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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam el plenari d’avui.
Vull en primer lloc aclarir que la Mesa està preparant una
declaració de rebuig als fets i a les pràctiques
antidemocràtiques i intent de manipulació a través dels mitjans
de comunicació, de situacions que no s’han donat a l’interior
d’aquesta cambra, i expressar la voluntat i el respecte i el
compromís en la defensa escrupolosa dels drets fonamentals de
les persones que treballen en aquesta cambra.

I per altre costat, també la Mesa, a proposta de Presidència
i per unanimitat, durà els temes que s’han suscitat aquests dies
a través d’un mitjà de comunicació a la Fiscalia perquè es
depurin les responsabilitats que es puguin derivar del tema.

I.1) Pregunta RGE núm. 2601/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya publicitària "Decisions de Govern".

Dit això, passam, com és costum, a la primera pregunta, la
2601, ajornada del Ple del 5 de juny, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Manuel Jaén Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya publicitària “Decisions del Govern”. Té la
paraula el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Educación
y Cultura, no voy a hacer ninguna valoración de lo que es la
campaña del Gobierno, que supongo que eso tendremos otros
momentos para preguntar, pero sí le hago una pregunta porque
en la prensa el día 6 de mayo aparece un acuerdo de gobierno
que no -supongo- se tomó en ese sentido, y que le voy a leer
expresamente porque no se ajusta a lo que es un criterio de
veracidad. Dice lo siguiente: “A partir del próximo curso, per
primera vegada els programes d’ensenyament infantil i de
primària s’adequaran a la realitat cultural, lingüística,
social, econòmica i geogràfica de les Illes. La comunitat
autònoma decidirà què s’ha d’ensenyar, com s’ha d’ensenyar
i quin mètode pedagògic s’ha d’emprar”.

Quiero que usted me diga, sobre todo el último párrafo, si
eso realmente es así. Muchas gracias. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Sr. Conseller de Educación. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Jaén, la seva pregunta estava formulada en un
sentit genèric, com són de veraces les informacions que en
matèria d’educació d’ofereixen en aquest programa

d’informació als ciutadans titulat “Decisions de Govern”, i jo li
hagués contestat simplement que sí, són veraces.

Clar, vostè ara m’aterra ja a un dia concret i a un enunciat
concret, que és el de dia 6 de maig. Jo això no ho sabia, però
clar, ara llegint allò de dia 6 de maig evidentment hem de
contextualitzar el tema. Això és una síntesi d’allò que
suposadament són els objectius de la promulgació del decret de
currículums propis de les Illes Balears en infantil i en primària.
Aleshores periodísticament es fa una síntesi del que
suposadament representa l’aprovació d’aquests currículums i
la síntesi pot ser més afortunada o més desafortunada, però en
qualsevol cas supòs que vostè reconeixerà que el nucli
essencial de la informació és verídic. Els currículums propis se
suposa que serveixen, entre d’altres coses, per adaptar el
sistema educatiu, els continguts conceptuals, els procediments,
a la realitat pròpia de la comunitat autònoma on s’ha d’impartir
l’educació. Jo crec que, això, bàsicament ho diu. 

Si vostè es posa més de prim compte mirant si la
terminologia utilitzada és absolutament certa o no és certa, per
ventura podríem trobar-hi matisos necessaris a fer. Ara, en
qualsevol cas, una educació adequada a la nostra realitat
cultural, que és l’enunciat genèric, és una de les coses que
pretenen els currículums propis, o no?, adaptar al màxim a la
realitat, dins els mínims i dins les possibilitats marcades per la
normativa estatal, a la pròpia realitat social, geogràfica,
econòmica, cultural i lingüística, els continguts mínims estatals.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, yo creo que
ahí hay muchas precisiones que había que hacer aquí. La
primera es que no es per primera vegada. No, per primera
vegada no. Los contenidos del área social y cultural desde los
años 80 en la normativa estaban adecuados a la realidad de las
Islas Baleares, con mayor o menor fortuna, pero no es la
primera vegada.

En segundo lugar, la comunidad autónoma decidirá què
s’ha d’ensenyar . Falso, falso, porque resulta que el Estado
tiene las enseñanzas mínimas; usted decidirá el porcentaje que
le corresponde, la mitad.

En tercer lugar, cómo se ha de enseñar, que es lo que más
me preocupa, y qué método pedagógico se ha de emplear. La
libertad de enseñanza, entre ella la libertad de cátedra, excluye
que la Administración fije qué método, es el propio profesor, y
eso reconozco que es afinar mucho, pero, Sr. Conseller, eso que
usted dice de primera vegada de qué decidirá enseñar no es
cierto, y mucho menos usted, el Gobierno, no podrá decir qué
método se ha de emplear.

Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaén, per primera vegada existeix
un currículum propi de les Illes Balears, Sr. Jaén, i aquest
currículum és la porta d’entrada formal i oficial de continguts
específics de les Illes Balears en el marc del decret de mínims
que fixa l’Estat. 

Vostè hauria de saber que la normativa estatal existent
marca procediments i això vol dir metodologies; per tant, no és
veritat que sigui una qüestió de barra lliure del professor
impartir docència d’una manera o de l’altra. Hi ha unes
orientacions metodològiques globals que els professors,
lògicament, han d’executar d’acord amb un plantejament de
model d’educació que les administracions públiques que
representen la societat se suposa que tenen dret d’implantar.
Per tant, ha estat molt més poc veraç la seva interpretació
d’aquest enunciat que no el text  concret que va sortir en aquest
apartat “Decisions de Govern”.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2598/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a normativa de transport escolar.

Pasamos a la segunda pregunta, número 2598, que formula
el Hble. Diputado Sr. Andreu Crespí i Plaza, que tiene la
palabra.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc jo voldria fer una queixa
pública perquè aquestes preguntes, que jo crec que haurien
d’interessar, idò no sé..., qualcú ha provocat que els mitjans
d’informació hagin desaparegut de la Cambra i, per tant, no sé
que hi feim nosaltres, aquí, si allò que feim no és transmès. Per
tant, em queixaria que qualcú hagi provocat això.

Passaré a la pregunta, però, perquè m’interessa el seu
contingut i la resposta del conseller. El Consell de Ministres de
dia 27 d’abril de l‘any 2001 va aprovar un reial decret que
modifica, entre d’altres, les exigències que han de tenir els
vehicles per efectuar transport escolar. Jo no vull dir que
aquestes mesures no siguin bones, que no es millori aquesta
seguretat, però sense cap dubte això suposa un sobrecost
notable en allò que la comunitat autònoma haurà de pagar per
transportar els alumnes als centres escolars. L’edat dels
alumnes  considerats com a menors passa dels 14 als 16 anys,
cada menor haurà d’ocupar la seva pròpia plaça i es prohibeix,
com fins ara es produïa, que tres nins viatgen en dos seients,

i s’exigeix la presència d’un acompanyant. Segurament els
futurs contractes per a transport escolar hauran de sofrir una
pujada notable, i curiosament això es fa produïdes ja les
transferències i vol dir que el cost d’aquesta operació haurà de
recaure sobre aquelles quantitats que varen ser transferides al
seu dia. 

A mi m’agradaria saber si el conseller ha fet que s’estimàs
què podria representar, quin percentatge i quin increment
podria representar sobre el cost que en aquest moment té el
transport escolar a les Illes Balears. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Educación. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Crespí, efectivament aquest reial decret de dia 27
d’abril marca, jo diria, en tres aspectes un sobrecost per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Concretament -vostè
més o menys ja ho ha anunciat- a l’article 4.1 s’exigeix que cada
menor ha de disposar de la seva pròpia plaça, quan fins ara era
possible que per a menors de 14 anys, en dos seients, hi
poguessin seure tres escolars. Això pot representar a les Illes
Balears un augment de 40 rutes i, per tant, un cost de 128
milions de pessetes.

Segon aspecte: A l’article 8 s’introdueix la figura de
l’acompanyant. La seva introducció a les diferents rutes pot
arribar a represent ar uns 139 milions de pessetes. Això vol dir
que sumant els dos costos que aquest decret, generosament ,
ens ha regalat, sobrepassam els 250 milions de pessetes.

Però després hi ha una tercera cosa important que vostè ha
indicat. Aquest decret introdueix un enduriment dels requisits
tècnics dels vehicles que hauran de fer transport escolar.
Lògicament, els propietaris d’aquests vehicles estaran
temptats, i jo diria que legítimament temptats, a exigir uns
costos majors per realitzar el transport escolar. Evidentment
això en aquest moment no és avaluable, però podem sospitar
que també és una quantitat important, amb la qual cosa ens
trobam una vegada més amb un estat que legisla a compte de
la bona salut de les comunitats autònomes, cosa que realment
és indicatiu d’una generositat i d’una lleialtat institucional
admirables.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

I no només és un problema de cost, com a vostè segurament
li hauran comentat. A Eivissa hi va haver seriosos problemes
quan va sortir l’anterior legislació per falta de tallers adequats
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per mantenir els tacòmetres. Això va produir un conflicte
important perquè la Guàrdia Civil sancionava els autobusos que
no duien aquest mecanisme revisat quan allà no existia cap
taller autoritzat per fer-ho. Vull dir que la normativa és molt
exigent i introdueix bastant normativa europea, que a molts de
llocs d’aquesta comunitat hi haurà dificultats per posar-les a la
pràctica.

Jo crec que s’hauria de tenir en compte per part d’aquest
govern de tenir els contactes amb les autoritats de trànsit
perquè hi hagi un sistema que permeti a aquests autobusos
circular. Jo recordaré que a Eivissa... 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

...hi va haver una aturada d’autobusos per a aquest motiu.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. ¿No?

I.3) Pregunta RGE núm. 2605/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
inici  de les obres de l'institut d'educació secundària de Sant
Agustí.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 3, la número 2605,
que formula el Hble. Sr. Joan Marí Tur, que tiene la palabra.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, al Diari de Sessions del
dia 8 de febrer del 2000, a una pregunta que li formulava el
diputat socialista Sr. Marí Ribas, que també és regidor de
l’Ajuntament de Sant Josep, li deia que “a finals de l’any passat
-es referia a l’any 99- es va fer el lliurament per part de
l’Ajuntament de Sant Josep dels terrenys per ubicar-hi un
institut”. Aquest diputat socialista li demanava quin era el
calendari previst per a l’execució de les obres d’aquest institut
de Sant Agustí, i vostè, el dia 8 de febrer del 2000, li contestava:
“La previsió de l’inici de l’obra és el setembre de l’any 2000".

Sr. Conseller, estam a mitjans de l’any 2001, han passat deu
mesos des d’aquesta afirmació que vostè va fer, l’institut
encara no s’ha començat i per això aquesta pregunta: Quan
començaran les obres de l’institut d’educació secundària de
Sant Agustí? Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament jo crec que quan vaig respondre al Sr.
Marí, li vaig dir que el setembre de l’any 2000 era una data
possible, tenint en compte que pel juliol de l’any 2000 ja havíem
presentat el projecte, la conselleria, a la seu de l’Ajuntament del
municipi de Sant Josep. Es va endarrerir tota una sèrie de mesos
perquè, com sap vostè, hi va haver el problema del conveni
perquè l’ajuntament no va estar predisposat a signar-lo, i
després finalment es va signar amb el Consell d’Eivissa.

Què ha passat d’aleshores ençà? Que es va convocar un
concurs per a contractació de les obres i aquest concurs va
quedar desert: únicament s’hi va presentar una sola empresa,
això em sembla que era el mes d’abril, s’hi va presentar una sola
empresa i no es va poder adjudicar la realització de les obres a
aquesta empresa perquè no tenia la qualificació adient. Una
vegada s’ha declarat desert, s’inicia una segona fase que
consisteix en intentar, mitjançant procediments negociats,
trobar una altra empresa que vulgui construir l’institut;
finalment se’n troba una amb un cost afegit d’un 10%, però
resulta que quan semblava que tot estava ja lligat l’empresa en
qüestió posa tota una sèrie de condicions que bàsicament
consisteixen en canviar materials per tal d’abaratir costos i,
lògicament, des de la conselleria i des del Consell d’Eivissa,
que s’impulsa el procés de la contractació de les obres, no s’hi
pot estar d’acord, i en aquests moments continuam fent
negociacions amb altres empreses per tal de trobar-ne alguna
que estigui disposada a executar el projecte.

Malauradament s’ha endarrerit molt més del que era
desitjable i previsible, però personalment pens que mai a causa
de la deixadesa ni de la conselleria ni molt manco del Consell
d’Eivissa, que va assumir generosament la signatura del
conveni i, a més a més, va assumir dur a terme tot el procés de
contractació de les obres.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo vull acceptar
aquestes excuses que vostè posa. Tanta sort que no ha donat
la culpa a l’Ajuntament de Sant Josep, malgrat que en la seva
contestació inicialment no ho ha deixat massa clar: problemes
amb l’ajuntament; problemes amb l’ajuntament no, va haver-hi
problemes derivats de temes que vostès volien endossar a
l’ajuntament. L’ajuntament va complir amb la seva obligació,
com li va dir el mateix conseller socialista.

Evidentment, les empreses o l’empresa a la qual va
adjudicar, doncs no podia acceptar aquell pressupost que
vostès li havien posat i es va acceptar un augment d’un 9,6%
del pressupost inicial. Això doncs tal vegada l’empresa s’ho
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hauria pensat; el que no es va pensar gent l’empresa era que
s’havia de fer un canvi pràcticament total en la construcció; hi
havia cinc temes que s’havien de canviar: l’estructura del
gimnàs, el sistema de prefabricació del formigó, un pannell
fotoabsorbent, els revestiments ceràmics porcelAlànics i la
fusteria interior. Tots aquests temes fan que l’institut de Sant
Agustí, per a o per be, en qualsevol cas no imputable a
l’Ajuntament de Sant Josep, no s’ha començat, no s’ha
començat i du un retard que llavors provocarà problemes i més
problemes en aquella barriada de Sant Agustí, badia de Sant
Antoni i Sant Josep.

