especulatiu.
Per què? Perquè la rendibilitat de l’operació, tant a curt termini,
hauria de superar el percentatge impositiu. Aleshores, no els
sortiria a compte tornar a transaccionar i recuperar els beneficis
a tan curt termini. Amb la reducció del volum d’aquestes
transaccions, els sobresalts financers internacionals serien
menors i més previsibles, i d’això en sortirien beneficiats tant els
bancs centrals com les economies nacionals, és a dir, hi hauria
més estabilitat econòmica a nivell mundial. Pel seu baix import,
de la taxa, el seu impacte a mig i llarg termini seria pràcticament
irrellevant quant a penalitzar el comerç mundial i l’economia
productiva. 

El segon gran avantatge que tendria aquesta taxa seria que
els recursos recaptats serien importants. El marge d’ingressos
i el conjunt d’efectes de fre especulatiu que hauria produït, si
s’establís una taxa tan baixa com el 0,05% del seu import sobre
les transaccions de monedes, es xifraria entre 50.000 i 250.000
milions de dòlars per l’any 99. Per una comparació podríem dir
que el Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament
ha xifrat recentment que, en comparació a aquests 50.000 a
250.000 milions de dòlars de l’any 99, ha dit les Nacions Unides
que per fer front a les necessitats nutricionals i sanitàries

bàsiques dels països més pobres només fan falta 13.000 milions
de dòlars cada any. També ha dit que amb només 6.000 milions
de dòlars cada any es podria tenir un programa d’educació
bàsica per a aquells que no hi tenen accés als països més
pobres, i també ens ha dit que només amb 9.000 d’aquests
50.000 milions mínims que recaptaria la taxa, es podria tenir
accés a aigua potable pels països més pobres. En conjunt les
Nacions Unides diuen que amb 30.000 o 40.000 milions més per
any, totes les necessitats més extremes de la població que ho
passa pitjor en el món en matèria d’aigua, d’energia,
d’estructures sanitàries i educatives, quedarien cobertes a tots
aquests  països, la qual cosa vol dir que amb una petita part
d’això ja podríem resoldre les urgències que té la humanitat en
aquest moment.

Hi ha dos afectes afegits importants respecte dels recursos
que es recaptarien. Un d’ells és la capacitat d’anar alliberant,
desembussant el deute extern dels 50 països més pobres.
Serviria per anul·lar definitivament bona part d’aquesta espasa
de Damocles que hi ha sobre aquests països, i que els impedeix
invertir en desenvolupament humà o en sostenibilitat
ecològica, perquè han de tornar interessos a la banca mundial
i al Fons Monetari Internacional.

I un tercer element de recaptació positiu seria que es podria
crear una mena de fons estructurals a nivells internacional,
similars als fons europeus que ara tenim, i que serviria per
finançar polítiques d’interès general a nivell planetari en favor
del benestar social i sostenibilitat ambiental.

Una tercera part d’aquest discurs la volem dedicar a la
importància d’aquesta taxa. A part dels valors que hem dit
abans, la idea central és que l’aprovació a nivell internacional
d’una taxa així permetria reforçar la democràcia internacional,
recuperar espais de decisió democràtica davant la piconadora
financera especulativa, i nodrir fons per una redistribució de la
riquesa entre el nord ric i el sud empobrit del planeta, amb la
perspectiva de fer possible un vertader desenvolupament
ecològic sostenible arreu.

La taxa Tobin efectivament no esgota el debat sobre la
regulació econòmica, la globalització i les relacions nord-sud,
però ha de ser una passa cap a la  construcció d’una economia
mundial on el creixement estigui al servei del desenvolupament
ecològicament sostenible, i la reducció real i urgent de les
desigualtats. La taxa Tobin és una bona eina per repensar el
problema dels paradisos fiscals, de taxar els moviments de
capital en general, del control dels fons especulatius, de les
mesures econòmiques preventives en cas de crisi, de les
polítiques del Fons Monetari Internacional i de la banca
mundial, del deute extern, que no voldríem que fos etern. És a
dir, la taxa parla sobre la urgència i viabilitat d’anar cap a una
nova arquitectura financera global. 

En aquest sentit aquesta proposició no de llei dels Verds
pretén obrir camí al seny, encoratjar la creació al Congrés dels
Diputats, diu el seu punt 1, d’una comissió d’estudis pacífica
sobre la taxa Tobin, una comissió que hauria d’estudiar
especialment gravar, com dèiem, les transaccions especulatives
al mercat de canvis, i reunir fons a favor del desenvolupament
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humà i ecològicament sostenible a aquests països empobrits del
nostre planeta. I en segon lloc també demana, i no és menys
important, volem donar la màxima difusió a aquesta iniciativa,
perquè a molts de països del món s’està impulsant, per tal que
aquest parlament, si s’aprova, insti el Govern nostre a
comunicar aquest acord al Parlament Europeu i al govern
europeu, és a dir a la Comissió, així com al Congrés dels
Diputats, al Senat i al Govern espanyols, a fi de generar un
efecte positiu d’empatia amb  altres parlaments del món que ho
estan discutint. De fet en aquests moments hi ha 582
parlamentaris  de 31 Estats que ja han subscrits aquesta crida
mundial dels parlamentaris per la Taxa Tobin i inclou parlaments
com els de Camerun, Bèlgica, Estats Units i Mali, és a dir, del
Nord i del Sud. Partits prou diferents com el Partit Lliberal
Demòcrata britànic, clarament situats a la dreta de l’espectre
polític o partits com Esquerra Unida, la Xunta Aragonesista, en
el cas espanyol o el Partit Socialista a la banda esquerra, per no
parlar dels partits Verds a nivell internacional.

Nosaltres creim que seria bo que avui aquest Parlament
dones la via lliure a l’estudi, simplement l’estudi d’això a nivell
de la màxima institució de representació política que tenim a
l’Estat, que és el Congrés dels Diputats, creim que seria una
passa cap a la bona direcció i creim a més que seria doblement
oportuna, a part de celebrar el dia de la terra d’aquesta manera,
hem de recordar que a finals de juny es reuneix a Barcelona la
3 conferència dita sobre desenvolupament, tot això entre
cometes, de la banca mundial i seria una bona manera de
celebrar-ho, encoratjar a tots els moviments i fins i tot a tots els
banquers que participin i formen part de la banca mundial, per
dir que hi ha un parlament que està d’acord amb això, com ja ho
està per exemple el Parlament del Canadà i el Parlament Europeu
en darrer punt no hi està, només per 6 vots, perquè recentment
220 parlamentaris hi varen votar a favor i per 6 vots de
diferència, per algunes divisions de vot en alguns partits de
dreta i d’esquerra no va ser possible, però varen quedar a les
portes de l’aprovació. Ja dic seria una passa cap a la bona
direcció, que donaria un poc un caràcter humanitari a la política
que fa aquest Parlament. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Para fijar la posición, ¿ grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida
i Ecologista tiene la palabra el Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

 Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar aquesta
intervenció dient que per al nostre grup, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista aquest és un debat molt
important i som perfectament conscients que aquest Parlament
només pot fer una declaració formal, un suport moral a tantes
altres entitats que treballen a favor de l’establiment de la Taxa
Tobin, però pensam que per a aquest Parlament, que a vegades
ens perdem en anècdotes, és un tema que no és específic de la
nostra comunitat, que evidentment és un tema mundial però
d’una gran importància. També és cert que per desgràcia no és

un tema popular i això es veu amb l’escassa presència ara
mateix, de diputats i mitjans de comunicació.

Per tant, iniciatives d’aquest tipus i encara que no puguin
tenir una resolució expressa amb una aplicació pràctica
concreta, sinó com tantes vegades instar, són molt importants
per difondre aquesta conceptes que tenen a veure amb allò que
significa la Taxa Tobin. Bé la idea d’aquesta taxa per gravar les
transaccions internacionals de capital va sorgir fa molts d’anys,
concretament l’any 1972 d’una proposta de l’economista nord-
americà, que després obtindria el Premi Nobel, James Taylor.
Des d’aquells moments, la situació que denunciava el Sr. Tobin
no ha fet més que agreujar-se, al mateix temps han sorgit
moviments importants a favor de l’establiment d’aquesta taxa,
que és coneguda amb el nom del seu impulsor.

 La Taxa Tobin compta avui dia amb el suport de nombroses
organitzacions socials d’arreu del món, així com suport cada
vegada més importants de diversos parlaments i també de
parlamentaris  a nivell individual de tot el món. Així el mes
d’abril de l’any passat es va produir a Washington la crida
mundial de parlamentaris  per a l’establiment de la Taxa Tobin,
aquest manifest en el seu principi comptava amb el suport de
més de 400 membres de parlaments estatals i també del
Parlament Europeu, una part d’ells de l’Estat espanyol. També
ciutats europees i dels Estats Units s’han pronunciat a favor
d’aquesta taxa. El Parlament canadenc es va declarar a favor, en
el Brasil s’ha creat un front parlamentari, el Govern finès s’ha
manifestat oficialment a favor, s’han produït iniciatives
parlamentaries al Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Estats Units i
d’altres llocs. S’ha creat un grup interparlamentari en el
Parlament Europeu, també el Congrés i el Senat espanyol hi ha
hagut iniciatives parlamentaris impulsades per Izquierda Unida
i Iniciativa per Catalunya- Els Verds.