Accepti, Sr. Conseller, que no han fet les coses bé entre
vostès i el Consell d’Eivissa i sigui modest per una vegada, no
ha complit la seva paraula. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, no em convidi a ser modest,
intentaré ser veraç, que és al que m’hauria d’haver convidat
vostè. Efectivament, l’Ajuntament de Sant Josep va endarrerir
el procés durant una sèrie de mesos l’any passat. Sembla que
vostè està intervenint com a portaveu d’una empresa amb uns
arguments que l’empresa li deu haver transmès, i una cosa que
se suposa que és la important, que en el contracte de les obres
posa que el termini d’execució seran nou mesos, i per tant tenim
l’absoluta confiança, sempre que la negociació amb les
empreses vagi mínimament bé, que per al curs 2002-2003
l’institut estarà a punt.

En qualsevol cas... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller... 

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

...els quatre anys del PP de Govern podien haver mirat de
resoldre el tema de l’institut. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, el seu temps ha acabat. 

(Aldarull a la sala)

I.4) Pregunta RGE núm. 2744/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a iniciatives posades en marxa per la Conselleria de
Treball en relació amb la població immigrant a l'illa d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 4, 2744, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a iniciatives posades en marxa per la
Conselleria de Treball en relació a la població immigrant de l’illa
d’Eivissa. La Sra. Marí i Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Treball, avui
afortunadament és un dia en el qual podem celebrar tots que
l’Administració central i els immigrants concentrats en una
església d’Eivissa han arribat a un acord satisfactori i conclou
així un tancament d’algunes setmanes.

Aquesta gent es varen tancar, un colAlectiu d’immigrants
d’Eivissa i Formentera, es varen tancar per demanar la
regularització de la seva situació personal i laboral, i en tot
aquest temps moltes paraules i molts pocs fets hem vist per part
del Govern balear, i en relació a aquesta qüestió volem fer la
pregunta següent: Quines iniciatives ha posat en marxa la
Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears per tal que
la població immigrant a les Pitiüses pugui gaudir dels mateixos
drets que la resta de treballadors?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí i Marí. Sr. Conseller de Treball, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, jo pensava fer una resposta
pacífica però vostè m’ho impedeix. Vostès, i el que vostès
representen, són el problema. El problema dels immigrants de
les Illes Balears es diu Partit Popular, Govern estatal, Llei
d’estrangeria, i el que fa el Govern balear és lluitar contra
aquesta llei d’estrangeria, contra aquestes conseqüències i
intentar donar una solució als immigrants d’Eivissa, de
Mallorca, de Menorca i de Formentera.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sra. Marí i Marí, té
la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Grosske, no m’ha sorprès gaire la
seva resposta. Ja ens té bastant habituats a aquestes actituds.
És lamentable que com a càrrec institucional que vostè ostenta
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vagi a Eivissa i a Formentera a fer-se la foto, per dir-ho així, amb
els immigrants d’Eivissa i Formentera. Vostè no els ha donat
cap solució, només ha buscat un benefici polític per al seu
partit, això és el que vostè ha fet.

I precisament no és de rebut, Sr. Conseller, que l’única
solució que ofereix als immigrants, i ho llegiré del diari tal com
ve entre cometes, perquè deuen ser les paraules que vostè va
utilitzar, i comprenc que no em doni una resposta pacífica
perquè ni me la dóna a mi, ni la dóna a ningú, Sr. Grosske. Els
diaris recullen, de la conversació que va tenir vostè amb els
immigrants, “el conseller de Treball Eberhard Grosske
comparó ayer la reivindicación de los inmigrantes con una
guerra en la que cada apoyo es una munición, y en la que el
Gobierno central es el enemigo”. Sr. Grosske, amb aquestes
respostes que dóna vostè als immigrants, allò estrany seria que
em donàs a mi una resposta pacífica com a membre del Grup
Popular.

La posició que vostè ocupa hauria de ser de cordialitat, si
més no, i hauria d’oferir la mediació i la colAlaboració del Govern
per donar solucions. Supòs que els immigrants ja han vist el
seu tarannà i ja no li demanaran res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí i Marí. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

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

Sí, Sr. President. Sra. Marí, a mi, quan jo tenc 10.000
persones treballant en situació irregular a les Illes Balears
perquè l’Administració central els obliga a treballar en situació
irregular i no fa res per fer aflorar aquesta situació irregular, per
tant els té en situació de sobreexplotació, a aquests treballadors
immigrants, a mi se m’acaba ràpidament la cordialitat. 

Però a partir d’aquí jo som capaç d’anar a veure la delegada
del Govern, que, per cert, em sembla bastant més raonable que
vostè, i arribar a acords de colAlaboració per intentar arreglar en
la mesura del possible i malgrat la Llei d’estrangeria, els
problemes dels immigrants, i aquesta comunitat autònoma
posarà recursos propis per intentat solucionar el colAlapse de la
seva administració central, que no dóna l’abast per solucionar
els problemes ni per procedir a la regulació de la gent que ho
demanarà.

Per tant, tenim una actitud combativa en allò polític, i també
sabem ser solidaris, no amb la Delegació del Govern ni amb
l’Administració de l’Estat, que no s’ho mereixen, amb la gent
que pateix les conseqüències de la seva política.

Gràcies. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2745/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S . Gornés i Hach ero, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a transferències als consells en matèria esportiva.

I.6) Pregunta RGE núm. 2746/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S . Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partides pressupostàries per a un pavelló
multifuncional a Menorca.

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

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Vicepresident del Govern? 

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

Sí, per excusar la consellera de Benestar Social que, com que
el president avui és a Madrid, té una audiència amb
l’ambaixador de Palestina, s’ha retardat l’avió i no pot ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Ajornam la pregunta... 

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

La número 5 i la número 6. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, el Govern ens manifesta el seu desig d’ajornar les
preguntes número 5 i número 6.

I.7) Pregunta RGE núm. 2747/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a cessament o dimissió del director general  del
Serbasa.

Passam a la pregunta número 7, 2744, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cessament o dimissió del director general de
Serbasa. El Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, quan dimarts passat vaig redactar aquesta pregunta
respecte al fet de si havia estat cessat o havia dimitit el director
general del Servei Balear de la Salut, naturalment no sabia que
l’endemà hagués de dimitir, sinó per ventura no l’hagués
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redactada, perquè crec que era un bon professional, és un bon
professional, però en qualsevol cas era un rumor que estava en
el carrer. 

El que sí vull destacar són dos aspectes: primer, la quantitat
d’alts càrrecs de Sanitat que han cessat o dimitit durant el seu
mandat. Vostè està ben aviat a punt d’establir un rècord, ha
dimitit moltíssima gent: directors de Serbasa, directors del
Psiquiàtric, alts càrrecs, etc., i a això, a més, s’ha d’afegir una
segona reflexió publicada pel Diari de Mallorca em sembla que
era aquest dissabte, on el Sr. Domènech, dimissionari,
contestava les manifestacions que diu aquí que s’havien fet a
la Conselleria de Sanitat i no em consta que s’hagin desmentit,
on es deia que el Sr. Domènech era a Barcelona perquè estava
malalt i se n’havia anat a estar amb els seus familiars perquè no
estava bé, i ell diu que desmenteix rotundament haver estat
malalt i tenir cap problema de salut, i que “con la salud de las
personas no se juega”.

A mi m’agradaria conèixer l’opinió de la consellera, si és
vera, perquè no s’ha desmentit, que la conselleria digués que
el Sr. Domènech estava a punt de renunciar perquè estava
malalt, i que en pensa, llavors, de les manifestacions, tampoc no
desmentides, del Sr. Domènech, al Diari de Mallorca em
sembla que d’aquest dissabte, on diu que, a més de les
discrepàncies, cosa que per altra banda no deixa de ser normal,
que hagi mantengut amb vostè, lamenta que l’argumentació que
s’hagi emprat des de conselleria sigui falsa i no tengui a veure
amb la realitat, almenys amb la realitat que ell exposa.

Ens agradaria per tant saber, consellera, la seva opinió
sobre això. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. 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, en
primer lloc, Sr. Fiol, la meva enhorabona per aquest tipus tan
ferm i tan constructiu de la seva posició. Li puc assegurar que
tots estam molt contents d’aquest camí que du vostè fent
oposició.

En primer lloc vostè diu que està alterat. Jo li dic que no
s’alteri, Sr. Fiol, perquè vostè diu del gran nombre de càrrecs
que han cessat a la Conselleria de Sanitat. Miri, ni més ni manco
que els cessaments que vostè va fer; jo li ho recordaré, Sr. Fiol:
el Sr. Beltran cessà el març del 97, el Sr. Rodrigo de Santos
López cessà el setembre del 97, sis mesos li durà el Sr. Rodrigo
de Santos. Tothom coneix, i tots els seus coneixen i tota la
conselleria coneix les bones i excelAlents relacions que vostè
mantenia amb al Sr. Rodrigo de Santos. I el Sr. Campuzano, que
evidentment va durar fins al juliol del 97.

Miri, el que jo li puc assegurar, Sr. Fiol, és que el que jo no
faré mai és el que vostè va fer: jo no me n’aniré a dormir

consellera de Sanitat i m’aixecaré consellera d’Hisenda, cosa
que vostè va fer a la inversa, Sr. Fiol, i li he de recordar, durant
molt poques hores. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. No contestaré totes aquestes
beneitures que ens ha dit la consellera del que era el passat
perquè avui, avui, toca parlar del present, i el present, els dos
anys que du vostè enfront de la conselleria, ja és prou conegut
i prou lamentable, i com que veig que se m’apagarà el llumet no
vull deixar de dir que és un escàndol que vostè tracti d’aquesta
manera els seus subordinats, és una vergonya que vostès
divulguin una versió absolutament falAlaç i falsa d’una persona
que dimiteix per discrepàncies i perquè vostès mantenen una
actitud no raonable i creu que se n’ha d’anar, i vostès
divulguen una vertadera falsedat.

Tanta sort que els mitjans de comunicació recullen l’opinió
del Sr. Domènech, que posa les coses al seu lloc. El Sr.
Domènech no està malalt, el Sr. Domènech se’n va de la
conselleria per discrepància amb la seva gestió. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, el seu temps està exhaurit. 

(Aldarull a la sala)

 Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Sr. President, Sr. Fiol, vostè es pot enfadar tot el que vulgui,
vostè es pot posar vermell tant com vulgui, però vostè no
aconseguirà d’aquesta consellera perquè jo no he arribat a les
quotes de cessaments, de tallades de cap que va fer durant
l’anterior legislatura el Partit Popular, que en deu mesos varen
tenir tres presidents, i això és així, malgrat els agradi o no els
agradi, això és així, Sr. Fiol.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Passam... 

(Remor de veus i rialles)

Jo comprenc que és el darrer plenari, però podríem intentar
mantenir aquest darrer plenari en els termes habituals de
funcionament, no?
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I.8) Pregunta RGE núm. 2748/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres de millora a la carretera de Palma a Llucmajor per
s'Aranjassa.

Pregunta número 8, 2748, que formula l’Hble. Dip utat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de millora a la carretera de Palma a Llucmajor per
s’Aranjassa. El Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, l’octubre
del 2000, de l’any passat, el Partit Popular feia aquesta mateixa
pregunta al conseller d’Obres Públiques, i ho fèiem arrel d’unes
declaracions que va fer el conseller el febrer, dia 4 de febrer del
2000, per ser concrets, on deia que la conselleria es gastaria 100
milions de pessetes a la carretera de s’Aranjassa per fer una
reposició de paviment d’aquesta mateixa carretera i de millora
d’aquesta.

Bé, a nosaltres, en aquella pregunta que férem l’octubre,
se’ns va contestar dient que això seria l’any 2000. Atès, idò,
que som a les portes de l’estiu i aquest diputat que fa la
pregunta al Sr. Conseller no en té coneixement, de si s’ha
encarregat el projecte, de si el projecte ja està fet, de si ha sortit
a adjudicació, nosaltres li demanam si aquest projecte tan difícil
de fer, que ha de menester tant de temps perquè es tracta de la
reposició del paviment d’una carretera, a veure, en definitiva,
quan es pensarà dur a terme aquesta inversió.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
resposta a aquesta pregunta he de dir que la mesa de
contractació es reuneix dia 18 d’aquest mes, 18 i 20 d’aquest
mes, a fi de seleccionar la millor oferta i, per tant, es procedirà
després a la contractació de l’obra. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per agrair la resposta que m’ha fet el
Sr. Conseller i veure que aquesta obra, que era una obra, o és,
com ell va manifestar, una obra prioritària per a aquest govern,
sembla ser, segons el que em diu, que possiblement sí que es
dugui a terme dins aquest any, cosa que ens alegra, que haurà

tardat dos anys d’aquella promesa que va fer, però bé, si al final
es du a terme crec que estarem tots contents.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller, no vol intervenir?

I.9) Pregunta RGE núm. 2749/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tancament de l'exercici  2000 per part de Fires i Congressos,
SA.

Passam a la pregunta número 9, 2749, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament de l’exercici 2000 per part de Fires i
Congressos, SA. El Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És habitual que el Partit Popular, ara
que som a l’oposició, demanem totes les còpies dels balanços
de les auditories de les empreses públiques, de totes aquestes
empreses públiques que el pacte de progrés va dir, quan era a
l’oposició i en campanya electoral, que tancaria.

Bé, com que s’acosta ja també l’estiu i pensam que no
tendrem oportunitat de rebre aquesta memòria fins que no
recomenci el període parlamentari, demanam i feim aquesta
pregunta al vicepresident del Govern, per veure si ens pot
avançar quina és o quina serà, si ja ho tenen, atès que molt
aviat la societat haurà d’aprovar aquest balanç definitivament,
perquè així ho mana la llei, en definitiva demanam si ens pot dir
i si ho sap, quin serà el resultat de l’exercici de l’any 2000 de
Fires i Congressos?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Bé abans de tot una precisió Sr.
Oliver, els programes electorals deien reduir el nombre
d’empreses públiques, no tancar totes les empreses públiques,
supòs que m’agrairà aquesta correcció, que així podrà
afirmacions amb més exactitud.

Bé el balanç s’ha tancat amb 734.350.586 pessetes
d’ingressos i 705.935.177 pessetes de despesa. Això significa
un benefici de 28.415.409 pessetes. Si a més tenim en compte
que hem actualitzat els fons de pensions, perquè els darrers 6
anys no havien fet la provisió de fons i això ens ha costat 13
milions de pessetes, podríem dir que l’any s’ha tancat amb un
benefici de més de 41 milions de pessetes.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver té la
paraula. Sr. Oliver? No vol intervenir. Molt bé.

I.10) Pregunta RGE núm. 2739/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a campanyes de donació d'òrgans.

Passam a la desena pregunta 2739, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Sofia Hernanz i Costa del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanyes de donació d’òrgans. La Sra.
Hernanz té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Es evidente la importancia que las
donaciones de órganos, tienen desde el punto de vista médico
y tienen para salvar vidas en momentos muy críticos, pero
también es cierto que en muchas ocasiones la población es
reacia, bien por miedo, por perjuicios o por falta de información,
por eso creemos que la actuación de las instituciones
fomentando esas donaciones de órganos y realizando
campañas de sensibilización e información son muy
importantes, esa es la razón por la cual planteamos esta
pregunta. ¿Cuales son las actuaciones o campañas que ha
realizado la Conselleria de Sanidad y Consumo para incrementar
la donación de órganos en las Islas Baleares?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. 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.
Hernanz, miri durant l’any 2000 la nostra conselleria va posar en
funcionament la primera campanya institucional de donació
d’òrgans, la primera en aquesta comunitat autònoma en totes
les legislatures anteriors no n’hi havia hagut cap ni una, a l’any
2000 continuam aquesta campanya, amb l’interès de poder
mantenir d’una forma molt continuada una activitat de
promoció de la donació dirigida a sensibilitzar els ciutadans
d’aquestes Illes, i tenim posats dos objectius molt importants.
En primer lloc millorar, la coordinació i cooperació amb altres
entitats i associacions, com per exemple l’Associació Alfer.

Per una altra banda, focalitzar cada any una jornada
específica, una acció de difusió i participació que pugui
aconseguir i tenir un gran ressò. Tenim clar que hi ha una
finalitat específica és la de donar la possibilitat que els
ciutadans solAlicitin els carnets de donants d’òrgans, a fi que
els familiars i amics coneguin la seva voluntat. En aquests
moments hi ha 1.874 ciutadans que ja han rebut aquest carnet

en el seu domicili, em permetrà que li digui l’evolució de
donacions en aquests darrers anys. Miri l’any 98 va haver-hi 8
donants per cada 10,5 pas per milió, número de trasplantaments
que es va fer va ser de 10. L’any 99 vàrem pujar, foren 23, de
30,3 i 34 trasplantaments i l’any 2000 es varen fer 28 donants,
dels quals varen participar 36,8 per milió, això va suposar 40
trasplantaments, tal com li he dit al principi, estam per damunt
de la mitjana estatal, la mitjana estatal està en el 33,9, mentre
que les Illes estam en el 36,8 per milió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Hernanz? No
vol intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 2740/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya del Govern.

Passam a la pregunta número onze, que està ajornada en
temps i forma pel Govern.

I.12) Pregunta RGE núm. 2741/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a normativa de transport escolar.

La número dotze era una pregunta repetida que ja s’ha
tractat en aquest mateix plenari.

I.13) Pregunta RGE núm. 2742/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a inversions als aeroports de les Illes Balears.

I la número tretze és la 2742, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions als aeroports de les Illes Balears. El Sr.
Cànoves té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el passat dia 23 de maig
ens va visitar a les nostres Illes el Director General d’Aeroports
espanyols i Navegació Aèria (AENA) el Sr. Pedro Argüelles i
va fer declaracions en el sentit que el pla director de l’Aeroport
de Son Sant Joan preveu una inversió per als propers 8 anys,
els plans directors estan prevists per a 15 anys, però tenen una
revisió als 8 anys, per tant, en aquesta estimació de 8 anys va
dir que hi havia una inversió prevista de 20.000 milions de
pessetes i que per a tot el conjunt d’aeroports de les Illes
s’estimava una inversió de 47.000 milions de pessetes per als
propers 8 anys.

Considera raonable, Sr. Conseller, aquesta inversió si la
comparam amb les inversions previstes, com va dir el Sr. Pedro
Argüelles, als aeroports com per exemple Barajas a Madrid, que
té una inversió prevista per als propers 8 anys de 300.000
milions de pessetes o El Prat del Llobregat de 239.000 milions
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de pessetes o el de Canàries que està prevista una inversió de
243.000 milions de pessetes?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. 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.
Efectivament vostè ha fet menció a un senyor que no tenc el
gust de conèixer, encara que ja fa dies que li he demanat una
visita o que em rebi, perquè m’interessa parlar molt del tema de
l’hangar i jo que s’inverteixin doblers a Madrid, Barcelona o
Canàries, en el fons no m’importa molt, a mi el que em preocupa
és Balears i el que em preocupa és que es vengui a parlar d’un
pla director, hi ha unes xifres estimatives, parlam d’un
pressupost que no sabem si s’executarà o no i en canvi
inversions prioritàries, estam parlant només de 2.000 milions i
aquí estam parlant de 300.000, de 600.000, em sembla que en
total estam parlant d’un bilió, que una inversió de només 2.000
milions, com és l’hangar per exemple, quedi suspesa, açò em
preocupa. 

Malauradament sempre estam amb el mateix, la falta de
presència dels òrgans de gestió dels aeroports de les
comunitats autònomes, que jo crec que és fonamental per
acabar amb els greuges.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
Cànoves? No vol intervenir.

I.14) Pregunta RGE núm. 2750/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i  Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a pressupost del CEDIB per al 2001.

Passam a la darrera pregunta la catorze la 2750, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost del CEDIB per a l’any 2001. El Sr.
Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Formulam aquesta pregunta perquè
al debat del pressupost del 2001, el mes de novembre al Partit
Popular no ens varen remetre el pressupost d’aquest consorci
i el novembre de l’any passat vàrem demanar, via
documentació, que ens remetessin el pressupost del Consorci
per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, ens
varen contestar el mes de febrer que encara no estava aprovat
aquest pressupost, que possiblement s’aprovaria el mes de
març i ja ens ho enviarien.

Bé atès que encara no ens han remès aquest pressupost allò
que feim avui és demanar a veure i ja està aprovat el
pressupost, saber quina quantia puja, atès que la conselleria li
fa una transferència de 55 milions i bé esperar també que ens
remetin tal i com la conselleria va dir que ho faria. Aprofit per
apuntar al Sr. Conseller, que el Centre Europeu d’Empreses
Innovadores, encara que no estigui dins la pregunta també ho
vàrem solAlicitar i ni tan sols ens han respost, a veure si també
ens ho remetran i ens contestaran aquesta pregunta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Efectivament el pressupost del
CEDIB es va aprovar definitivament per la junta rectora de dia
19 d’abril, amb un total d’ingressos i despeses de 106 milions
de pessetes. Donaré instruccions perquè urgentment li trametin
el pressupost del CEDIB, com també el del Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, perquè evidentment és una obligació
parlamentària que tenim.

De totes maneres li vull recordar que dins la junta rectora
del CEDIB hi ha representació de totes les forces polítiques, no
obstant vostè té dret a que li atenguem la seva solAlicitud de
documentació i no es preocupi que avui mateix donarem
instruccions perquè li arribi a vostè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Agraeixo les paraules de l’Hble.
Conseller i li faria també un prec i és quan discuteixin els
pressuposts del 2002, li deman a veure si és possible que
aquests pressuposts dels consorcis i les empreses públiques
estiguin aprovats i es puguin remetre al Parlament per poder-los
estudiar, perquè si l’oposició rep aquests pressuposts a la data
que el rebrem, em cregui que difícilment podrem dur un control
que és allò que ens toca fer a l’oposició. De totes maneres Sr.
Vicepresident li agraeixo que ens enviï aquesta documentació
que hem demanat, encara que tard, però la tendrem i la podrem
consultar.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern té la
paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. El compromís és d’enviar un projecte
de pressupost, perquè naturalment el Parlament és sobirà i
podria modificar les partides de subvencions als consorcis i per
això s’aproven definitivament els pressuposts per junta rectora
dins l’exercici següent, atès que els pressuposts generals
s’aproven a final d’any i el pressuposts definitius estan en
funció de les transferències de la conselleria, mitjançant el
pressupost general de l’Estat. Però bé el compromís és que en
el debat de pressupost, efectivament també podrem debatre les
línies polítiques, les principals actuacions i pressuposts de tots
els consorcis i empreses públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. 

II.1) Moció RGE núm. 2683/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla director sectorial  energètic de les Illes
Balears. (Derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
1979/01).

Passam al següent punt de l’ordre del dia, és la moció 2683
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears, moció derivada del debat
de la interpelAlació 1979. Per defensar la moció té la paraula el Sr.
Huguet i Sintes en nom del Grup Popular durant 10 minuts. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposta, aquesta moció que aparentment pot semblar
llarga, realment no és molt llarga el que té és un intent d’explicar
detalladament allò que en el nostre entendre completaria el pla
redactat pel Govern i jo crec que milloraria de manera important
i definitiva la capacitat de defensa dels interessos dels
ciutadans d’aquestes Illes, que correspon òbviament al Govern
davant els altres interlocutors en matèria d’energia.

 No ens hem d’oblidar que aquest Govern, que té l’obligació
de planificar territorialment les actuacions econòmiques o de tot
ordre, només pot arribar fins aquestes competències, que és
ubicar o assenyalar la ubicació damunt el territori de
determinades instalAlacions. Vist des d’aquest punt de vista i
em permetin recordar-los quin són els objectius d’un pla
director sectorial, derivat de la Llei d’Ordenació del Territori, el
que ens correspon és determinar territorialment on s’han de
situar les qüestions, les instalAlacions i mediambientalment
quines previsions, quines condicions s’hi han d’aplicar. Tot
açò en unes condicions que apunten a la millora de l’eficiència

per a l’energia, a l’estalvi, a la utilització de renovables o
autòctones, tot el possible, i la diversificació. 

Bé idò la primera part de la nostra moció, els primers quatre
punts varen afegir a aquestes condicions una més, creim típica,
creim necessària, creim que és imprescindible per a una
planificació de futur i és contemplar també la innovació i la
recerca, nosaltres demanam en els primers quatre punts que
inclogui dins les consideracions de l’objecte de pla, un punt
referit a la innovació i la recerca de recursos, tecnologia,
materials i productes energètics, incorporar per tant, propostes
concretes periodificades, mesures, actuacions, obligacions, (...)
i inversions determinades per a cada un dels objectius, així
mateix incloure en el pla dins la seva vigència, objectius i
propostes d’inversió i estímuls per innovació i recerca sobre
energies renovables, especialment tecnologies, materials,
productes, sistemes d’alternatives energètiques per a les
activitats agràries, que els fa molta falta, electrificació rural,
incorporació d’energia solar passiva, arquitectura bioclimàtica,
etcètera, tot açò que vostès poden llegir en el punt tercer i
quart, determinar a la normativa i a la cartografia d’aquest pla
l’àrea del Parc Bit, que com vostè saben és espai allà on és
imprescindible per al seu, almenys era així, quan jo vaig signar
l’informe de qualificació ambiental, la incorporació de les
innovacions, les noves tecnologies i les millors condicions per
allò que són els tractaments de l’aigua, de l’energia elèctrica i
de tot tipus d’energia als edificis que allà s’implantin. 

Estam convençuts que incorporar aquestes mesures al pla
i assenyalar com a element on s’ha de practicar i és exemple per
a altres territoris el Parc Bit, per aquesta investigació i aquesta
innovació, completaria el pla, no li faria cap mal, al contrari li
donaria allò que jo crec que tots desitjam per a les Illes i és
aquesta punta de llança que necessita la programació, també
d’energia en aquestes Illes.

El següent punt que és el cinquè, l’única cosa que demanam
és afegir la reserva de terrenys i previsions necessàries per el
proveïment de gas natural liquat a Mallorca en vaixells,
mitjançant els dipòsits, la previsió dels dipòsits i la planta de
regasificació. Miri, no tornaré a repetir debats que ja hem tengut
a altres llocs, qui té la raó? Els que diu que val 40, els que diuen
que val 25, és igual, la decisió no és nostre, podem anar junts
a defensar la més cara, sigui la que sigui, però si la més cara no
ens la donen, seria bo tenir damunt el territori les reserves per
a una segona opció més econòmica, açò és el que demanam.
Vostès han canviat d’allò que varen firmar el juliol del 99 en el
seu pacte, a allò que ara han ficat al pla, no els ho criticam, però
si reconeixen que la decisió és d’una altra banda, que aquesta
decisió depèn de la planificació nacional, que el preu que els
sortirà amb els 70 milions que tiren per estudiar açò, que tiren
per estudiar açò, poden fer un gasoducte des de La Corunya a
Catalunya o de Catalunya a Cadis, amb allò que els sortirà el
preu d’aquests 70 milions, es pot fer gasoducte per a mitja
Espanya i vostès volen que això només es faci per a Balears, bé
els acompanyarem a demanar-ho, ho vàrem demanar l’any 97 i
ens varen dir que no, ho hem de tornar a demanar amb vostès
perquè com Sant Tomàs són incrèduls, idò anirem amb vostès
a demanar-ho, però tenir les reserves del territori per si açò falla,
açò fa res de mal a aquest pla? No és lògic donada la immediata
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liberalització, les dificultats que haurà per finançar-ho cada
vegada més, tenguin en compte que la factura de l’electricitat
cada vegada es paga per més consumidors elegibles,
directament i per tant, la massa on es poder incorporar
repercussions de transport és cada vegada menor, cada vegada
hi haurà menys dificultats per aquest tipus de finançament, de
repercussió damunt els consumidors del continent, de l’excés
de cost que hi ha a les Illes i a les instal Alacions
extrapeninsulars.