Pensam idò que ja era hora que el Parlament de les Illes
Balears es sumi, amb la seva força la que sigui, en aquesta
corrent mundial a favor de l’establiment de l’anomenada Taxa
Tobin, sobre les transaccions financeres internacionals. Per
aquest motiu volem valorar molt positivament la proposició no
de llei que el Grup Parlamentari Mixt ha presentat en aquesta
cambra, perquè de què estam parlant amb la Taxa Tobin? Estam
parlant que la mundialització financera, la llibertat de moviments
de capital ha propiciat la creació d’una gran bombolla financera,
que fa que diàriament es moguin entre 1,5 i 1,8 bilions de dòlars
d’uns països a altres i d’aquest moviment, segons diuen els
especialistes, poc més del 5% correspon a transaccions
comercials  de l’economia productiva real, la resta
aproximadament unes 20 vegades més és simplement economia
especulativa i aquest fet evidentment té uns efectes poc
desitjables, des de crear una inestabilitat del sistema monetari
internacional, els efectes produïts sobre les poblacions menys
afavorits, que solen marcar com objectiu l’acotació
d’inversions, encara que sigui a costa d’augmentar les
desigualtats  socials i la retallada de drets laborals o el
deteriorament ecològic. A més aquesta situació genera un
pèrdua molt important de sobirania, per part dels estats i dels
poders públics democràtics, els ciutadans no tenen cap
capacitat de decisió sobre uns fets, que afecten d’una manera
decisiva les seves condicions de vida, és en definitiva una
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pèrdua important de controls democràtics sobre les grans
decisions econòmiques.

Front aquesta situació la Taxa Tobin, és una acció molt
modesta en el seu import. Entre 0,1 i 0,25%, només amb això
tendria una recaptació importantíssima que l’han situat entorn
de 250.000 milions de dòlars anuals, comparada amb altres
quantitats que ja ha fet referència el portaveu que ha parlat
anteriorment, hem de veure que el programa de les Nacions
Unides per al desenvolupament preveu que amb 40 bilions de
dòlars bastarien per finançar l’educació, la salut, l’alimentació
i l’accés a l’aigua potable de tota la població mundial, que avui
dia no té cobertes aquestes necessitats bàsiques. D’altra
banda, hem de tenir en compte que el propi pla de
desenvolupament o el programa mundial d’aliments de la
Unesco és mouen amb pressuposts de l’ordre de 1.000 milions
de dòlars. Sabem que l’aplicació de la Taxa Tobin no seria una
qüestió senzilla, s’hauria de produir algun tipus de mecanisme
internacional per poder-ho gestionar, una vegada descartat
evidentment, institucions com el Banc Mundial, o el Fons
Monetari Internacional, per raons que a nosaltres ens semblen
òbvies.

També hi ha el problema que aquestes transaccions es
produeixen des de diversos països, però nosaltres pensam que
la concentració dels moviments financers a ciutats d’Europa
Occidental i Estats Units fa que aquestes dificultats evidents no
siguin insalvables. L’aplicació internacional de la Taxa Tobin
podria tenir un efecte important, fins i tot, de dissuadir en
alguns casos sobre les transaccions especulatives que es fan
a molt curt termini, fins i tot, moltes vegades en un sol dia. En
canvi sobre les inversions en l’economia real que es solen fer
a molt més llarg termini, els efectes serien molt reduïts.
Nosaltres pensam que en un món que cada vegada augmenta
més les diferències entre els països i les persones més riques i
les més pobres, un món que reuneix els drets i les garanties
socials, un model de desenvolupament dels països del Nord
porta el planeta a una situació de deteriorament ecològic molt
important i iniciatives com la Taxa Tobin, així com les que fan
referència a l’abolició del deute extern dels països del tercer
món, o els moviments que s’enfronten als efectes de la
globalització, ens fa veure que hi ha motius d’esperança, hi ha
altres maneres de fer política i de plantejar-se un
desenvolupament dels països i les persones amb un model més
solidari i més respectuós amb el medi ambient. La implantació de
la Taxa Tobin, evidentment no solucionaria tots els problemes,
però seria una passa endavant molt  important, una passa cap a
la bona direcció, la direcció de la recuperació democràtica, la
solidaritat i el desenvolupament sostenible.

 Per tots aquests motius el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista donarà el seu suport convençut a aquesta
proposició no de llei, com també el dóna a tot el moviment que
treballa per a l’establiment de la Taxa Tobin a altres indrets i a
favor d’unes relacions internacionals més igualitàries. Pensam
que és una iniciativa, com he dit abans, molt important i mereix
el suport unànime de tota aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

 Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem
començar per agrair al diputat Joan Buades del Grup
Parlamentari Mixt, que hagi presentat aquesta proposició no de
llei, relativa a una actuació que nosaltres consideram que és del
segle XXI, de futur i la valoram molt positivament. 

És una proposició no de llei en la qual aquest Parlament
dóna el seu suport a la implantació a nivell internacional de
l’anomenada Taxa Tobin, per tal de gravar les transaccions
especulatives en el mercat de canvis i per reunir fons a favor
del desenvolupament humà i ecològicament sostenible als
països empobrits del planeta i mitjançant aquesta proposició
s’insta el Govern de les Illes Balears a comunicar aquest acord
en el Parlament Europeu, a la Comissió Europea, així com el
Congrés dels Diputats, el Senat i el Govern espanyol. El
portaveu del Grup Parlamentari Mixt feia al·lusió al dia de la
terra i des del nostre grup també ho volem fer, perquè ens
sembla un bon començament per emmarcar la presentació
d’aquesta proposició no de llei, o el suport que nosaltres
evidentment li donarem. Però voldríem recordar en aquests
mateixos dies, la celebració de la III Cimera de les Amèriques a
Quebec, allà on l’objectiu d’aquesta taxa queda explicitat molt
clarament la seva necessitat, la seva utilitat i el seu objectiu.

Tal vegada aquest Parlament arriba tard en el tractament
d’una qüestió com aquesta, perquè ja fa més temps que des
d’altres instàncies es pitja fort per a la implantació d’aquesta
taxa, tal vegada aquest Parlament arribi tard, però val més
arribar tard que no arribar-hi mai. Jo esper que avui en la
presentació que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari Mixt
i la presentació que puguin fer els altres portaveus, pugui sortir
aprovada per unanimitat una proposició no de llei que nosaltres
creim que no té cap aspecte negatiu. Intentarem dir que des del
nostre grup parlamentari tenim un gran interès en fer
comprendre que val la pena lluitar políticament per a la
desaparició de la pobresa i la misèria en el món del segle XXI,
insistim molt en aquesta expressió la lluita política contra la
pobresa i la misèria, no estam parlant d’una lluita de caire
sentimental, una lluita de caire afectiva, mostrant una certa
sensibilitat, no com a element polític que qüestiona
plantejaments polítics i introdueix noves maneres de fer
política. És des d’aquesta perspectiva que com a nacionalistes,
ecologistes i d’esquerres, nosaltres creim que val la pena
intensificar aquesta lluita política, torn a repetir, per aconseguir
que la pobresa i la misèria en el món del segle XXI desaparegui,
aquest és l’objectiu, ja veurem si l’aconseguim, ja podem saber
que no, però el marcam. 
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Per tant, ens interessa molt donar suport a qualsevol
implantació efectiva de qualsevol mecanisme que ens pugui
acostar a la realització d’aquest objectiu polític, repetesc la
desaparició de la fam i la misèria. Vull recordar que no es tracta,
aquesta Taxa Tobin, d’una iniciativa d’un “tio” qualsevol que
se li va ocórrer qualsevol bajanada no, és un plantejament
seriós, un estudi ben fet, té un origen en un professor
d’Universitat Nord-americana, hi ha els càlculs ben fets, obté el
Premi Nobel d’economia l’any 1981, autoritat en matèria
econòmica si la té, aquest diputat que els parla no, com és molt
clar, però sí té autoritat econòmica el qui la proposa. Nosaltres
el que veim és que aquesta Taxa Tobin fa front a una
constatació, que nosaltres la consideram rebutjable i per això
estam d’acord amb la taxa. N’hi ha que es fan molt rics, sense
fer gairebé res de res, estam a un món on cada vegada més n’hi
haurà que es faran molt més rics més ràpidament fent més poc,
clar s’ha d’explicar des d’una economia financera purament
especulativa, amb l’objectiu d’aconseguir rendibilitats ràpides
a curt termini, sense parar amb les conseqüències i una de
tantes  conseqüències és que mentre a un lloc hi ha crisis de
sobreproducció, a uns altres va en augment les mancances més
greus.