Per tant, em sembla una previsió perquè no parlam de coses
que no pensin ben igual aquí, a Madrid, BrusselAles o allà on
sigui, no és que nosaltres tenguem cartes amagades a les Illes
Balears, allò que nosaltres puguem pensar ho poden pensar els
altres. Per tant, l’única cosa que demanam és que incorporin
reserves damunt el territori per si açò fa falta, que no hagin de
fer una discussió, que açò és una tramitació més llarga de sis
mesos, açò és l’únic que demanam i tenen el nostre suport, la
possibilitat de comptar amb nosaltres per si ho han de fer. Punt
cinquè, previsió, res més que açò, afegir la reserva de terrenys
i previsions necessàries per emmagatzemar i distribuir els
combustibles derivats del petroli a Menorca i en el seu cas a
Eivissa, si falla el gasoducte a Eivissa fa falta una conducció
submarina elèctrica, què costa dir aquí on reservam els terrenys
o l’espai a Eivissa o Mallorca pel gasoducte, en el seu cas hi
podran passar un cable, què costa fer aquesta reserva?
Quantificar-la, mirar els efectes mediambientals i incorporar-ho
al pla? I tendrem una planificació, una previsió, no una
caparrudesa, perquè tal com ho tenen en aquest moment no
resulta més que una caparrudesa. Incorporar reserves
necessàries de terrenys per a possibles interconnexions
elèctriques submarines.

Parcs eòlics, a Menorca hi han ficat tots els parcs eòlics i a
més inri tots dins espais protegits i si pot ser a la vora d’una
CEPA, no podem posar antenes, la comunicació de la telefonia
mòbil serà molt dificultosa a Menorca si aproven aquest pla,
però molins de vent, ni tan sols no hi mides, ni condicions ni
res, dins ANEI i si pot ser prop d’una CEPA, escolti no volem
açò i ja els dic que estam en contra d’açò, açò no representa
més que una dificultat per a l’estabilitat del sistema Mallorca-
Menorca, volem que primer de tot, perquè coneixem els mapes
eòlics es prohibeixi a espais protegits i zones d’especial
limitació per a les aus. Volem a més que la distribució sigui
proporcional a les Illes, no totes damunt el sistema Menorca-
Mallorca i aquí anirem allà on faci falta per intentar defensar-ho,
que quedi ben clar, concretar les condicions de
subministrament d’energia elèctrica a través de xarxes de sòl
rústic, l’única cosa que hem posat és que s’han de fer
subterrànies i que bé pot haver-hi condicions amb informes i
més informes que no es determinen, açò ho han de concretar,
a més han de cercar alternatives, si no poden fer esteses aèries
i és molt car, tal vegada sigui més interessant sistemes com un
mini parc eòlic o una mini central fotovoltàica.

Corregir les determinacions sobre generació, transport,
combustible i qualificació que per raons de competència no
correspon al nostre Govern, en aquesta comunitat, és que aquí
es fiquen amb el tipus de combustible, fins quan, la
qualificació..., miri la qualificació del sòl o és fa per llei o

d’acord amb la llei del sòl les fan els ajuntaments i els aprova
definitivament l’òrgan urbanístic, però açò que una normativa
d’un pla director sectorial vulgui qualificar sòl és la primera
vegada que ho veig, per tant, aquest aspecte les competències
de planificació estan incloses i no les redactaré, perquè a més
s’han encès la llum vermella i no tenc temps, per l’amor de Déu
açò ho hem de rectificar perquè l’únic que feim és no sé si
legislar al límit de la competència amb un decret o realment un
poc un ridícul i sortim del marge conegut de la normativa
vigent.

Incorporar al pla els resultats de la participació efectiva
ciutadana, escolti tenim legislació que ens diu que han de
participar els ciutadans en la planificació territorial, no hi ha
res...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

 Sí Sr. President acab, no hi ha res i a l’article 12 de la Llei
d’Ordenació Territorial, aprovada el desembre del 2000, amb
tots els vots de diputats i diputades que donen suport al
Govern del Pacte ho incompleixen de lletra, bé de la A no sé si
ho incompleixen, però a partir de la B, fins a la lletra J ni una.
Una llei aprovada el mes de desembre del 2000 per vostès i
després treuen el pla, el publiquen i l’aproven el mes d’abril,
quatre mesos després, idò escolti la llei la varen fer per no
complir-la. Per tant, incorporin estudi econòmic financer, fixació
de sistemes d’execució, mesures de suport a la constitució de
(...) actius, mesures per minimitzar els impactes sobre el medi,
fixin les característiques tècniques i d’aplicació del projecte,
justifiquin i defineixin, està clar que si fan una llei i l’aproven,
vostès mateixos després la incompliran? És que ni ho entenc,
ni crec que ho entenguin els ciutadans i sobretot la impressió
és que no comprenen el que hi ha en joc en aquest pla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? 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. El Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista vol fixar la seva
posició respecte aquest a moció que ens ha presentat el Grup
Parlamentari Popular i és una moció, la qual insta el Govern de
les Illes Balears a revisar i modificar el Pla director sectorial
energètic, que va ser aprovat dia 6 d’abril. Vostès el que volen
és que revisem i modifiquem aquest Pla director sectorial
energètic.
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Vull començar dient que des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista no compartim aquesta visió, més que
revisar o modificar aquest Pla director sectorial energètic,
nosaltres instam el Govern de les Illes Balears perquè el
presenti davant el Govern estatal perquè sigui inclòs dins allò
que determinin aquelles lleis que fan referència al sector elèctric
i sector d’hidrocarburs. Sí que volem donar la nostra opinió
respecte de la presentació que s’ha fet d’aquesta moció per part
del portaveu del Grup Parlamentari Popular perquè la trobam
molt sucosa, ja des del començament, ens diu només
aparentment és llarga aquesta moció, Sr. Huguet i Sintes,
aparentment i realment i tot el que vulgui, és llarguíssima, són
12 punts que vostè els ha resumit en 2, com podria ser
determinar el territori, seria un bloc i l’altre posar les condicions
de com s’ha de desenvolupar aquest Pla director sectorial
energètic. 12 punts per ells mateixos conformen una certa, és a
dir, ja es pot dir que és una moció llarga realment, però també
hauríem d’arribar a veure si arribàvem a quantificar
econòmicament tot això que es proposa aquí, a quina quantitat
puja, nosaltres estam convençuts que pujaria molt més que
aquests 70 milions que ha fet referència i que tant ha criticat
referit als estudis que s’han de fer per poder dur a terme aquest
pla.

Llarga, llarguíssima i des del nostre punt de vista
inadequada a la situació que estam vivint i m’explicaré. Aquests
12 punts hi ha, hem vist nosaltres, afegitons i incorporacions
que fan referència a molts d’aspectes, la gestió de la demanda,
la innovació i la recerca, l’àrea del Parc Bit, la construcció de la
planta de regasificació, més reserves de terrenys,
interconnexions elèctriques, etcètera. Nosaltres volem recordar
en la nostra intervenció, ja que el portaveu del Grup
Parlamentari Popular ens ha retret que no tenguem en compte
la llei autonòmica i nosaltres li retraurem que ell no hagi tengut
en compte la legislació estatal i no li té perquè ni tan sols l’hagi
citada, sinó perquè la seva proposta nosaltres entenem que va
en contra del contingut d’aquestes mateixes lleis i per tant,
exigim que es compleixin, tots nosaltres sabem que la llei estatal
del sector elèctric ha canviat radicalment la conjuntura
de les competències en distribució elèctrica, sobretot en aquell
article 12 que anuncia un desenvolupament específic per als
territoris insulars i és lògic, la producció és molt més cara i ho
reconeix, un 30 i 40% més cara, la inexistència d’empreses
competidores subministradores de l’energia elèctrica no existeix
i per tant, és una situació que la mateixa llei reconeix que és
singular.

Tot i això es dóna una discriminació ben tangible envers
dels territoris insulars, perquè queda molt difusa i molt incerta
la responsabilitat del subministrament elèctric i jo aquí no em
puc estar de recordar que tot i les declaracions que va fer el
màxim responsable de l’única empresa subministradora
d’energia elèctrica de les Illes Balears, no fa gaires dies perquè
ho va remetre al Parlament en data de dia 26 de març i nosaltres
ho vàrem rebre dia 5 d’abril, diu que el nostre únic objectiu i
interès és garantir el subministrament elèctric, en les millors
condicions possibles per al conjunt de la comunitat balear, això
diu per escrit en aquest document altres coses ben distintes,
diu pocs dies després, a través dels mitjans de comunicació,
creant aquella alarma que va provocar entre certs sectors el fet

d’anunciar que no veia clar ni segur que durant aquest estiu
aquestes Illes Balears poguessin estar ben ateses des del punt
de vista de subministrament elèctric.

Naturalment que amb aquest pla director sectorial energètic
hi ha un problema de finançament considerable del gasoducte,
però aquest problema de finançament gairebé seria el mateix si
adoptàssim qualsevol de les altres solucions que se’ns
proposen; més si des del Grup Parlamentari Popular es proposa
com a un afegitó. Vostès afegeixen, vostès incorporen, vostès
intenten incloure dins el que ja hi ha més, encara. Pens que tots
estam d’acord en què el gas natural és una solució molt bona,
és una proposta que ve d’anys enrere, n’hem parlat durant
molts d’anys, jo record particularment..., deu fer onze o dotze
anys, propostes que ja sorgien des de la mateixa empresa
subministradora d’energia elèctrica i des de la nostra formació
política, favorables a la implantació del gas, i passa el temps i
encara no tenim aquesta possibilitat d’utilitzar-lo. 

És una solució molt bona: disminueix els problemes de
contaminació atmosfèrica, afavoreix l’eficàcia energètica,
serveix per a altres comunitats autònomes, pràcticament totes,
és un compromís de la Llei d’hidrocarburs per a tot el territori
de l’Estat... Per què les Illes n’han de quedar excloses?, per
quin motiu? Nosaltres consideram necessari i urgent que
l’article 12 de la Llei del sector elèctric i l’article 60.6 de la Llei
del sector d’hidrocarburs siguin desenvolupats en la seva
màxima potencialitat, perquè creim que això pot contribuir a
resoldre els problemes que comporta la insularitat. 

Per això nosaltres creim que el Grup Parlamentari Popular, en
lloc de presentar una moció de modificació d’aquest pla, en lloc
de fer una proposta de modificar-lo o revisar-lo, el que creim
que hauria de fer és fer pinya, fer pinya amb la resta de
formacions polítiques, fer pinya a l’hora d’exigir a l’Estat el dret
que tenen aquestes illes nostres a incorporar-se a la xarxa de
nous gasoductes a l’Estat espanyol. Creim que una cosa no
lleva l’altra, a diferència d’així com se’ns ha presentat des del
portaveu del Grup Parlamentari Popular, on se’ns fan unes
propostes que sembla ser que estan fetes al marge del que es
p ugui fer amb aquest pla. Nosaltres creim que cal promoure
sempre la implantació d’energies renovables, amb aquest pla
també; substituir combustibles més contaminants, amb aquest
pla també, com és ara el carbó, per altres més nets com pot ser
el gas natural; realitzar projectes encaminats a augmentar
l’eficiència energètica, i amb aquest pla també; polítiques
orientades a estabilitzar la demanda energètica, i creim que amb
aquest pla també.

Naturalment, com tot pla reconeixem que té llacunes, que hi
ha aspectes, hi ha punts amb els quals podem, des del nostre
grup parlamentari, estar més d’acord amb uns que amb uns
altres, que podria ser un pla director sectorial energètic millor
del que és, però és, tenim ja un pla director sectorial energètic,
cosa que durant aquests 16 anys anteriors no vàrem arribar a
tenir, i això per a nosaltres comporta una passa endavant
considerable a la qual feim comptes donar el màxim de suport i,
per tant, no podem estar d’acord amb el que ens proposa el
Grup Parlamentari Popular amb aquesta moció que presenta
davant aquesta cambra.
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Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Quan un presenta un recurs
davant un tribunal i ho fa fora de termini, aquest el desestima
sense entrar al fons de la qüestió. Això podria ser un resum del
que és la meva intervenció, però en qualsevol cas vull entrar
una mica en el tema.

Vostè molt hàbilment ha anat dient punt per punt que
aquestes modificacions no fan mal al pla. Sí, que li fan mal, li fan
un mal que és iniciar una altra vegada la seva tramitació, i
aquest precisament jo crec que és fonamentalment l’objectiu
que vostès tenen, perquè hi ha hagut temps i formes per
intentar aconseguir que allò que vostès exposen aquí figuràs en
el pla. Si no hi figura, o és perquè no han intentat aconseguir
esperant avui aquest dia, o és que, havent-ho intentat, ja ha
estat rebutjat i hi tornen, però en qualsevol cas l’objectiu final
és clar: anem a aturar aquest pla a fi de demostrar que aquest
govern és inoperant.

Jo crec que aquesta és clarament la seva intenció, jo li
reconec la seva virtualitat, vostès són l’oposició i per tant això
forma part d’una de les estratègies possibles, però nosaltres no
hi caurem, no hi caurem, perquè a més utilitza arguments jo crec
que clarament demagògics. Atrevir-se a dir que costa
determinar unes zones en les quals es podran, si fos el cas,
instalAlar dipòsits de gas liquat, vostè sap què costa?, vostè
creu que si determina una zona d’aquestes illes, tan sensibles,
perquè estan molt habitades i estan molt explotades, que
existeixin uns dipòsits de gas liquat, això no té cap efecte
econòmic, social, sobre aquest territori?, per un potser sí? Idò
jo crec que vostè coneix poc el que afecta el territori, aquesta
hipoteca per un potser sí. I aquest mateix potser sí ja demostra
una debilitat en les nostres propostes, és a dir, nosaltres
proposam això, però no es preocupi, ens pot dir que no perquè
tenim l’alternativa.

No miri, jo crec que haurà de ser més valent en el que
proposa, i li vaig recordar en la seva intervenció quan va fer la
interpelAlació que, aquesta idea, se la poden apuntar vostès,
que la va exposar un dels seus presidents, i per tant, si en un
moment donat això es va creure adequat, per què no ho hem de
continuar creient?, perquè és, la solució del gasoducte, és la
que tècnicament és més versàtil, i vostè això ho sap, i vostè sap
que les noves tecnologies impulsen aquesta diversificació i
tecnològicament pot ser de les solucions més netes per al
nostre medi ambient en un futur quan es desenvolupin sistemes
de transformació del gas en energia elèctrica, que en aquest
moment ja s’estan impulsant a determinats estats nord-
americans.

Quant al seu alarmisme en relació al cas dels molins de vent,
Sr. Triay, jo crec que vostè hauria de reconèixer que existeix un

pla territorial, que serà el que al final haurà de definir allà on se
situen determinades infraestructures. Això no vol dir que el pla
director sectorial no apunti allà on des de l’eficiència energètica
serien més adequades, però altres elements de tipus urbanístic
poden determinar que aquesta màxima eficiència energètica
pugui ser incompatible amb proteccions mediambientals i, per
tant, s’ha de recórrer a una zona. No és una contradicció, sinó
que jo crec que és un element de salvaguarda i que, a més, posa
i situa per damunt els plans directors sectorials els plans
territorials insulars.

I vostè parla d’incompliment de legislació per part d’aquest
govern, per part de nosaltres mateixos com a parlamentaris que
donarem suport a aquest pla. Bé, jo crec que si vostè té tanta fe
en el compliment de la legislació, jo entenc, crec que també
hauríem d’instar el Govern de l’Estat, com li ha citat el Sr. Buele,
encara que crec que vostè no ha escoltat molt la seva
intervenció perquè estava ocupat amb altres temes, però bé, les
competències estatals en matèria d’energia són importants, el
sector elèctric no ha estat prou regulat en els territoris insulars,
i, en darrer terme, no oblidin que varen ser vostès que varen
llançar amb gran propaganda un pla fiscal, una llei de règim
fiscal especial per a les Illes Balears, que va acabar amb un
règim especial que esperam que sigui desenvolupat perquè
aquell sobrecost que es deriva de la insularitat, i aquest en seria
un, idò tenim dret al fet que sigui aportat pel Govern de l’Estat,
i nosaltres, quan vàrem parlar del règim fiscal especial, nosaltres
sempre vàrem defensar que nosaltres no volíem règims fiscals
especials, no volíem privilegis fiscals, volíem la fiscalitat que
ens pertoca perquè aquesta és una contribució a la solidaritat,
però que sí que volíem no ser penalitzats pel fet de ser un
territori insular, i per tant, per aquesta altra via havien de venir
les compensacions. Les estam esperant, encara.

Per tant, Sr. Huguet -perdoni, que abans m’he equivocat, ara
me n’adon- no podem donar suport a aquestes mocions que
vostè presenta i per les raons que li he exposat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Tiene la palabra el Sr. Huguet por
contradicciones por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és cert que durant la intervenció del Sr. Buele hi havia
un company diputat que m’explicava qualque cosa, però digui
el que digui el Sr. Crespí, que jo no li canviaré el nom, sí que
també és cert que he pres nota del que vostè deia, i quan tenia
aquest diputat (...), vostè el que ens demanava als del PP és
que féssim pinya. 

Miri, no sé què significa exactament el que vostè em
demana, però vull pensar que és positiu i li vull dir que sí, però
perquè facem pinya el que no podem anar és en faldaret a
Madrid, i si anam amb aquest pla, que contradiu no només la
legislació estatal sinó la nostra, l’autonòmica, territorial, que
vostès, els seus vots, van aprovar el mes de desembre del 2000,
farem el ridícul. 
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La nostra proposta, que va ser formulada -crec que m’hauré
deixat la fotocòpia del Diari de Sessions a l’escó- el mes
d’octubre, Sr. Crespí, el mes d’octubre ja els plantejàvem que
incorporessin aquestes coses, el que passa és que vostès són
caparruts; quan ho tramitaven. Com puc cercar jo que
prolonguem tramitacions o els ampliem si el mes d’octubre ja li
demanava el mateix? Sr. Crespí, ni aquest argument no és vàlid
per això que li acab de dir, ni vostès no han entrat per a res en
el que jo els ha plantejat. Vostès em diguin: volen els parcs
eòlics a Menorca tots, 70 i busques de megavats?; no sé per
què no diu el pla ni l’alçada, ni la capacitat de res, situats dins
Anei i situats en zona de Zepa. Vostès, els diputats del pacte,
que donen suport a aquest govern, volen açò per a Menorca?
Vostès volen açò? Ho diguin fort i clar, contestin el que els
plantej, açò és injust per a Menorca, absolutament injust i
absolutament pejoratiu per a una programació del territori per
a allò que es pot fer en sòl no protegit, absolutament pejoratiu.
Els dic que en açò estaré en contra encara que em quedi tot sol,
i lluitaré fins on faci falta: no hi passarà, Menorca, per aquí,
perquè és una injustícia.

Segon tema. A les Balears la generació elèctrica passa per
dificultats; els que han de posar les plantes de generació,
perquè està descartat el cable, no saben quin combustible
podran emprar. Tots volem gas, però la quantitat de gas que
podem gastar d’aquí a deu anys amb tots els increments i
emprant gas, només gas, per fer electricitat, no basta per fer
eficient i retornable la inversió, la més barata de les inversions,
ni tan sols per 20.000 milions, i vostès van amb un pla de
70.000.

“Perquè nosaltres, i nosaltres, i REB”. Miri, quan tenim
dificultats per entendre un problema, tots vam aprendre que es
podia acudir a la reducció, sistema de simplicaficació, traduir-lo
en problemes petits i resoldre’ls, però no fer el ximple. Nosaltres
no podem venir aquí, senyors diputats del pacte, en temes
d’energia a fer els ximples. Nosaltres tenim a les Balears un
problema greu, vostès primen notícies de diari -“hem aprovat
un pla”, “tenim un pla” i fandangos- per sobre de la
responsabilitat que hi hagi reserves sobre el territori i la
possibilitat de dur un combustible que no sigui només carbó;
si no acabarem a les Illes només tenint electricitat amb carbó i
pagant, a més, els costos, que per una altra banda els vull dir
que seria el que sortiria més barat. No juguin amb açò, que hi
estan jugant; no venguin amb demagògia fàcil. 

El depòsit, els costos econòmics, socials... Sr. Crespí, té 28
diputats del PP per acompanyar el Partit Socialista, si fa falta, i
posar el dit damunt l’illa. No tengui por dels impactes socials i
econòmics, vulgui un projecte de pla energètic factible que a
l’Estat tècnicament i econòmicament puguin dir que sí. No facin
utopia del pla energètic, que en energia les utopies el duran a
la fallida d’aquesta societat. Aquesta societat en dos anys
pateix el que no havia patit mai, pateix el que no havia patit mai
en el sector més productiu i més avançat i en què era líder a
Espanya, i ja no ho és. Prenen decisions només per tornar a
governar, només per tenir titulars als mitjans de comunicació.
A qualcú de vostès, no a tots, però a qualcú de vostès els hem
de reconèixer la seriositat perquè pensin el que fan. Som aquí
per fer possible allò que en política es diu realitats factibles, no

hi som per fer demagògia i molt menys per fer política per
guanyar més eleccions.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Amb la seva intervenció
queda substanciat aquest debat i procediríem a continuació a
la votació de la moció. 

Demanaria a les senyores i als senyors diputats que votin
a favor de la moció que es posin drets, per favor. Moltes
gràcies.

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

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 29 en contra; en
conseqüència queda rebutjada la moció presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla director sectorial energètic
de les Illes Balears.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2377/01, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de Son Llàtzer.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que són les
proposicions no de llei. La primera és la proposició no de llei
2377, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l’hospital de Son Llàtzer. El diputat Sr. Gascon té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Presentam avui aquesta proposició
no de llei a causa del canvi expressat per la ministra de Sanitat
respecte al fet que el futur hospital de Son Llàtzer sigui una
fundació i no un consorci, com estava establert.

Nosaltres volem dir des del Grup Socialista com a premissa,
encara que no es digui a la proposició no de llei, però ja que
parlem de Son Llàtzer i que serà una fundació, que el Grup
Socialista s’ha manifestat sempre en contra de les fundacions
sanitàries. Vull recordar que el Partit Socialista a l’Estat va
donar suport en el seu dia a la Llei 15/97, de nous models de
gestió, i va rebutjar l’article 111 de la Llei 50/98, amb la qual es
feien les fundacions públiques, i també la fundació en aquell
moment de Manacor i d’Alcorcón, que no n’hi havia d’altres,
que s’acollien a la Llei de fundacions de l’any 94, interpretant
que la Llei de fundacions no s’ha fet per a hospitals. Mantenim
aquesta postura i creim que les fundacions no són bones per
molts de motius que no vénen en aquest moment al cas, emperò
que ja el Grup Socialista ha discutit en aquesta cambra aquesta
legislatura i l’anterior; ha estat l’únic grup que ha presentat
proposicions en contra de fundacions l’anterior legislatura i
aquesta.
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La proposició d’avui té dos punts. En el primer demanam
textualment que “el Parlament de les Illes Balears rebutja la
decisió unilateral per part del ministeri -evidentment- de fer una
fundació sanitària a Son Llàtzer”. Bé, aquí es va signar un
protocol d’intencions el 8 d’octubre del 98 en què es deia que
l’hospital de Son Llàtzer seria regit per la fórmula d’un consorci.
Sí que és cert que també deia que posteriorment..., “ sin
perjuicio de que posteriormente pueda derivar hacia otra
forma de gestión”, però evidentment posteriormente vol dir
una vegada fet el consorci; el consorci encara ni s’ha fet.

Se’ns va dir en aquell moment que el consorci no es podia
deslligar d’altres coses. Jo record que vam discutir en diverses
ocasions sobre aquest conveni, i quan nosaltres dèiem que no
estàvem d’acord en el fet que Inca s’hagués de pagar a mitges
entre la comunitat i el Govern balear, es deia que, clar, que no
es podia extrapolar una sola cosa, sinó que tot el conveni era
un paquet. En aquest pas jo crec que l’únic que serà del
conveni serà el que pagarem Inca a mitges i tota la resta no es
complirà; si no al temps.

Aquí ha passat que la ministra de Sanitat, de dir “no quiero
imponer las fundaciones sanitarias”, i dient textualment “hay
muchos modelos de gestión en las comunidades autónomas,
y para caminar sobre seguro hacia el consenso de lo esencial,
han creído que es mejor no dificultarlo imponiendo fórmulas
de gestión concretas. Si alguna comunidad autónoma quiere
fundaciones, las tendrá, pero yo no se las voy a imponer”.
També deia el Sr. Rubén Moreno, president de l’Insalud,  “el
Insalud dejará en manos de las comunidades el salto a la
gestión privada de los centros”. Posteriorment, la ministra de
Sanitat, sense haver-ho comunicat a la comunitat autònoma,
perquè recordem que va ser a una junta regional del PP a
Logroño, va dir que l’hospital de Son Llàtzer seria una
fundació, una fundació igual que Manacor i Alcorcón. Açò va
dir la ministra de Sanitat sense, com hem dit, comunicar-ho al
Govern ni discutir-ho amb el Govern, perquè jo tenc les actes de
les comissions i tan sols en un acta suggereix la presidència de
la comissió, que és l’Insalud, el fet que s’hauria de valorar fer
una fundació. Això és rebutjat immediatament per Serbasa,
concretament pel Sr. Joan Domènech, i no se’n torna a parlar
més, d’aquest assumpte.

Per tant, nosaltres rebutjam aquesta decisió del ministeri
perquè estam en contra i el Govern està en contra del fet que es
faci una fundació. El que passa és que també hem de dir que és
molt difícil com a govern, interpret jo, estar en contra quan es
posa entre l’espasa i la paret i es diu que si no es fa una
fundació l’hospital no es podrà obrir el 15 de desembre. Per tant
jo interpret que el que ha fet el Govern és acceptar com a mal
menor el fet que es pugui obrir aquest hospital, que el dia 15 de
desembre s’obrirà amb dues consultes externes, tres metges i
dos zeladors, només, però bé, perquè es pugui obrir en aquell
moment i fer la foto, i començar a donar una assistència als
ciutadans de Palma de Mallorca. Però en cap moment el Govern
s’ha posicionat a favor de les fundacions.

Respecte al segon punt, la proposició textualment diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a no
prendre decisions sobre la gestió de la sanitat als centres de les

Illes Balears que puguin comprometre la futura gestió, segons
criteris propis, pel Govern de les Illes Balears”. Açò no és la
primera vegada que es diu en aquesta cambra. El 22 de
desembre del 98 aquest diputat ja manifestava en el debat dels
pressupostos que era vergonyós que ja llavors, que dèiem que
era un moment pretransferencial, des de Madrid ens imposessin
un model d’hospitals sense que nosaltres poguéssim opinar.
Record que en aquell moment aquest diputat va dir que es feia
amb els vots de Convergència i Unió, que va molestar
especialment, i probablement amb lògica, en aquell moment al
conseller de Sanitat. Ara ja veuen que pactam, opinam, i
després la ministra fa el que vol.