Un segon objectiu, per tant, un segon punt en el qual
nosaltres ens fixem com a constatació per rebutjar és que
s’accelera l’acumulació de grans riqueses privades, molt sovint
com a fruit de transaccions especulatives, tots nosaltres ho
sabem perquè ha sortit publicat en els mitjans de comunicació
aquests  dies, els 450 membres del Club dels Multimilionaris,
torn a repetir 450 persones tenen una fortuna molt superior al
producte nacional brut acumulat de tots els països pobres, que
és allà on malviuen el 56% de la població mundial. Això es diu
molt aviat, però és molt greu i si no es posen mitjans per aturar-
ho anirà en augment, nosaltres pensam que la implantació
d’aquesta Taxa Tobin no és la solució, però sí és un granet
d’arena que es posa a la construcció d’un edifici nou.

I també una tercera constatació rebutjable és que actualment
es produeixen i faré al·lusió al principi, aparent relleus que fan
que tot quedi a casa. Quan dic aparents relleus, vull dir que la
riquesa passa d’unes mans a unes altres però queda a casa i
quan dic a casa vull dir a Nord-Amèrica, Estats Units de Nord-
Amèrica. El Dominical de abans d’ahir, fa 48 hores de Sunday
Times  feia públic, ho varen poder veure, que Bill Gates, el
multimilionari propietari i fabricant de programes d’ordinador
microsoft, ja no ostenta el títol d’home més ric del món, ara ho
és el també nord-americà propietari d’una cadena se
supermercats Wallmark, Robson Walton. Aquests fets ens
donen una convicció profunda, als membres del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, es constata i la III
Cimera de les Amèriques a Quebec ho ha fet veure molt
clarament, que els pobles i països més pobres, només poden
deixar de ser-ho si els pobles i països més rics també deixen de
ser-ho tant i aquesta és una màxima que nosaltres creim que és
la que interpreta la Taxa Tobin quan s’implanta, els pobles i
països més pobres només poden deixar de ser-ho, si els pobles
i països més rics també deixen de ser-ho tant. 

I és en aquest sentit que hi ha tot un moviment mundial a
favor del control ciutadà dels mercats financers, mitjançant

l’establiment d’una taxa internacional, un impost sobre totes les
transaccions de canvi de divises com a eina de lluita contra
l’especulació financera. El Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista votarà favorablement aquesta proposició no de llei
que ha presentat el diputat dels Verds, adscrit al Grup
Parlamentari Mixt Sr. Joan Buades i Beltran i espera que
aquesta proposició no de llei, que es considera molt rellevant
a l’àmbit internacional pugui sortir d’aquest Parlament
aprovada per unanimitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

 Gràcies, Sr. President. Certament a la idea que la
globalització de l’activitat econòmica constituïa una font
d’oportunitats  per aconseguir l’extensió de la informació, del
coneixement, de la tecnologia i del creixement econòmic a tots
els  habitants del planeta, cada vegada es va imposant també
una altra que és precisament que aquesta globalització pot
separar encara més els països més avançats i aquells que lluiten
per sortir de la misèria. Aquesta no només és una opinió que
surt dels propis països que sofreixen les conseqüències, sinó
també i com hem pogut veure ara fa pocs dies a Quebec, és una
opinió que també té la seva força dins els ciutadans d’occident,
del món desenvolupat.

Però certament aquests moviments de capital superen les
possibilitats que tenen els països a través de polítiques
econòmiques i financeres adequades, a través de polítiques
econòmiques restrictives, virtuoses, podríem dir i sacrificades
poden aconseguir estabilitzar les seves economies davant
moviments de capital inconmesurables i molt difícils d’aturar.
Tenim exemples, crec que n’han citats alguns aquí i aquests
moviments afecten als països subdesenvolupats, és a dir,
aquesta cosa no només afecta negativament, és veritat que
molt més negativament als països en vies de desenvolupament,
però també als països desenvolupats, per exemple la crisi
econòmica de l’any 92 a Europa, que va produir la sortida de la
lliure esterlina del sistema monetari va ser una conseqüència i
Anglaterra i la resta d’Europa no són països en vies de
desenvolupament, però sí certament les conseqüències, per
exemple les crisis de les borses del Sud-Est asiàtic, allà on
varen crear els problemes socials va ser a Nord-Amèrica i
Mèxic. En aquest moment tenim Turquia immersa també amb
una crisi molt considerable i de conseqüències difícils de
preveure i estam veient que es produeixen migracions cap a
Europa de manera realment preocupant.

És veritat que totes aquestes crisis tenen unes
conseqüències  pròpies del país allà on s’ha originat, però
també és cert que totes tenen elements comuns que demostren
que alguna cosa s’ha de fer amb els moviments de capital
especulatius. S’ha citat aquí i és conegut que pràcticament el
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85% del moviment d’aquest capital tenen una naturalesa
purament especulativa, és a dir, és allò que deia el Sr. Buele no
fer res, doblers que amb una setmana van i vénen, és a dir,
produeixen la seva especulació, produeixen canvis a les
cotitzacions de les divises i tornen a reincoporar-se al sistema
havent obtingut els beneficis. I estam parlant d’un moviment
mundial de 2 bilions de dòlars diaris, 2 bilions, amb B de
barbaritat, de dòlars diaris i el 85% d’aquest capital únicament
es mou especulant amb el tipus d’interès i el preu de les divises.
El 40% d’aquestes inversions, hem dit, que es produeixen amb
molt poc període de temps i pràcticament el 80% amb una
setmana han fet la seva feina i han retornat en el sistema per
tornar a començar a especular. A més d’això, aquests capitals
es mouen a uns mercats financers molt reduïts, pràcticament
Estats Units i Anglaterra monopolitzen el 50% d’aquest capital
especulatiu, Japó i els països del Sud-Est asiàtic un 20% i la
resta dels països Alemanya, Suïssa, França, etcètera un poc
més fins al 80 % del total. Per tant, també és cert que la
localització d’aquest moviment és molt concreta.

Aquests capitals  també tenen una altra característica, en els
seus moviments, es mouen en variacions percentuals d’interès
molt reduïdes, és a dir, el guany percentual no és molt elevat,
però el gran capital que es mou suposa un benefici molt
substanciós. D’aquí la idea del Sr. Tobin de crear un impost
petit, però que tengués dos efectes, un efecte dissuasiu, perquè
tot i ser els  beneficis petits percentualment i segona que també
permetés obtenir unes quantitats suficients per corregir alguns
dels  efectes negatius d’aquest impost. Per tant, veim que com
molts d’imposts té un efecte de recaptació i un efecte dissuasiu,
cosa bona a vegades a un impost. Una taxa que afecte el 0,1 o
0,5% del capital que es mou, que és una taxa relativament petita,
però ja dic que donat les petites variacions de tipus d’interès
que hi pugui haver, per tant, tenen un efecte dissuasiu en
aquests  capitals que es mouen en aquests moments
pràcticament sense cap cost. Això donant el volum que hem dit
de 2 bilions de dòlars diaris, suposaria unes xifres que podrien
oscil·lar amb  un impost d’aquest, sobre els 200.000 milions de
dòlars, que són 45 bilions de pessetes i com ja s’ha dit aquí,
permetrien fer algunes actuacions sobre les efectes perniciosos
que als països en vies de desenvolupament té aquesta
globalització, que per altra banda, nosaltres consideram que
també té molts d’aspectes positius. 

Per tant, creim que una mesura d’aquest tipus i per això cada
vegada es produeix un moviment de donar suport a una taxa
d’aquest tipus, crec que interessa als països occidentals
aquestes  dues coses, un cert control d’aquest tipus de
transaccions, que en aquests moments estan per damunt de les
sobiranies nacionals dels països i per altra banda, corregir els
efectes negatius que unes operacions d’aquest estil tenen
damunt el nivell de vida d’aquests països subdesenvolupats.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport  a aquesta proposició no de llei i anunciar aquí per si
algun diputat dels  altres grups parlamentaris, jo supòs que el
nostre ho sap. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una
proposició no de llei en el mateix sentit en el Congrés dels
Diputats instant el Govern de l’Estat espanyol, no per crear una
comissió d’estudi sinó a adherir-se a través dels organismes

europeus a la implantació d’una taxa d’aquestes
característiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista. La
Sra. Capó en nom del Grup Popular té la paraula. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En nom
del Grup Parlamentari Popular vull agrair la iniciativa d’aquesta
proposició no de llei, que presenta el Sr. Buades i que fa
referència a la Taxa Tobin. 

Les aportacions del Sr. Buades del Grup Parlamentari Els
Verds, són sempre extraordinàriament interessants i ens dur a
la recerca i la anàlisi de determinades qüestions. Avui ens
planteja l’establiment d’una taxa internacional, aquesta idea fou
plantejada pel Premi Nobel d’Economia l’any 1981, allà on ja es
parlava de gravar totes les transaccions realitzades en els
mercats de divises. A partir d’aquesta idea del professor Tobin,
s’ha considerat per part de determinats sectors i cada vegada
més institucions, la necessitat de prendre mesures en aquesta
línia que varen ser iniciades per ell. A l’exposició que vostè ens
fa diu que més de 1.800 bilions de dòlars circulen cada dia pels
mercats de canvi, la qual cosa he vist que a la seva exposició
ens ha rectificat perquè pareixia que hi havia un ball de
números.