A més a més, igual que altres comunitats autònomes hem
pensat que tenim altre motiu per demanar que no se’ns imposi
el model sanitari que volem a les Illes. L’únic que hauríem
d’esbrinar aquí és si el tipus de gestió a un hospital és o no un
caràcter bàsic que hagi de regular l’Estat. Segons la Constitució
-i açò ho han manifestat altres autonomies- l’Estat té
competència exclusiva, segons l’article 149, a les bases i
coordinació general de la sanitat. L’article 148 diu que les
comunitats autònomes poden assumir les competències de
sanitat, i el nostre estatut, a l’article 10.14, diu que tenim
competència exclusiva en sanitat. Per tant, tal vegada no seria
aventurat, com han dit alguns juristes, que es vulnera
l’exclusiva competència de la comunitat autònoma quan es
regula el mecanisme de constitució i funcionament dels centres
sanitaris. L’Estat no tindria competències en això malgrat la
nostra comunitat no tengui assumides les transferències de
sanitat.

Anant més enllà, el Tribunal Constitucional estableix que
allò bàsic que s’ha de legislar per part de l’Estat, és “una
regulación normativa uniforme y de vigencia en toda la
nación para proporcionar un denominador común, a partir
de lo cual cada comunidad autónoma pueda desarrollar sus
competencias”. Per tant, és bàsic o no és bàsic, el tipus de
gestió? Nosaltres creim que no. La Llei general de sanitat dóna
a les comunitats autònomes..., diu que “dispondrá acerca de
los órganos de control y gestión”, i l’article 55 atribueix la
competència d’organització a les comunitats autònomes. A la
mateixa llei l’Estat es reserva el disseny general i fixa, en
definitiva, les bases i la coordinació. 

Per tant, nosaltres creim que una fundació..., el fet ja no
d’una fundació, de muntar un model de gestió distint als
actuals, no seria competència de l’Estat, sinó que seria
competència de les comunitats autònomes i, en aquesta cas, la
nostra. Per açò i només per açò, demanam que el Govern central
no prengui decisions que afectin l’organització dels hospitals,
tinguem o no tinguem les competències. 

Ja sabem que serà molt difícil, un moment estigui establerta
aquesta fundació, dur-la enrere. Sabem el que passa a la
fundació de Manacor i no estam d’acord amb la gestió que
s’està fent a l’hospital de Manacor. No estam d’acord en
externalitzar serveis com el de laboratori a l’hospital de
Manacor. No estam d’acord amb les llistes d’espera que hi ha
a l’hospital de Manacor i moltes d’elles camuflades. No estam
d’acord en el fet que quan el Govern va a Madrid a parlar de
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transferències, els de la mesa de negociació no sàpiguen el
pressupost de Manacor perquè diuen que això ho sap el
Ministeri d’Economia. Amb tot això, no hi estam d’acord.

Per tant, nosaltres demanam que es rebutgi aquesta manera
d’actuar i que no s’interfereixi a la nostra comunitat i puguem
fer un model de gestió que nosaltres considerem oportú.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista, que
ha presentat la proposició no de llei.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Nadal, en nom del Grup
Mixt, Unió Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats, convendran amb
mi que, juntament amb l’educació, la sanitat és la base de
l’anomenat estat del benestar, gràcies al qual l’activitat de les
persones pot desenvolupar-se de manera lliure d’acord amb
unes normes establertes per la mateixa societat. Si falla
l’educació o falla la sanitat, difícilment les persones poden
actuar en igualt at de condicions amb les conseqüències que
tots coneixem.

Les administracions públiques han de garantir uns serveis
educacionals i sanitaris universals i gratuïts, amb un
finançament adequat per tal que puguin complir les seves
finalitats. Tot això, per descomptat, complementari i respectuós
amb les decisions personals que cada persona pugui fer d’optar
perquè la seva sanitat o la seva educació sigui per mitjans
privats.

A aquestes alçades de la meva intervenció es demanaran:
i què tenen a veure totes aquestes obvietats amb el debat de la
proposició no de llei que avui el Grup Socialista presenta sobre
l’hospital de Son Llàtzer? Jo personalment crec que molt,
evidentment, perquè si no, no hauria començat d’aquesta
manera la meva intervenció. Pensem en això darrer que he dit.
Les administracions públiques han de garantir uns serveis
educacionals i sanitaris universals i gratuïts. L’actual
ordenament institucional de les administracions públiques de
l’Estat espanyol es basa en l’autonomia de les diferents
comunitats que conformen aquest estat espanyol. Els
successius processos de transferències de competències i de
serveis han configurat un sistema descentralitzat a tot l’Estat
espanyol. A les Illes les competències en matèria d’educació
han estat transferides, les de sanitat encara no, si bé ens han
anunciat que ben aviat seran transferides. En sanitat, idò
donant que no estan transferides, és l’Estat que determina les
places que hi ha d’haver, les obres que s’han de fer, tenim
l’exemple de Son Dureta, el que cobren els funcionaris, els
requisit d’adjudicació de places i tots i cada un dels requisits
que conformen la normativa d’aquesta sanitat, és l’Estat que
des de Madrid dissenya una sanitat, per a nosaltres, sense
pràcticament cap possibilitat d’intervenir per a la nostra
comunitat autònoma. És cert que tenim un incipient sistema

sanitari propi, indispensable per complementar l’insuficient
dotació que des del Govern central es disposa a tal efecte i
nosaltres als ciutadans d’aquestes Illes ens costa molts de
doblers cada any, un sistema sanitari propi que té les
característiques que des d’aquesta comunitat autònoma hem
decidit, previ acord de tots, que tengui.

Les declaracions del ministre foren en aquest sentit
desafortunades i per desgràcia ens estam acostumant que les
declaracions dels ministres siguin desafortunades. Pertoca idò,
per part del Grup d’Unió Mallorquina donar suport a aquesta
proposició no de llei, que avui presenta el Grup Socialista, no
volem que es trenquin els acords presos en aquest Parlament
o en aquestes Illes o en el Govern legítimament triat per aquest
Parlament, ni volem que des de Madrid decideixin per nosaltres.
Podríem entrar a discutir si una fundació, un consorci, una
gestió feta d’aquesta o aquesta altra forma, podríem però crec
que el debat avui no és aquest, avui el debat és la usurpació de
la sobirania que fa el Govern des de Madrid, perquè encara que
les competències sanitàries o de sanitat no siguin efectives,
també és cert que aquestes poden produir-se de manera ràpida
i per això som nosaltres o hauríem de ser nosaltres els que hem
de decidir, quan les tenguem, que fer amb elles, de quina forma
s’han d’organitzar, quin model propi hem de tenir de sanitat i
això ho veu Unió Mallorquina, partit que represent. 

En aquest punt voldria manifestar que crec molt oportuna
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Socialista,
per tal de poder aclarir una sèrie de confusions que s’han
produït en aquest tema, amb el personal sanitari que actualment
depèn de la comunitat autònoma. Ens consta que el personal
sanitari que actualment depèn de la comunitat autònoma, ja
sigui funcionari o laboral tenia clar fins ara, o pareixia tenir clar,
perquè així li havia comunicat el Govern que quan s’obrís Son
Llàtzer, conegut com Palma II, s’establiria un procés d’ocupació
de places, allà on ells, els treballadors del complex hospitalari
tendrien una certa preferència si així ho desitjaven, respectant
el seu estatus, la seva categoria, la seva antiguitat, en definitiva
les seves condicions de feina, és així, supòs que és així. 

Llavors per què encara la setmana passada a l’Hospital Joan
March, per exemple s’informava, per part del Govern, del
contrari, se’ls informava que Son Llàtzer seria una fundació que
els que volguessin podrien incorporar-se però perdrien
l’antiguitat i categoria, a més dels sous i horaris que serien
diferents, que el Govern estava dispost a donar-los una
indemnització per pèrdua del seu lloc de feina de 500.000 o
1.500.000 pessetes per compensar aquestes pèrdues i aquesta
indemnització l’haurien de reintegrar si aquest funcionari estava
en excedència tornava a ingressar a la comunitat autònoma. Tot
això sense que els treballadors que no optessin per ocupar una
plaça en el conegut Palma II, tenguessin clar quina seria la seva
situació o com quedarien en el complex sanitari que segueix
pertanyent al Govern de les Illes Balears, crec que és positiva,
crec que és oportuna aquesta proposició no de llei perquè
permetrà explicar que passarà en aquesta situació i permetrà
tranquilAlitzar els funcionaris que depenen del complex
hospitalari de la seva situació, així idò hem d’aprovar aquesta
proposició no de llei, Unió Mallorquina donarà suport a
aquesta proposició no de llei, presentada pel Grup Socialista
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perquè consideram que en el seu punt dos, que hi estam
d’acord absolutament en aquest punt, és el Parlament i el
Govern de les Illes Balears els que han de dissenyar el futur de
la sanitat a les Illes Balears, però al mateix temps Unió
Mallorquina exigeix o demana al Govern de les Illes que
mantengui una postura clara i que eviti amb tots els medis
possibles que la situació laboral del personal actualment
adscrits al servei sanitari, que depenen de la comunitat
autònoma es vegi, si així no ho volen, modificades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup Mixt Unió
Mallorquina. Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vet aquí
el protocol, vet aquí una còpia d’aquest document signat a
l’Estat de Palma el 8 d’octubre de l’any 98, que havia de ser la
panacea, com ho va dir l’Hble. Sr. President havien solucionat
els problemes de sanitat dels propers 25 anys, ara en queden
només 22, hem viscut tres anys magnífics de la sanitat, tot i que
a vegades els ciutadans poc informats, despistats fins i tot,
usuaris de Son Dureta per ventura no se n’havien temut que
tots els problemes de la sanitat es varen resoldre quan el Sr.
Romay Becaria i el Sr. Jaume Matas firmaven aquest document
dia 8 d’octubre de l’any 98 i no hi va falta convicció,
entusiasme, del Sr. Jaume Matas en aquest hemicicle quan ens
mostrava satisfet i orgullós aquesta fita.

Aquest document recull el compromís d’Insalud, compromís
important de fer un segon hospital a Palma, un hospital que el
pla director de l’oferta sanitària de l’any 87 quan el PP pensava
que teníem competències en planificació sanitària, nosaltres
compartíem aquesta opinió la compartim encara, deia que
s’havia de posar en funcionament l’any 94 un hospital que des
de l’any 91 té pla funcional i l’Insalud acceptava que l’havia de
fer des de l’any 91, però bé, el 98 set anys després el Govern de
l’Estat va tenir a bé dir que estava disposat a fer aquest
hospital. També l’Insalud també es va comprometre a fer un
hospital, bé mig hospital a la ciutat d’Inca, encara està molt
enrera i a cont rapartida es va dir una cosa molt important, es va
anunciar la rescissió dels concerts amb els hospitals del
Govern, l’Hospital General, l’Hospital Joan March, Creu Roja i
Sant Joan de Déu, a més de reduir Son Dureta. Per cert aquesta
rescissió era uns dels grans mèrits que ens venia el Sr. Jaume
Matas d’aquest document, ens deia, ell ho venia d’una altra
manera, els ciutadans de les Illes Balears estalviaran mils de
milions de pessetes, 20.000 ens deia, per què? Senzillament
perquè tancaríem els nostres hospitals, per tant, aquest era el
gran estalvi i la gran aportació d’aquest document en aquest
país.

Però resulta, i això és el que hem denunciat des d’aquell
moment, és que una vegada executat aquest acord, quan
l’Insalud hagi complit, veurem si és veritat, quan vegem Son

Llàtzer i vegem Inca el nombre de llits públics per aguts haurà
disminuït a Mallorca i això que l’Hospital de Son Llàtzer n’havia
de tenir 550 i en tenim 400 avui en el pla actual, com a previsió,
però certament ara ens diuen que no passem ànsia se’ns explica
que ja no té tanta importància el fet dels llits per habitant, la
mitjana estatal està molt per damunt encara, però no tenguem
molta importància amb això, donem-li una cosa molt més greu i
molt més mala d’explicar i és que tampoc no assolirem ni de
lluny la mitjana estatal en despesa en pessetes per habitant.
Recordem que estam perdent cada any de l’ordre de 7.000
milions de pessetes, la pujada de l’Insalud no ha pujat aquesta
xifra, per tant, fa molts d’anys que estam en aquesta situació i
són molts de milions de dèficit que anam acumulant, mentre la
població de les Illes Balears i no és cap misteri ha augmentat en
100.000 habitants en 10 anys i segueix suportant una població
assistida molt superior.

Realment no es tracta d’un greuge comparatiu, un greuge
estadístic que podia semblar de pissarra, sinó que és un greuge
real, que es pateix a Son Dureta amb una sobresaturació
realment important i de passada hem de recordar com a simple
anècdota, per ploure damunt banyat, aquesta desaparició
vergonyosa del Pla director de reforma de Son Dureta, aquests
12.000 milions que s’han anat en orris, sense pena ni glòria, que
s’havien d’invertir per arreglar i modernitzar l’hospital de
referència. De totes les previsions del protocol jo crec que és
ara la que ens interessa, la que ha fet esment el Grup Socialista
i també el Grup Mixt, està a la clàusula cinquena i estableix la
creació d’un consorci entre el Govern i el ministeri per gestionar
Son Llàtzer, els motius s’expliquen en el protocol, són bons
d’entendre, d’entrada és donar lloc al Serbasa per fer-lo partícip
en la gestió, mentre esperam la transferència de l’Insalud i per
una altra banda, molt important, permetre que el personal del
complex hospitalari de Mallorca es pogués incorporar-se a Son
Llàtzer i ho repetesc tal i com diu el text, la constitución de un
consorcio es la fórmula que mejor se adapta al nuevo
hospital, al facilitar la incorporación del personal, diu més
endavant, ho traduiré, la plantilla de l’Hospital Son Llàtzer
s’integrarà per al personal, aquests organismes, es refereix al
Govern i l’Estat, transferiran de les seves respectives
institucions i matisa sempre amb caràcter voluntari, però ara el
Govern de l’Estat, jo crec que ja s’ha dit un poc la cronologia
de les declaracions com ha anat, es desentén del protocol, ja no
l’interessa aquesta entesa i aquest acord, sinó que decideix
unilateralment crear una fundació per gestionar l’hospital.

Per al nostre grup com a mínim és curiós que els guardians
fidels del protocol que escaïnaren tant en la polèmica de
l’Hospital d’Inca, molt poc gelosos dels interessos d’aquesta
comunitat i sí de la lletra d’aquest protocol, ara no hagin dit res,
com a mínim sorprenent. Justament a nosaltres que no ens
xocava mica aquest protocol, aquesta sí que era una qüestió
que ens interessava, el tema de la gestió pública com s’ha
apuntat i estam contents que aquest Parlament avui es
pronunciï una altra vegada al respecte. Nosaltres seguim
mantenint que cal una forma de gestió pública dels hospitals,
però en aquests moments crec que també és important garantir,
fort i no et moguis, la possibilitat de què els treballadors de la
sanitat pública de Balears, i en concret els treballadors i
treballadores del complex hospitalari de Mallorca puguin, si així
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ho desitgen, passar de Son Llàtzer en la situació laboral i
salarial, tal com s’ha apuntat, amb l’estatus que en aquests
moments gaudeixen, com també que la resta de treballadors de
la sanitat pública puguin participar dins un concurs de trasllats,
puguin accedir a l’Hospital de Son Llàtzer a fi de respectar les
expectatives de promoció, la carrera professional, etcètera.
Nosaltres valoram.

Tanmateix hem d’insistir en la prioritat del complex
hospitalari, perquè l’Insalud continua amb l’amenaça d’eliminar
el concert, l’Insalud segueix mantenint la desaparició dels
contractes programa i això ningú li escapa que suposarà un
canvi radical amb allò que hagi de ser la funció d’aquest
personal dins l’Administració autonòmica. Davant això ens
sembla de sentit comú i d’un mínim de lleialtat institucional, que
si un hospital públic substitueix en part un altra hospital públic,
de dues administracions distintes que estan cridades en un o
dos anys a ser la mateixa administració, bé que es posin d’acord
i que aquest mateix personal li tregui tot el profit, amb tot el
reconeixement, comprenguin el matís, que en aquest moment
tenen com a treballadors públics aquests treballadors, no és
així, no ho entén així el Partit Popular, no ho entén així l’Insalud,
sinó que escatima aquesta mena de drets.

És evident que el Govern s’ha vist obligat, nosaltres creim
que amb molt bon criteri, ho aplaudim, a assumir el compromís
de compensar d’alguna manera la pèrdua de poder adquisitiu,
que de cap manera s’havia d’haver produït fins a un màxim de
2 milions de pessetes i garantir tots els llocs de treball que
decideixin romandre a l’Administració autonòmica, mentre això
no sigui el més òptim, no quedarà més remei a l’Administració
autonòmica amb totes les conseqüències romandre amb el
personal, com a mínim fins que es faci càrrec de tot l’Insalud,
una obligació que tenim, sobretot l’Estat, però també nosaltres
d’ençà de la darrera modificació de l’Estatut.

En qualsevol cas, acab Sr. President, però crec que és
important en aquest moment que tenim per fixar la nostra
posició, per tot el marc posterior que es situarà Son Llàtzer, que
volem deixar clar des del nostre grup que consideram
inacceptable que l’Insalud cancelAli els contractes programa
amb els hospitals del Govern, mentre no garanteixi el mateix
nombre de llits hospitalaris públic per habitant de l’Estat i com
a mínim mentre no garanteixi les mateixes pessetes per habitant
que gasta arreu de l’Estat, no es poden eliminar llits públics a
Mallorca mentre no arribem a la mitjana i no es pot escatimar qui
ha estat escatimant tots aquests anys la sanitat pública no pot
en aquest moment escatimar un concert. Vull recordar que el pla
funcional de Son Llàtzer, deia que quan funcionés faltarien 250
llits a Mallorca, algú podia haver oblidat, perquè parlam de
l’any 91, que teníem 100.000 residents menys a les Illes Balears,
i en aquells moments un confiava que l’Hospital d’Inca ja
estaria en funcionament en aquestes alçades. Per tant, si en
aquell moment es deia que necessitàvem les 250 places, si
l’Hospital d’Inca quan es faci en tendrà 125, ni serà ni passat
demà i ho sabem per l’experiència de Son Llàtzer i ho sabem per
l’experiència de Manacor el mínim que demanam és que es
mantenguin totes les places públiques mentre no es
recompongui tot el sistema.

Acab Sr. President, només una crida, crec que aquest
Parlament és bo que la faci en aquest moment de demanar a
l’Insalud que abandoni la seva arrogància, que tengui en
compte el parer d’aquesta cambra, que representa la sobirania
del nostre país, com demanam també en els còmplices
d’aquesta decisió unilateral de l’Insalud, el Grup Parlamentari
Popular, amb independència dels vots d’avui, de si està a favor
o no de les fundacions, que faci saber al Govern de l’Estat que
no es pot governar contra la voluntat d’un Parlament
autonòmic, en una competència que ja és nostra, és nostra, les
competències les dóna l’Estatut no un decret del Govern,
l’Estatut d’Autonomia ja ens ha atorgat aquesta competència.
Per tant, mentre es negocia la transferència o no, aquest
Parlament és el que ha de decidir el que volem cap al futur del
nostre país i per tant, independentment del Partit Popular li
demanam l’esforç institucional de comprendre i de fer
comprendre a Madrid que estam dins un Estat autonòmic.

 En qualsevol desitjam que aquesta vegada sí, l’enèsima...

(La Vicepresidenta segona substitueix al President en la
direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sr. Alorda per favor. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Sí Sra. Presidenta, només dir que aquesta vegada confiam
que sigui veritat i Son Llàtzer s’aixequi i camini com aquell altre
llàtzer que crec que en aquestes alçades i en aquest nivell quasi
ens semblarà miracles equiparables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fiol per un temps de 10 minuts. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
fixar la posició el Grup Parlamentari Popular també per sortir al
pas d’algunes afirmacions que avui s’han fet aquí i no hi estam
d’acord. Nosaltres no votarem a favor d’aquesta proposició, ja
ho anuncio, i explicarem perquè. Creim que s’ha produït un
procés que no es pot deslligar de l’acord que avui es pretén
prendre. 

En primer lloc m’agradaria destacar d’una forma molt
import ant que s’ha dit per part d’algú que ja ha intervengut,
que l’acord del Consell de Ministres constituint la fundació de
l’Hospital Son Llàtzer és un acord que ja ha estat consentit per
aquest Govern, haurà estat consentit com a mal menor, amb
matisos, això jo no ho jutjo ni som qui per jutjar-ho per ventura,
però ja han estat consentit, el Govern ha dit que donava per bo
que es constituís aquesta fundació i no només això, sinó que
també ha provocat, segons alguns mitjans de comunicació,
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crisis entre Esquerra Unida i PSOE per acceptar Sanitat que
Palma II sigui una fundació, informacions publicades molt
recentment i que no han estat, que jo sàpiga, desmentides, per
tant, han generat les lògiques tensions, comprensibles, encara
que jo crec que la posició del Govern en aquest tema em sembla
d’una certa lògica i un cert sentit comú i ho vull dir aquí, és
obvi que el text  que ja ha estat invocat per varis que m’han
precedit en l’ús de la paraula, deixa molt clar que el consorci no
era una qüestió en si mateix, sinó que era un camí per
aconseguir un objectiu i el més fonamental és que
s’aconsegueixi aquest objectiu, el propi text  que ha estat citat
per algun de vostès ho reconeix i diu fins i tot que és
perfectament possible que una vegada aconseguit l’objectiu
aquest consorci, que és aconseguir que el personal passi a Son
Llàtzer, llavors pot transformar-se perfectament en una
fundació. Per tant, el propi text  del protocol recull perfectament
aquesta possibilitat i en aquest sentit veim que es complirà
d’una manera determinada aquest aspecte que es pretenia i és
el pas del personal del complex hospitalari de Mallorca a Son
Llàtzer.

Jo vull dir perquè crec que tots llegim els diaris el matí, que
avui es dóna una notícia que a mi em satisfà i ho vull dir
clarament, ahir es va arribar a un acord entre el Govern i la Mesa
de Sanitat, de tots els sindicats respecte aquest traspàs que
algú reivindicava que es produís amb tots els reconeixements
professionals i jo vull que es produeixi amb tots els
reconeixements professionals, per suposat, i òbviament si aquí
es pacte com es va pactar ahir, que una part de les retribucions
s’equiparan a compte del Serbasa, no passi pena que això
formarà part del compte de reclamació el dia de les
transferències, com no pot ser d’altra manera. Per tant, no
regalam res, però sí m’interessa deixar molt clar, perquè no estic
d’acord en com s’ha plantejat el tema, que el Govern no té
interès pel protocol, el Govern de Madrid, com s’ha dit aquí, no
és veritat, el Govern de Madrid té interès pel protocol i el
Govern de Madrid fa viable un acord que permet que el
personal del complex hospitalari de Mallorca sigui traspassat a
Son Llàtzer, per tant, té interès pel protocol i manté la posició
que mantenia quan es va signar el protocol, i era facilitar que el
personal, altament qualificat per altra banda, pogués anar a Son
Llàtzer i es produís el que vostè demanava, és a dir, aprofitar la
capacitat d’aquestes persones i que aquestes persones
treballessin al nou hospital.

Naturalment no coincidim en algunes coses que s’han dit,
en certa alegria. Respecte dos aspectes que m’han interessat i
vull comentar, he de dir també la meva. El Sr. Gascón ha
introduït dins el debat una qüestió respecte la
constitucionalitat, respecte la regulació del model de gestió dels
hospitals, això és un tema que em declaro incapaç avui per avui
de fer-ne un judici i naturalment si es suscita una qüestió de
legalitat, bé s’haurà de suscitar als àmbits interpretatius i
naturalment estar pendents d’allò que diguin aquests àmbits
interpretatius, però jo crec dins l’àmbit de competències pròpies
de l’Insalud, aquesta està perfectament capacitat per exercir
emparant-se en la seva normativa les accions que cregui per
definir els models que hagi de posar en marxa. Jo no sé si el
Govern, torn al principi perquè ara veig les notes de quan
parlava el Sr. Gascón, ha acceptat com a mal menor o no, però

la veritat seria anar contra els propis actes del Govern votar a
favor de la proposta que avui es dur aquí, això li podem donar
totes les voltes que vulguin, però això és així com és i no té
volta de fulla en el meu mode de veure.

Jo crec que aquest protocol, que és l’objectiu del qual gira
tot aquest problema i tota aquesta polèmica ha estat motiu de
molts de debats i moltes discussions des del principi que es va
formar el Pacte de Progrés, que en aquest moment governa i
s’ha perdut molt de temps dient que el protocol era molt dolent
i s’ha perdut molt de temps dient que aquest protocol no
servia. Jo crec que una de les coses que poden haver impulsat
Insalud a posar en marxa la fundació és la necessitat d’obrir
l’hospital i la convicció que evidentment a través de les
converses resultava difícil, sinó impossible arribar a cap acord,
a més em remet a les proves dels continuats canvis dels
responsables del Servei Balear de Salut, encarregats de dur a
t erme les negociacions amb el Govern de Madrid, avui hem
assistit en el capítol de preguntes en aquest mateix problema
una vegada més, arrel del cessament o dimissió del Sr.
Domènech, per cert aprofit per fer un petit comentari perquè
quedi al Diari de Sessions, que els dos directors del Servei
Balear de Salut que jo vaig tenir sent conseller, el Sr. Beltran
se’n va anar, però se’n va anar per ser director de l’Hospital de
Son Dureta i el Sr. Rodrigo de Santos se’n va anar, sí però se’n
va anar per ser Director Territorial de l’Insalud, no em sembla
que sigui equiparable a com ha fugit el Sr. Rifà, o com ha fugit
el Sr. Carbonero o com ha fugit el Sr. Domènech i demanin que
pensen aquestes persones de la Conselleria de Sanitat i veuran
com no han fugit pels mateixos motius, ni per una situació que
sigui ni remotament equiparable. Ho volia deixar clar, perquè de
vegades es diuen coses que més tard queden poc aclarides i
convé deixar-ho clar.

Vull dir que també s’han suscitat en aquest debat problemes
i temes molt interessants. Efectivament el Sr. Alorda que ha fet
un repàs a moltes qüestions, que a mi m’interessen molt però
amb els dos minuts i mig que la presidència em dóna no podré
desenvolupar, ni sotmetre a debat, però estic segur que en
moltes coses estic d’acord amb vostè. Jo vull que la mitjana de
finançament, una vegada produïda les transferències siguin
igual a les comunit ats autònomes, qui li diu a vostè que el Grup
Parlamentari vol el contrari, jo vull això, ho dic i crec que
s’aconseguirà a més equitat cada vegada, jo crec que en el
moment que les 10 comunitats estiguin transferides,
aconseguirem un cert nivell d’equitat, fins i tot, podrem parlar
de resoldre dèficits històrics, jo ho vull, és que crec que estam
demanant les mateixes coses.