 Evidentment són 2 bilions de dòlars diaris, no podem
obviar que el moviment antiglobalització se’n fa abanderat i la
realitat és que ens trobam davant un debat que té repercussió
a nivell mundial i respon a algunes conseqüències de la
globalització. Sense cap dubte per a nosaltres té més factors
positius que negatius, el Fons Monetari Internacional i el Banc
Mundial estudien iniciatives per evitar aquests efectes no
desitjats. També ens fa referència al deute extern amb una
opinió molt particular, on diu que el deute extern obliga els
governs a reduir al mínim les despeses en serveis socials, i
condemna les societats al subdesenvolupament. Això
evidentment és una autèntica demagògia; i quan diu que a tot
arreu els beneficis socials adquirits es retallen, és un punt de
vista particular sense cap tipus d’anàlisi objectiva, que sense
cap mena de dubte nosaltres no compartim.

El Grup Parlamentari Popular creim que és necessari regular
el moviment de capital. És urgent crear processos i nous
instruments de regulació i control dins l’àmbit internacional,
capaç d’estabilitzar els moviments de capital, condició
necessària per al desenvolupament sostenible de l’economia
mundial, i també de la lluita contra la pobresa, com manifestava
un portaveu que m’ha precedit. Però pensam que la taxa Tobin
té més inconvenients que avantatges. Primer, s’incrementaria
el cost d’intermediació financera, i per tant el cost impositiu; es
distorsionaria el mercat de divises, es reduiria la transparència,
i la seva aplicació és molt complexa. A més a més en el cas
d’Espanya tenim una incompatibilitat amb el Tractat de la Unió
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Europea, que estableix el principi de llibertat de moviment de
capital dins i fora de la Unió Europea.

El meu grup entén que l’aplicació de la taxa, o bé algun
mecanisme, però no qualsevol mecanisme, que elimini els
efectes negatius de la globalització, s’han d’analitzar i estudiar
en el lloc adequat, que és el Parlament Europeu, ja que la
problemàtica afecta tot el territori de la Unió Europea. També
posar de manifest que la immensa majoria de les transaccions es
concentren al Regne Unit, al Japó, als Estats Units, a Singapur,
Alemanya, Suïssa, Hong Kong i França. Com podem
comprovar, va molt més enllà de la Unió Europea.

El meu grup votarà en contra, per considerar aquesta
qüestió macroeconòmica, i que per tant el fòrum de debat no és
aquesta cambra. També hem de considerar que Espanya és
membre de la Unió Europea, i com a tal té uns compromisos
internacionals que ha de complir. Per últim, aquesta qüestió ha
estat objecte d’un ample debat al Congrés dels Diputats el
passat 26 de setembre del 2000. Tot això és un paripé més dels
que ens tenen acostumats l’actual Govern, fer retxes dins
l’aigua i res més. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó, per la seva intervenció en nom del Grup
Popular. Sr. Buades, vol intervenir? 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Breument, primer de tot agrair als
diferents portaveus dels grups parlamentaris progressistes que
donaran suport a aquesta proposició no de llei, perquè crec que
fa honor a la ideologia que professen, i ens fa honor a tots com
a polítics preocupats pel nostre planeta i la sort dels nostres
companys i companyes a països pobres.

Reduint molt la intervenció, m’agradaria fer algunes
precisions a la portaveu del Partit Popular. La primera és que, tal
vegada per aquest caràcter que diu vostè macroeconòmic de tot
el que estam dient, vostè no ha entès que precisament aquesta
macroeconomia està eliminant indústria als països rics, les envia
als països pobres, on es contamina sense cap tipus de control
sanitari i ambiental aquests països, està precaritzant els llocs de
feina als nostres països, ara ho veim a Marks & Spencer, per
exemple, o ho veim en qualsevol tipus de producció industrial
tradicional, que es va deslocalitzant, i això està creant pobresa
al nord, quart món al nord, i està creant pobresa i devastació
ecològica al sud. I això fa que a més, lligat a tota la qüestió que
els  tipus d’interès en aquests mercats financers són més elevats
en aquestes places financeres sense control, i que això serveix
per fer inversions de qualsevol mena en aquests països, el que
fa és que aquests països quedin presoners d’una dinàmica
financera que fa que cada dia, com argumentàvem nosaltres
abans, hi hagi un retall de tot el que sigui inversió social i
ecològica en aquests països, i tot el que facin aquests governs
tendeix a mantenir sistemes corruptes i antidemocràtics, a
retallar els drets dels treballadors i la gent exclosa socialment,
i a no mirar el medi ambient. Això està llargament estudiat,

economistes de la banca mundial ho tenen penjat a Internet, i
remet a això perquè ho creguin.

En segon lloc, vostè diu que s’encariria el mercat de divises.
Bé, jo només li volia dir que en aquests moments ja hi ha
impostos i taxes en el mercat tradicional de divises. Per exemple,
a França es paga una taxa entre un 0,3 i un 0,6% en les
transaccions, que no es paga a Espanya, per exemple; o als
Estats Units s’està pagant una taxa infinitesimal, del 0,034%
també en les mateixes transaccions, i a Singapur s’està pagant
un 0,2 o a Hong Kong un 0,4. Ja n’hi ha de taxes, no és una
cosa nova, vull dir que no els afectaria; i, com ha dit el portaveu
socialista, el nivell de taxació actual és tan baix, i la taxa Tobin
també afecta a un percentatge tan baix, que no afectaria
transaccions particulars, que és el que estam acostumats com
a turistes; estam parlant d’una cosa molt més important que
això.

I en darrer extrem li diria que no és una proposició sobre la
Unió Europea. Estam parlant de comunicar al nostre govern, al
nostre parlament, és a dir a Brussel·les, precisament que ens
interessa que tota la Unió, l’actual i l’ampliada als pròxims anys,
participi i sigui capdavantera de tot això, perquè ens preocupa
que la Unió Europea no jugui cap rol a nivell de les institucions
financeres internacionals, que estan controlades o bé per
especuladors sols com el Sr. Soros, o bé per especuladors
constituïts  per estats, com els Estats Units d’Amèrica. I en
darrer extrem m’estranya, i ho sent lamentar, que el vot
d’abstenció que va tenir al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera el seu grup, es converteixi en un vot negatiu en
aquest parlament. Esper que en els propers temps les coses
s’ajustin i acabi sent un vot positiu. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en intervenció en el torn de
contradiccions.

Substanciades les intervencions, procedim a la votació, i
demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a favor,
posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 31; vots en contra, 24.
En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei 5604,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’establiment
d’una taxa internacional sobre les transaccions financeres
especulatives, anomenada taxa Tobin.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 903/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a una càtedra Francesc de
Borja Moll.

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 903,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a una càtedra
Francesc de Borja Moll. Per defensar la proposició no de llei té
la paraula el Sr. Marí i Tur en nom del Grup Popular. 
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EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Presentar una proposició no de llei com la que avui m’ha
encarregat el Grup Parlamentari Popular, i que tan poc interessa
el president del Govern, serveix no tan sols per expressar la
nostra voluntat d’honorar una figura preclara, menorquina de
naixement, com és la del Sr. Francesc de Borja Moll
Casesnoves, sinó que també és un motiu per aprofundir una
mica més en el coneixement de la vida i obra d’aquest singular
personatge, menut d’estatura però gran d’intel·ligència i
tenacitat. 

Per seguir el seu camí biogràfic i d’aportació al món de la
cultura, em serviré, entre d’altres fonts enciclopèdiques, dels
discursos pronunciats a la nostra universitat balear pel doctor
Miralles i Montserrat, i pel propi Francesc de Borja Moll, amb
motiu del seu nomenament com a doctor honoris causa  de la
nostra universitat, acte que tengué lloc el 15 de març de 1983.
Explica el doctor Miralles al seu discurs de laudatio que
conegué Moll cap a l’any 1967; més o manco per aquestes
dates vaig tenir la satisfacció d’iniciar no m’atreveix a dir una
amistat, però sí un intercanvi de converses i cartes amb
l’il·lustre filòleg menorquí. Vaig parlar amb ell per primera
vegada, crec recordar, una tarda de setembre en companyia de
Villangómez i un grupet d’universitaris que havien fet reviscolar
l’Institut d’Estudis Eivissencs i que anàrem a passar una tarda
al poble de Sant Miquel de Balanzat, on Villangómez havia
exercit de mestre d’escola. Tal vegada el poeta volia mostrar a
l’investigador menorquí l’escenari del seu llibre L’any en
estampes. Al llarg de la conversa em vaig atrevir a dir a Moll
que havia descobert a Eivissa algunes paraules, dues, tal
vegada tres, que no constaven al Diccionari català valencià
balear, i això, per als que ens hem dedicat alguna mica a
l’investigació o a l’estudi de la filologia romànica, sabem que és
bastant ben valorat a l’hora de presentar la tesi a la Universitat.
I això, aquest modest descobriment, li va agradar a Moll, i ja per
carta em va animar a seguir investigant, i més endavant em va
regalar i dedicar el seu volum del Diccionari català valencià
balear.

Una vida, la d’en Moll, que es va encendre a Ciutadella de
Menorca el dia 10 d’octubre de 1903, i es va apagar a la ciutat
de Palma de Mallorca el 1991. Unes quantes pinzellades en la
biografia d’aquest il·lustre menorquí ens diu que va estudiar
humanitats, filosofia i teologia al Seminari de Menorca, i a partir
del 1917 col·laborà al periòdic catòlic El iris, en el qual s’inicià
en la tècnica topogràfica. I amb motiu d’una visita d’Antoni
Maria Alcover, del qual l’altre dia en varen parlar molt
extensament, a Ciutadella, fou nomenat Moll corresponsal a
Menorca del futur diccionari català valencià balear. I ja instal·lat
a Mallorca, 1921, n’esdevingué secretari de redacció. I el que és
molt important per a la seva educació, va conèixer els
professors Schädel i Meyer-Lübke. 

Pas per damunt moltes de les publicacions i dels premis que
va guanyar el Sr. Moll, perquè m’agradaria centrar l’interès de
tots vostès que avui aquest parlament una vegada més donàs
mostra que estimam la nostra llengua i que estimam aquells
personatges  que la conegueren, i perquè la conegueren

l’estimaren. Féu part Moll el 1951 del primer Consell Rector de
l’Estudi General Lul·lià, al qual estigué vinculat durant molts
d’anys com a vicerector i com a rector. El 1954 inicià la
publicació dels quaderns literaris Raixa, però aviat foren
interromputs per l’Administració. El 1960 ingressà a la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i començà
l’enregistrament de sessions radiofòniques de les Rondalles
mallorquines per a Ràdio Popular. El 1966, amb mossèn Pere
Llabrés Martorell, inicià la tasca d’adaptació dels textos
litúrgics en la modalitat balear del català; i durant 1972, molts de
vostès ho recordaran, fou un dels principals participants en la
polèmica d’en Pep Gonella, publicada primer al Diario de
Mallorca , i que posteriorment ell mateix edità en forma de
volum. Va guanyar molts de premis, i edità i prologà el
Cançoner popular de Mallorca recopilat pel pare Ginard. 

Tota la seva obra en general es caracteritza per la claredat,
l’amenitat i la senzillesa expositiva. Entre les seves distincions
destaquen Doctor honoris causa  per la Universitat de Basilea,
de Barcelona, de Balears i de València, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, Premi per la Defensa de les Llengües
Minoritàries, Premi Manuel Sanchis Guarner, Medalla d’Or de
la Universitat de Catalunya i de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i Fill Il·lustre de Menorca, la seva terra nadiua tan
estimada.

Aquest llarg, encara que retallat, llistat el feim amb tota la
intenció que vostès, senyores i senyors diputats, prenguin en
consideració la possibilitat que l’obra de Borja Moll sia
coneguda al més alt nivell acadèmic com és la nostra
universitat. Apòstols de la llengua catalana varen ser Moll i el
seu mestre Alcover, una llengua amb una trajectòria de segles,
i que cada vegada més ha d’arrelar a la nostra societat, i que
estic segur que amb el seu vot propiciarem que els nostres
universitaris  estimin cada vegada més la figura de Moll, però
sobretot la seva obra, que no va tenir altra finalitat que estimar
la llengua catalana amb tota les seves varietats dialectals.

Però anava avançant en el coneixement del català. Els quatre
punts  que el doctor Miralles considerava bàsics, al discurs
d’investidura de Moll pronunciat el 1983, i que feien referència
al necessari progrés del català a les nostres illes, pràcticament
s’ha anat complint en tota la seva totalitat. No siguem injustos
ni pessimistes, tant Alcover com Moll saberen vèncer tota
mena de dificultats. També nosaltres podem ser col·laboradors
de poca son, que els que coneixen l’obra de Moll saben molt bé
qui eren. I si avui aprovam aquesta proposició no de llei la
calaixera de Moll.

Els tres punts els tenen vostès en l’ordre del dia: el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma a sol·licitar a la Universitat de les Illes Balears que a
partir del curs acadèmic 2001-2002 creï la càtedra que portarà
per nom Francesc de Borja Moll, especialment, que no
únicament, dedicada a la dialectologia balear. Segon, que el
Govern de les Illes Balears, amb càrrec als seus pressupostos
anuals, la doti econòmicament. I tercer, que la Universitat faci
la seva reglamentació, en col·laboració amb la Conselleria de
Cultura del Govern balear.
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I ja per anar acabant, recordar que els recursos econòmics
varen jugar un paper molt important en la gran obra de Moll i
d’Alcover, el seu Diccionari. Alcover demanà ajut al Govern
espanyol, i mirin vostès per on, el rei Alfons XIII es va
interessar personalment, i les Corts Espanyoles acordaren la
subvenció de 25.000 pessetes per contribuir a les despeses del
Diccionari. No voldria que cap dels partits anomenats
nacionalistes avui foren menys que aquell rei Alfons XIII, que
lluny de les nostres illes li va donar la seva col·laboració. La
subvenció de l’Estat per a aquest diccionari va continuar
donant-se durant 6 anys consecutius. Després, al 26, els únics
ajuts oficials que tenia l’obra d’aquest home que avui volem
honorar eren una subvenció de 3.000 pessetes de la Diputació
de Barcelona, una de 500 pessetes de la Diputació de les Illes
Balears, i una altra també de 500 pessetes de l’Ajuntament de la
Ciutat de Mallorca.

Avui no podem posar excuses de cap tipus per dir no a
aquesta proposició no de llei. No serien dignes d’un parlament
que tant lluitam per la nostra llengua i tant volem honorar
aquests  homes i dones que feren possible que arribàs fins a
nosaltres. El Govern, si vol, pot crear aquesta càtedra dedicada
a l’obra de Borja Moll, amb una despesa anual entre 8 i 9 milions
de pessetes. La Universitat recolza aquesta iniciativa popular,
segons carta remesa pel seu rector, el doctor Llorenç Huguet,
allà on explica el funcionament d’aquestes càtedres, que vostès
ho coneixen perfectament. I diu que no només hi està d’acord,
sinó que també dóna les gràcies al Partit Popular per aquesta
iniciativa. Si el màxim responsable de la nostra universitat ha dit
que sí a aquesta iniciativa que nosaltres tenim, estic
completament segur, d’altra manera ens sentiríem molt decebuts
que algun dels grups, especialment algú que fa del català la
seva bandera de lluita, no donàs el seu suport a aquesta
proposició no de llei.

I com que ara el president donarà la paraula als
representants  del pacte de progrés, vull acabar copiant el
comiat que el propi Borja Moll en la presentació del primer
volum del Diccionari català valencià balear ens deixa escrites
aquestes paraules, que ara jo faig meves: “Feci quod potui -diu
Moll- faciant meliora potentes”, que, com tots vostès saben,
vol dir, en una traducció liberal, “he fet una presentació com he
pogut. Vostès, que en saben més, la faran millor”. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur, en nom del Grup Popular.
Grups que vulguin intervenir per fixar posicions? Sra. Vadell, en
nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula. 

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular
sembla d’entrada que té la sana intenció de difondre l’obra de
Francesc de Borja Moll per tal que sigui coneguda per tothom,
tal com podem llegir textualment a la seva exposició de motius.
L’obra de Moll abraça un ampli ventall d’aspectes, literatura,
cultura popular, importants aportacions a l’estudi de la història

de la llengua catalana, o la normativització moderna del català,
la construcció d’un model de llengua formal, la normalització de
l’ús de la llengua. És per tant una obra extensíssima, amb una
més que demostrada qualitat intel·lectual.

No obstant això, el Grup Parlamentari Popular a la seva
proposició no de llei, al punt número 1, insta al Govern de les
Illes Balears a sol·licitar a la Universitat, a la UIB, una càtedra
amb el nom “Francesc de Borja Moll”, especialment dedicada
a la dialectologia balear, tal i com diu la proposició que han
presentat.

Què pretenen amb aquesta proposició no de llei? La càtedra
que proposen no es dedicarà a l’estudi de l’obra del filòleg,
sinó que fa referència únicament a la dialectologia. Només es
refereixen a un dels camps en els quals Moll centrà la seva
investigació. No creim de cap manera que reduir la figura de
Moll i només relacionar-la amb l’àrea de la dialectologia sigui
una bona manera de donar a conèixer la seva obra. Més aviat
crec que és una manipulació de la seva figura. Una càtedra
dedicada a la memòria de Francesc de Borja Moll hauria de
poder donar cabuda a totes les investigacions que se situen
dins aquest ample ventall de la realitat lingüística. En tot cas
s’hauria de plantejar una càtedra o programa on tenguessin
cabuda totes les àrees en què va treballar Moll, que són
àmplies i diverses.

Sol·licitar a la Universitat que creï una càtedra dedicada a
l’estudi dels dialectes de les Illes Balears significaria concentrar
totes  les activitats que es fan, des dels estudis de filologia
catalana, i que en general estan molt diversificades i tracten
diferents aspectes de la llengua i la cultura catalanes. L’estudi
de les variants geogràfiques del català no és, com pot semblar
llegint aquesta proposició no de llei, un tema oblidat per la
societat i les institucions polítiques de les Illes Balears. La UIB
ha demostrat un especial interès per l’estudi dels dialectes. De
fet, el Departament de Filologia Catalana ofereix una
assignatura específica sobre dialectologia, i a l’hora d’enfocar
l’estudi d’altres aspectes de la llengua, demostra una especial
sensibilitat i respecte de les diferències dialectals. És més,
l’interès de la Universitat per les diferències geogràfiques del
català es fa patent i té una especial importància també en les
línies d’investigació i recerca del Departament. Aquest és un
tema sovint present als cursos de doctorat i a les conferències,
seminaris i congressos que ofereix la Universitat. 

Per altra banda, la Conselleria d’Educació i Cultura també ha
demostrat que té prou en compte els aspectes dialectals. El
programa Mossèn Antoni Maria Alcover, impulsat per la
Conselleria i la UIB, fa especial incidència en l’estudi del lèxic
i la fonètica pròpia de les Illes Balears. A aquest programa s’hi
sumen altres iniciatives. Com a exemples podríem citar la
digitalització del Diccionari català valencià balear, que
permetrà una major difusió de l’obra; i l’edició d’un CD-ROM
on pot estudiar i ubicar a través de mapes la distribució de la
variació morfològica de la conjugació verbal catalana a partir de
l’obra d’Alcover i Moll.

La societat i les institucions polítiques estan demostrant,
per tant, una especial sensibilitat i interès cap als trets
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característics de la parla de les Illes Balears. Creim, per tant, que
la creació d’una càtedra tal i com la planteja el Grup Parlamentari
Popular és totalment innecessària, i en conseqüència no
donarem suport a la present proposició no de llei. No obstant
això, voldria valorar positivament l’interès que demostra el Partit
Popular cap a la figura de Moll, tot i haver votat en contra a
l’adhesió al centenar de la Lletra de convit. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell, en nom del grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Crespí, en nom de Grup Socialista, té la
paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Vaig haver de reflexionar una estona
per veure què era exactament l’objectiu d’aquesta proposició no
de llei. Era honorar la figura de Francesc de Borja Moll, o bé era
potenciar l’estudi de la dialectologia balear? Avui he escoltat
atentament la intervenció del diputat del Partit Popular, i m’ha
paregut entendre que la seva intenció era honorar la figura de
Francesc de Borja Moll. És evident que en aquest camí ens hi
trobarà, absolutament. Però permeti’m, quan jo tract d’honorar
una persona, de fer-li un obsequi, si puc li pregunt “t’agradaria
això?” En aquest cas no podem, en sentit pràctic, però sí
podem. I permeti’m, que he intentat fer aquesta pregunta, i
permeti que li llegeixi allò que diu Francesc de Borja Moll a la
introducció per al maneig d’aquest Diccionari català-castellà.
També permeti’m les referències personals, ja que a vostè li
agraden molt, que a la seva primera plana diu: “als meus
confrares vitalicis  Andreu Crespí i Maria Plaza, amb l’estimació
de sempre. Francesc de Borja Moll”. I diu Francesc de Borja
Moll: “Els consultants d’aquest diccionari hi trobaran no sols
les paraules registrades en els que s’han compost a Catalunya,
sinó també les que són pròpies de la comarca de cada
consultant, tant si són del Principat, català oriental i occidental,
com de les altres regions, País Valencià i les nostres illes. Des
d’ara vull avisar que prenem aquí el nom de català en el sentit
integral de Països Catalans, o sigui de tot el territori on es parla
català com a llengua nadiva o patrimonial dels seus habitants.
I si algun usuari és d’aquells que volen manejar un diccionari
valencià o mallorquí, però no català, em sabrà molt de greu
haver-li de dir que això que demana és tan absurd com si un
senyor de Nàpols s’entestés a obtenir un diccionari napolità i
no italià, o com si un senyor d’Albacete volgués un diccionari
murcià i no castellà o espanyol. No és que no n’hi hagi, de
diccionaris  regionals, n’hi ha, però aquesta mena de llibres són
treballs monogràfics destinats a informar els filòlegs només
sobre les particularitats lèxiques de cada dialecte, i no per a
servir de norma general al públic no especialitzat, puix que allò
que aquest públic necessita són precisament obres que
ofereixin tot el conjunt del lèxic de l’idioma”.

A nosaltres, Sr. Marí, ens agradaria proposar-li que retiràs
aquesta proposició no de llei, ens asseguéssim tranquil·lament
tots els partits, que crec que coincidim en voler reconèixer, més
enllà de qualsevol dubte, tots els mèrits i tota la feina que
Francesc de Borja Moll va fer per la nostra llengua, i
tranquil·lament decidim quina és la millor forma de fer-ho. Però

estic segur, i per això no donarem suport, que sota l’empara
d’una càtedra especialment destinada a la dialectologia, si li
poguéssim preguntar a don Francesc, ens diria “no, gràcies”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
Marí i Tur, se sent contradit? Doncs té un torn per
contradiccions de cinc minuts. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sense que compti el temps, si a vostè
li sembla bé, i vistes les intervencions, jo demanaria una pausa
en aquest ple. Nosaltres estam disposats a acceptar algunes, o
totes  les propostes que ens han fet, i continuam endavant
després.

Sr. President, li deman una pausa, si ho estima adient, per
reunir-me amb els portaveus, ja que nosaltres estam d’acord
amb les propostes que ens han demanat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió... 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, si em permet, abans de suspendre. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo entenc la voluntat del Sr. Marí d’arribar a un acord, i crec
que tots coincidim, però jo crec que ara no és el moment de
només una pausa. Crec que necessitaríem alguna cosa més per
seure’ns i reflexionar. Jo demanaria al Sr. Marí que no se senti
amb això que li volem donar llargues, ni altra actuació, sinó que
no ens pareix que no és el moment ara per asseure’ns, quan
tenim una sèrie de lleis. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, puc estar d’acord amb vostè, el que passa que la
facultat, segons el reglament, de demanar una suspensió del
Plenari correspon al proponent. Una vegada escoltat el Sr.
Crespí vostè em continua demanant la suspensió de la sessió?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió durant cinc minuts.

(Pausa)
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S’ha arribat a algun acord Sr. Marí Tur? El Sr. Marí i Tur té
la paraula per contradiccions durant 5 minuts. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Moltes
paraules, molta literatura, però a l’hora de la veritat es retiren, la
proposta que havia fet el Grup Popular era aquesta recollint les
seves  intencions, la creació d’una càtedra Francesc de Borja
Moll, dedicada a l’estudi de la figura i l’obra de Francesc de
Borja Moll, aquesta era la nostra proposta i vostès no han
volgut acceptar. No ens venguin d’ara endavant a donar-nos
lliçons de català, ni identitat, ni història, aquest tema se’l
menjaran sovint.

Vostè senyora del PSM no té idea del que és una càtedra, ni
idea, ni sap quin temps dura, vostè ha parlat de l’extensió del
programa, vostè no sap que una càtedra d’aquest tipus té tres
anys de duració, vostè no ho sap i ha vengut aquí a parlar
d’una cosa que desconeix. Vostè senyora del PSM, hauria de
saber que quan jo vaig presentar aquesta proposició un altíssim
representant del Govern em va dir que hi estarien d’acord si
afegíem càtedra Alcover-Moll i ara també estaríem d’acord en
fer el canvi. La lletra convit que vostè ha dit que nosaltres no hi
ens havíem adherit, nosaltres a allò que no ens varem adherir va
ser a la manipulació que vostès han fet de la lletra de convit, la
lletra de convit del Sr. Alcover nosaltres la volem fer nostra i
estam d’acord, allò que no estam d’acord és en les seves
manipulacions.

Honorar a Moll, Sr. Crespí, evidentment que volem honorar
a Moll i no cerqui vostè coses rares de dialectologia, ni
separació, ni falta d’unitat, ho hem dit i ho repetirem una altra
vegada, català únic, riquesa varietat dialectal balear també. Dir-li
i jo no sé vostè que li diria al Sr. Moll, jo estic segur, almanco la
sang del Sr. Moll, quan jo li vaig demanar si estaríem d’acord no
només vàrem estar d’acord sinó que varen estar molt contents,
supòs que ho entenen perfectament si no saben que és la sang
senyora són els fills del Sr. Moll. Els nacionalismes emergents
i rampants són molt més dreta que els històrics siguin
monàrquics o republicans, frase d’ahir que li varen donar el
premi Sr. Umbral. I voldria acabar amb les paraules del Sr. Moll,
que esper que el Sr. President em doni temps de llegir-ho, serà
molt curta, pronunciades a la seva illa estimada a l’Ateneu de
Maó.

Deia així: “que cada un s’apliqui la lliçó, quan una persona
parla en públic dels anells de Saturn, o dels canals de Mart, és
normal que hagi estudiat que hagi estudiat astronomia, quan
algú escriu un article sobre la teoria de la relativitat ha d’haver
estudiat física i matemàtiques superiors, per parlar, sense dir
gaires disbarats sobre qualsevol tema científic és necessari
haver fet abans un estudi de grau superior i ningú no s’atreveix
a sortir a parlar-ne públicament, sinó té una preparació tècnica
relativament elevada, però hi ha una excepció, sobre qüestions
de llenguatge qualsevol semianalfabet gosa opinar i doctoretjar
sense una mínima preparació lingüística, sobretot d’ençà que ha
estat reconeguda l’oficialitat de les llengües anomenades
regionals, està proliferant una febre, una pademi d’escrits
dedicats a discutir coses ja sabudes, a impugnar-ne de ben

legítimes i a defensar-ne de completament absurdes, com diríem
n’és el cas d’avui. Els autors d’aquests discursos solen parlar
en un to doctoral, agressiu i fins i tot insultant, no pensen que
les qüestions de llenguatge no poden tractar-se per pura
simpatia o antipatia o parèntesis diria ara, perquè ho presenta
el Partit Popular, sinó que són pròpies de la lingüística, que és
una ciència tan respectable com pugui ser-ho la medicina o
l’enginyeria.

Senyores i senyors del Pacte de Progrés, realment avui han
fet un paper totalment contradictori. Això  no formava part del
seu pacte de progrés, això vostès volien portar la llengua
catalana i els seus homes i dones al lloc que els toca, avui han
desaprofitat l’avinentesa d’honorar un home, que va fer del
català i la nostra llengua la raó de ser de la seva vida, algú els
hi demanarà comptes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur en el seu torn de
contradiccions. 

Substanciat el debat procedirem a la votació i demanaria a
les senyores i senyors diputats que votin a favor es posin drets
per favor. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats estam votant, seria d’agrair que
durant la votació mantinguéssim uns criteris de compostura.

Senyores i senyors diputats que votin en contra es posin
drets per favor. Gràcies.

Vots a favor 24, vots en contra 31. En conseqüència queda
rebutjada la proposició no de llei 903, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a una càtedra Francesc de Borja
Moll.

III.3) RGE núm. 1157/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condemna dels fets vandàlics a l'ofrena floral al Rei
en Jaume.

Passam a la següent proposició no de llei la 1157,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna
dels  fets vandàlics a l’ofrena floral el Rei en Jaume. Els distints
grups parlamentaris han manifestat a aquesta presidència la
seva unanimitat respecte aquesta proposició no de llei, demana
la cambra si la podem entendre aprovada per assentiment i
transformar el seu contingut jurídic en una declaració
institucional. S’entén la proposició no de llei aprovada per
assentiment i a continuació el Secretari Primer de la cambra
donarà lectura a la declaració institucional que ha derivat d’ella.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

El Parlament de les Illes Balears acorda fer pública la seva
decidida repulsa i el seu rebuig als fets vandàlics i violents que
varen tenir el lloc el 30 de desembre del 2000 durant l’ofrena
floral al Rei en Jaume a la Plaça d’Espanya a la ciutat de Palma
de Mallorca. 

El Parlament de les Illes Balears proclama la seva absoluta
i ferma defensa dels valors de la tolerància, respecte de la
pluralitat ideològica i la convivència pacífica com a pilars d’un
règim democràtic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Assumim tots aquesta declaració
institucional? Queda assumida per assentiment.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei,
RGE. núm. 1522/01, presentada pel Consell Insular de
Menorca, relativa a designació de seu dels jutjats social i penal
amb jurisdicció a l'illa de Menorca.

Punt següent de l’ordre del dia és el debat de presa en
consideració de la proposició de llei 1522, presentada pel
Consell Insular de Menorca, relativa a la designació de seu dels
jutjats social i penal amb jurisdicció a l’illa de Menorca. Poden
intervenir en primer lloc els consellers designats en el seu
moment pel Consell Insular de Menorca i són: l’Hble. Sra. Joana
Barceló i Martí, l’Hble. Sra. Ester Riudavets i Vidal i l’Hble. Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes. Tenen 15 minuts i com són tres
consellers que intervenen es fraccionarà el temps en cinc
minuts cada un. Té la paraula la Sra. Joana Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquesta cambra avui i per segona vegada el Consell Insular de
Menorca presenta en aquesta legislatura una iniciativa
legislativa, una proposició de la llei de designació per a les seus
dels nous jutjats que crea una llei a nivell estatal. La llei 37/99,
que modifica la llei de demarcació i planta judicial. Dins aquesta
iniciativa legislativa que simplement es tracta de la ubicació
definitiva del que ha de ser la creació de dos nous jutjats, creim
que val la pena avui en el Parlament de les Illes Balears explicar
el perquè d’aquesta motivació. 

A més en aquesta proposició de llei no es resolen i aquí
voldríem fer constància tots els problemes i les deficiències que
en matèria judicial que les institucions a l’illa de Menorca tenen,
deficiències, problemes i no només d’ara sinó d’una manera
històrica, l’illa de Menorca ve reclamant sistemàticament sense
no massa respostes. En aquests moments és necessari i urgent
que es puguin posar en marxa aquests dos nous jutjtats social
i penal que crea una llei de l’Estat. Una llei de l’Estat que a més
plantejava unes ubicacions de manera provisional, atesa les
competències dels Governs de les comunitats autònomes, dels
parlaments de les comunitats autònomes a plantejar i ubicar
cada una de les seus d’aquests nous jutjats creats.

Aquest fet que avui ens dur a fer un plantejament, una
sol·licitud del Consell Insular de Menorca entorn a la ubicació,
és una sol·licitud que hem de fer avui aquí, atès que en el seu
moment el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
va donar i va plantejar que eren necessaris aquests dos nous
jutjats que la llei de l’Estat establia i va assenyalar amb informe
favorable una determinada ubicació. Una ubicació que en
aquests moments des de Menorca es planteja que ha de ser o
ha d’afavorir una descentralització més gran pel que fa
referència al territori i una descentralització que tampoc s’acaba
amb la nova llei. Aquesta llei és una passa clara i una iniciativa
cap endavant, que surt des de totes les forces polítiques, és per
tant una bona iniciativa, però alhora també és una primera
passa per allò que implica la descentralització del tot el sistema
judicial a l’illa de Menorca, perquè aquesta descentralització de
la ubicació dels jutjats ha d’anar lligada també a la creació de la
suficient superfície judicial com perquè els diferents jutjats es
puguin desplaçar al llarg de l’illa, segons siguin el lloc d’origen
dels conflictes als diferents nivells. 

Per tant, és l’inici d’un camí que creim que ha de ser positiu
per als ciutadans, ha de ser positiu per a la justícia i per tant,
positiu per a tots. Esperem que vertaderament aquesta sigui
una primera passa. Agraïm a tots els partits polítics, al mateix
Parlament, els serveis de la Cambra, la Mesa i la Presidència, de
la urgència en la tramitació d’aquesta proposició de llei per tal
que aquests dos nous jutjats siguin una realitat aquest any, tal
com el ministeri preveu a l’illa de Menorca. Siguin per tant, una
realitat, és la primera passa i a més sigui aquesta primera passa
per avançar cap a una descentralització per fer cada vegada més
proper els serveis de justícia als ciutadans. Esperem que açò
sigui un bon començament i tornar a agrair, en nom del consell
insular, als serveis i la pròpia Cambra que avui sigui possible en
un breu termini la tramitació d’aquesta proposició de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. La consellera Sr. Ester
Riudavets i Vidal té la paraula.

LA SRA. RIUDAVETS I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
reivindicació d’un jutjats penal i social per a l’illa de Menorca
és una qüestió que es defensa ja fa anys, quan reivindicam
molts d’instàncies de la nostra illa i també de les Illes Balears,
hi ha acords unànimes reivindicant aquests jutjats per a
Menorca, del Consell Insular de Menorca i aquest Parlament,
així com també manifestacions públiques dels responsables
judicials  de Menorca i de les Illes, fent palesa aquesta
necessitat i reclamant solucions. 

Primer varen ser 9 jutjats de primera instància per a
Ciutadella, després que aquestes es votessin en places de
magistrats i més endavant sales socials i penals per a Menorca.
Una vegada la llei de demarcació i planta judicial aprovaren
aquestes dotacions, només calia que es fessin realitat. No ha
estat així però, perquè després de dos anys d’aquesta
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aprovació, encara no s’han creat físicament els nous jutjats. En
aquest sentit  el Conseller de Treball va manifestar en una visita
que va fer a Menorca el setembre del 99, que faria gestions
perquè s’accelerés la posada en marxa dels esmentats jutjats,
gestions que es varen fer davant la Delegació del Govern i
davant el Ministeri de Treball, amb el Sr. Pimentero com a
ministre.

A hores d’ara, més de dos anys després, no s’ha fet efectiu
el que el propi Govern de l’Estat va aprovar amb la modificació
de la llei. Per raons geogràfiques Menorca necessita una
instància de penal i social, per evitar els desplaçaments
innecessaris de funcionaris i magistrats per realitzar els judicis
a Menorca. Aquestes  reivindicacions varen ser ateses a la llei
37/99 de 28 d’octubre i la llei 38/88 de 28 de desembre de
demarcacions i plantes judicials que creava el Jutjat Penal
número 1 i el Jutjat Social número 1 de Maó en seu en aquesta
localitat. Aquesta determinació de seu ho és en caràcter
provisional i així és recull a la disposició transitòria primera de
la llei 37/99 que estableix, no la llegiré perquè segurament ja la
coneixen. És de justícia que Ciutadella pugui disposar de
dependències judicials, igual que les tenen altres ciutats de les
nostres Illes i més si tenim en compte la proposta que ha fet
l’Ajuntament de Ciutadella per utilitzar l’edifici propietat de
l’Estat a la mateixa Plaça del Born, al mateix centre de la ciutat,
edifici que és més que suficient per acollir aquestes
instal·lacions i amb unes necessitats mínimes d’adequació.
D’aquesta manera en un parell de mesos es podria donar
compliment a la reivindicació dels menorquins de poder
disposar de dos jutjats en aquest mateix any. 

És una qüestió de voluntat política que Menorca tengui
d’una vegada els jutjats que preveu la modificació de la llei de
demarcació i planta, voluntat política del Govern de l’Estat i
després  de dos anys de la seva aprovació, ja és hora que es
dugui a terme. Les iniciatives que al llarg d’aquest temps han fet
els  grups polítics no han tengut el suport esperat, així no va ser
recollida l’esmena que va presentar el Senador per Menorca, el
Sr. Escudero del Partit Popular, quan l’any 99 tenien majoria a
l’Estat, perquè un jutjat anés a Ciutadella i un altre a Maó.
Tampoc es va tenir en compte quan el Govern balear, amb el Sr.
Matas al seu front, va donar el vist i plau a les ubicacions que
determinava la llei de demarcació i planta judicial. Ara amb un
consell insular més sensible a la realitat de Menorca, s’ha
reaccionat i per tal de solucionar allò que els gestors anteriors
no havien duit a terme, s’ha aprovat aquesta proposició de llei
que avui defensam en el plenari d’aquest Parlament.

La present proposició de llei és molt simple, però carregada
de contingut. Simple perquè només consta de dos articles, un
que ubica la seu del Jutjat Social número 1 a Ciutadella i el
segon article, el mateix amb el Jutjat Penal a Maó. I està
carregada de contingut perquè per primera un acord del consell
insular i si s’aprova en aquest plenari del Parlament de les Illes,
reconeix la bipolaritat de l’illa de Menorca i la importància que
té Ciutadella dins aquesta, serà una de les poques vegades que
es dota a l’illa de Menorca d’uns serveis administratius i se’ls
ubica únicament a Ciutadella, reconeixent d’aquesta manera la
realitat social i territorial de la nostra illa i reconeixent la
importància que té aquesta ciutat en el conjunt de Menorca.

No hauran estat determinats dirigents locals del Partit
Popular, que acompanyaren el Batle a veure el Subsecretari
d’Estat de Justícia perquè ubicar els dos jutjats a Ciutadella. No
hauran tampoc les gestions que hagin fet diputats i senadors
del Partit Popular per aconseguir els dos jutjats per a Ciutadella,
sinó que seran la majoria que governa el Consell Insular de
Menorca i la majoria d’aquest Parlament, formada pels partits
del Pacte de Progrés, el que farà possible que Ciutadella disposi
d’un Jutjat del Social. Hauran estat els partits, dels actuals
governs, els que ho hauran propiciat i hauran trencat amb la
inèrcia que qualsevol nou servei que crea l’Administració a
Menorca s’ubiqui a la banda de Llevant de l’illa, deixant el
Ponent sense aquest servei.

Esperam que vostès prenguin en consideració aquesta
proposició de llei i donaré per acabada la meva intervenció.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riudavets. El conseller Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
és un acte, el de defensar i presentar una proposta d’un consell
insular, que representa sempre un honor per als consellers,
però sobretot jo crec que representa un obligació, l’obligació
d’intentar ser justs i intentar convèncer als senyores i senyors
diputats que el que demana el consell insular s’aprovi.

La nostra iniciativa entrada al Consell Insular de Menorca
el passat mes, demanant que exercís la seva capacitat de
proposar una llei per aconseguir distribuir i assignar un jutjat
a Ciutadella i l’altre a Maó, de la llei de modificació de la llei de
planta havia signat per a Menorca, es basa sobretot i
principalment, encara que efectivament utilitza l’excusa que hi
havia un debat social entre Maó i Ciutadella, aquests debats
entre Maó i Ciutadella es produeixen en freqüència a Menorca
i quasi sempre promoguts per persones que necessiten
reafirmar d’alguna manera el seu protagonisme políticosocial,
però s’ha de deixar al marge encara que s’aprofiti l’ocasió. El
més important és pensar amb els ciutadans, a Menorca la
darrera memòria judicial va sumar més de 866 assumptes civils,
no n’hi ha més de penals i socials, de socials aproximadament
el 60% es produeixen a Ciutadella, són demandes a l’Inem, a la
Seguretat Social per incapacitat, assumptes no massa
conflictius, tot sigui dit, i l’altre 40% es produeix a Maó.

 Per tant, semblava coherent demanar, perquè és l’única
competència que té aquesta administració, aquest Parlament
assenyalar la seu, per tant, semblava coherent assenyalar la seu
d’un d’aquests dos jutjats  a Ciutadella per la importància dels
assumptes que s’han de tractar allà, per poder donar suport a
la dotació que ha de fer el Ministeri de Justícia de sala de
vistes, amb tot el necessari i sobretot perquè els ciutadans
tenguessin al seu servei la justícia, massa freqüència hi ha que
són els patidors  de l’aparell de la justícia, la justícia, els jutges,
els advocats, els funcionaris  que intervenen, la policia judicial,
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la policia fiscal han d’estar al servei de l’administració de
justícia als ciutadans i aquests l’han de disposar el més a prop
possible. Aquesta és la raó bàsica de la nostra proposició de llei
ja dic en el consell. Després, hi estam molt satisfets, els grups
i els partits de l’equip de Govern s’hi varen apuntar, li han
donat suport i efectivament són majoria allà, sense el seu suport
no hagués estat possible.

Per tant, estam molt agraïts que s’hagi posat el sentit comú
i fins i tot ara reivindiquen que és gràcies a ells, tot i que
l’explicació és una mica rocambolesca. La veritat és que el Partit
Popular ha votat en coherència a totes les instàncies que hi ha
hagut votacions en aquest sentit i no tothom ha pogut
defensar, ni parlar del mateix. Nosaltres senyores i senyors
diputats  creim que hi ha raons més que suficients perquè
l’exercici d’aquesta competència que té aquest Parlament
d’assenyalar les seus es faci d’acord amb la proposta que ha fet
el Consell Insular de Menorca. Els demanam també que estiguin
d’acord en la tramitació d’urgència que s’ha proposat per a
aquesta llei i finalment que donin el suport al text que se’ls
proposa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes per la seva intervenció.
A continuació el Secretari Primer de la Cambra llegirà els criteris
del Govern, escrit 17/36 respecte la tramitació de la proposició
de llei.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Garcías i Coll, Secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears, certifica que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març de 2001 adoptà entre
d’altres el següent acord:

Acord de manifestació de criteri respecte la presa en
consideració de la proposició de llei de designació del seu dels
jutjats social i penal amb jurisdicció a l’illa de Menorca. La
proposta del Conseller de Presidència al Consell de Govern
adopta el següent acord. Primer el Consell de Govern manifesta
la conformitat respecte la presa en consideració la proposició de
llei de designació de seu dels jutjats social i penal amb
jurisdicció a l’illa de Menorca presentada pel Consell Insular de
Menorca. Segon, manifestar la conformitat pel que fa a la
tramitació d’aquesta proposició de llei, la qual no implica
augment dels crèdits ni disminució d’ingressos pressupostaris.
Tercer traslladar el contingut d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears per tal que se’n derivin els efectes pertinents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Primer. Els grups parlamentaris
donen per defensada la presa en consideració amb la
intervenció dels tres consellers del Consell Insular de Menorca?
Aleshores substanciat el debat procedirem a la votació i entenc
pel que he sentit des d’aquí que la votació serà per unanimitat.
Per tant, declaro aprovada per unanimitat la presa en

consideració de la proposició de llei 1522, presentada pel
Consell Insular de Menorca i relativa a designació de seu dels
jutjats del Social i Penal amb jurisdicció a l’illa de Menorca.

V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única a la
proposició de llei, RGE núm. 1522/01, presentada pel Consell
Insular de Menorca, relativa a designació de seu dels jutjats
social i penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca.

El següent punt de l’ordre del dia és l’adopció d’acord
sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el procediment de
tramitació directe i per lectura única la proposició de llei que
acabam d’admetre en consideració. S’aprova per unanimitat?
Queda aprovada per unanimitat la proposta de la Mesa.

VI.- Debat i votació, si n'es el cas, de la proposició de llei,
RGE núm. 1522/01, presentada pel Consell Insular de
Menorca, relativa a designació de seu dels jutjats social i penal
amb jurisdicció a l'illa de Menorca.

El següent punt de l’ordre del dia és el debat, pel
procediment de tramitació directe i lectura única de la
proposició de llei 1522, presentada pel Consell Insular de
Menorca i relativa al tema esmentat. No hi ha debat, s’entén
aprovada per unanimitat? 

Per tant, proclam aprovada per unanimitat la llei 1522
presentada pel Consell Insular de Menorca, relativa a
designació de la seu dels jutjats del social i penal amb
jurisdicció a l’illa de Menorca. 

Moltes gràcies, a tots. S’aixeca la sessió.
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