 Ara bé respecte a la interpretació d’allò que és el dèficit
s’haurien d’estudiar altres aspectes de la despesa sanitària, que
no només afecten el sector públic, també el sector privat,
l’enorme despesa sanitari privat que fan els ciutadans de les
Illes Balears, no sempre derivat de la insuficiència dels recursos
públics, com s’ha pretès alguna vegada, sinó per altres
qüestions de caire cultural o qüestions sociològiques més
complicades d’explicar, jo crec, com deia el Sr. Nadal, nosaltres
hem de participar certament amb el disseny del nostre futur i
nosaltres hem de decidir com ha de ser la sanitat en aquestes
Illes, però a mi em sembla inadequat el moment en què arriba
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aquesta proposta en aquest plenari i clar una cosa és quan es
planteja per part d’un diputat o diputats una proposició i l’altre
és quan arriba, jo crec que en aquests moments estam abocats
a un procés de transferències, que té un caràcter quasi
immediata i està dirigit a plantejar-se en termes de molta
proximitat i jo deman un poc de paciència, deman que aquesta
promesa que l’any que ve hi haurà una negociació per tancar
definitivament el tema de les transferències a les 10 comunitats
que falten, jo espero que sigui una realitat i estic convençut
que serà una realitat i estic segur que serà un procés que es
plantejarà en termes de justícia i termes d’equitat. 

Naturalment vull deixar ben clar que la nostra oposició a
aquesta proposició que avui es du, és perquè nosaltres no
creim que el Govern de l’Estat ha decidit que Son Llàtzer sigui
una fundació sanitària en contra dels interessos dels ciutadans
de les Illes Balears o de Palma en concret en aquest cas, ben al
contrari, ha decidit que això sigui una fundació perquè això
agilitarà la seva posada en marxa i la pretensió del ministeri és
p oder obrir aquest hospital en els terminis que s’han donat, és
a dir, desembre d’enguany i per tant, per aquests motius s’ha
posat en marxa una fundació, però sense renunciar als fins
darrers de la idea del consorci que eren fer viables el sistema
que permetés que el personal del complex pugui anar a aquest
hospital, altra cosa és el problema del finançament i el problema
del sosteniment dels contractes programa més complex i més
mal de defensar, sobretot si tot el personal passés a Son Llàtzer
perquè llavors no sé que faríem amb el finançament del
contracte programa, ens trobaríem sense activitat. Per altra
banda l’índex de llits és una qüestió sotmesa a molts de debats
i per ventura ara no és apropiat discutir, però també està
sotmesa a molta discussió.

I òbviament a la segona de pretensions que ens duen a la
proposició, és a dir, que no es prenguin decisions amb
l’Insalud, el Ministeri de Sanitat, que puguin comprometre el
futur de la gestió, jo no crec que aquest acord del Consell de
Ministres comprometi el futur de la gestió, crec que tothom té
molt clar que posar en funcionament consorcis, fundacions,
empreses públiques no atempta contra l’equitat del sistema, no
atempta contra el finançament públic del sistema, no atempta
contra el lliure accés dels ciutadans d’una forma gratuïta al
sistema, per tant no afecta ni remotament ni a l’equitat. Per tant,
no pot ser interpretat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Ara mateix acab. No pot ser interpretat com un atac a
l’equitat, com un atac al servei públic que suposa, com s’ha dit
molt encertadament, un dels eixos principals del sistema públic,
del sistema de salut, que fa que existeixi una atenció a tots els
ciutadans de l’Estat espanyol.

Per tant, nosaltres creim que dins l’àmbit de les seves
competències, mentre..., i encara que doni la competència
l’Estatut, com s’ha dit, cosa que jo no vull discutir, el fet és que

la transferència produeix l’efectivitat d’aquesta titularitat, i
mentre no es produeixi la transferència no es té la titularitat
material dels serveis. Per tant no es té strictu sensu la
competència. Aquestes són discussions molt interessants, però
per ventura inapropiades a un fòrum on el temps és tan reduït
i del qual jo ja he abusat notablement, per la qual cosa deman
disculpes a la presidenta i acab així la meva intervenció.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Per contradiccions, hi ha qualcú
que vulgui intervenir? Sí, Sr. Gascon, té cinc minuts.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. Presidenta. Molt breument. Inicialment dir que
jo soc dels convençuts que la despesa privada que es fa a les
Illes Balears, concretament a Mallorca, en sanitat és degut a la
mancança d’atenció pública a Mallorca. Recordem que Mallorca
és el lloc on més mútues privades hi ha.

Bé, el Sr. Fiol ens ha ensenyat un retall de diari en el qual es
diu..., per demostrar que el Govern està d’acord en què es faci
la fundació. Bé, “Sanitat protesta por la decisión de abrir Son
Llàtzer como fundación”, jo n’hi mostraré més: “Antich
arremete contra Villalobos  y acusa al Gobierno de delealtad
institucional”; comunicat de premsa: “La conselleria no ha
modificat la seva posició respecte d’assumir responsabilitat en
la gestió de l’hospital mitjançant la fórmula de consorci”.
Diario el Médico: “El cambio de gestión propuesto a última
hora por la ministra de Sanidad es un chantaje moral para
imponer las fundaciones”. Açò també són retalls de premsa de
la Conselleria de Sanitat.

A mi em sorprèn que en aquest moment es vulgui defensar
que hi hagi fundació en aquest moment i no consorci, quan
aquí es va defensar molt fort en el moment del protocol el fet
que havia de ser un consorci. Jo no vull llegir Diaris de
Sessions de l’anterior conseller perquè ara ja no té rèplica, però
és així: vostè sap que es va defensar el consorci, com a cuiner
del protocol va defensar el consorci i jo tenia aquí reservats dos
escrits seus que són importants i que hi dirien molt. El que
passa és que no tenc ganes de polèmica en aquest moment. 

Nosaltres creim que la fundació no és el model adequat,
continuam pensant que l’Estat no pot i no té perquè indicar el
model de gestió que necessitam a Balears. Per tant nosaltres
mantenim aquesta proposició no de llei. Agraïm al Grup del
PSM i a Unió Mallorquina el fet que ens donin suport, i també,
ja que ho ha tret el Sr. Nadal, dir que ahir els sindicats van
signar un acord amb la Conselleria de Sanitat per tal d’establir
les bases del pas dels treballadors del consorci hospitalari fins
a Son Llàtzer, i dir que avui ja el 80% de metges han demanat
aquest trasllat, i el 25% d’infermeres i el 14% d’administratius
també, la qual cosa és bona, però realment les condicions de
treball podien haver estat millors si no s’hagués fet aquest
xantatge, com diu aquí la premsa que ens ha fet la ministra de
Sanitat.
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Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista, per
la seva intervenció. I substanciat el debat procediríem a la
votació d’aquesta proposició no de llei. 

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

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

Vots a favor, 30; vots en contra, 25; en conseqüència queda
aprovada la proposició no de llei 2377 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l’hospital de Son Llàtzer.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1673/01, del Grup
Parlamentari  d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a Pla
hidrològic nacional.

Passam a la següent proposició no de llei, la 1673,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa al Pla hidrològic nacional. El Sr. Ramon, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula
durant deu minuts per defensar la proposició no de llei.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, aquesta proposició en realitat s’hauria d’haver
debatut la setmana passada perquè així li corresponia per ordre,
i hauria estat una afortunada coincidència, ja que dimarts
passat se celebrava el dia mundial del medi ambient, però la
durada massa llarga del plenari que havia de debatre una llei tan
important com la llei de comerç va fer que caigués de l’ordre del
dia previst en un principi.

Esperem en tot cas que les propostes que avui duim aquí no
segueixin aquest mateix camí i no caiguin pel camí abans
d’arribar al seu destinatari, que no és bàsicament altre que el
Govern central i el Ministeri de Medi Ambient. De totes
maneres hem de dir que fins ara no s’han obtingut massa bons
resultats amb les gestions que s’han fet amb aquest ministeri
però, en fi, a risc de parèixer massa ingenu i amb bona voluntat ,
voldríem considerar que l’aprovació feta pel Consell de
Ministres darrerament del transvasament de la Costera, suposi
l’inici d’un canvi d’actitud. En fi, l’esperança diuen que és
l’últim que s’ha de perdre.

Entrant en el tema, ja, volem dir que el Pla hidrològic
nacional, que en el moment en què es va registrar aquesta
proposició era un projecte de llei aprovat pel Consell de
Ministres, es troba ja en el Senat i s’anuncia una propera
aprovació definitiva i entrada en vigor. La veritat és que les
mobilitzacions popular i les valoracions fetes per experts en la

matèria no sembla que hagin fet reconsiderar la posició del
Partit Popular; tampoc no és d’estranyar massa. El ministre
d’Agricultura, el Sr. Arias Cañete, ja va manifestar la nulAla
voluntat de diàleg del Govern central amb una expressió que
m’abstendré de repetir aquí per respecte a aquesta cambra.

Anem a l’essencial de la proposició. Els quatre punts
d’acord fan referència a dues qüestions bàsiques: d’una banda,
la demanda de substitució del Pla hidrològic nacional en el seu
conjunt per un altre projecte vertaderament adreçat a la
sostenibilitat i, de l’altra, l’exigència d’una colAlaboració lleial
entre el Ministeri de Medi Ambient amb aquesta comunitat en
matèria de recursos hídrics i de la seva gestió.

Les organitzacions amb sensibilitat per la preservació del
medi, així com els experts en política d’aigües, han posat de
manifest que aquest pla hidrològic és incompatible amb la
preservació del medi ambient. La directiva marc europea sobre
l’aigua estableix que la qualitat ecològica ha de ser l’eix
fonamental de totes les polítiques hídriques. D’acord amb
aquest principi, la gestió i la protecció dels ecosistemes
aquàtics hauria de ser la preocupació central d’un instrument
de planificació com aquest. El Pla hidrològic nacional fa
precisament el contrari: és un projecte d’alteració d’hàbits
aquàtics, un projecte d’embassament i de transvasament, un
projecte, un més, de cimentació del territori.

La manca de sensibilitat ambiental del Pla hidrològic
nacional és ben coneguda, i potser no farà falta que m’hi
estengui. No està de més, en tot cas, recordar algunes coses, i
recordar en primer lloc que el pla s’ha tramitat sense la mena
d’avaluacions d’impacte ambiental que des d’Europa es
demana per a aquest tipus de projectes. Al projecte, li manca el
que avui s’anomena avaluació d’impacte ambiental global o
avaluació d’impacte global estratègica, que és molt més que la
suma dels impactes singulars de les diferents obres. S’hauria
d’avaluar l’efecte ambiental del conjunt del pla sobre els espais
naturals, sobre la qualitat del medi aquàtic, sobre l’equilibri
territorial, sobre els usos socials de l’aigua, sobre el consum
energètic, etc. Aquesta avaluació no hi és, i no hi és perquè, en
cas de ser-hi, segurament seria devastadora per al projecte.

En segon lloc podem recordar el greu impacte sobre espais
naturals de gran valor. El cas més assenyalat és sens dubte el
del delta de l’Ebre; però no és l’únic: les obres del pla afecten
un gran nombre d’espais naturals d’interès. Mentrestant, el
ministeri fa coses com aquesta fundació Biodiversitat.

En tercer lloc és evident que el pla no impulsa el canvi cap
a un ús eficient de l’aigua. Les referències a l’estalvi i a
l’eficiència són més cosmètiques que altra cosa, i els objectius
de reducció dels consums urbans simplement no existeixen. No
hi ha propostes significatives ni de preus orientats a la
sostenibilitat, ni de reducció de les pèrdues a la xarxa, ni de
sensibilització ciutadana. En definitiva, allò tan famós de la
nova cultura de l’aigua s’ha quedat en un eslògan buit.

I, en quart lloc, és un pla que contribuirà al desequilibri
territorial. L’objectiu bàsic és dur molta d’aigua cap a zones que
ja en consumeixen molta, bé perquè reguen de manera intensiva
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i sense eficiència, i aquest pla vol possibilitar l’augment
d’aquests reguius ineficients, o bé perquè estan sotmeses a un
procés d’intensa urbanització i també es vol que puguin
augmentar sense cap tipus de control. I mentrestant altres
zones veuen hipotecada les seves possibilitats de revitalització
futura. El fons de l’assumpte és ben conegut per nosaltres, els
que vivim a les Illes: la preferència pel consum abusiu del
territori en benefici del negoci turístic i immobiliari pot molt més
que qualsevol altra consideració.

Anem ara cap a allò que ens afecta d’una manera més
directa. El Pla hidrològic nacional no conté cap referència a les
Illes, excepte les que vénen a un llistat d’inversions possibles,
relegats al calaix de sastre dels annexos. Aquest annex
d’inversions territorials a les Illes és un despropòsit lamentable,
és inconcret, mescla projectes en marxa i projectes futurs i no
se subjecta al que estableix el Pla hidrològic de les Illes Balears.
Els partits progressistes de les Illes ja han advertit del disbarat
i han intentat corregir-lo. En aquest sentit Els Verds varen
presentar una esmena de substitució a aquest annex al Congrés
a través del diputat d’Iniciativa per Catalunya, i Esquerra Unida,
per la seva banda, ha presentat una esmena al Senat a través
del senador autonòmic. En un cas i en l’altre es tractava de
proposar inversions raonables i lligades al Pla hidrològic de les
Illes Balears. L’esmena del Congrés ja ha estat rebutjada, i a la
del Senat probablement i en darrer extrem passi també el mateix.
Podríem tornar a recordar aquella frase del ministre Arias
Cañete.

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista pensa
que el que hauria de fer el Ministeri de Medi Ambient pel que
fa a la política hídrica de les Illes, és subjectar-se al Pla
hidrològic de les Illes Balears, que ha estat aprovat i està, per
tant, en vigor, i que va rebre el suport unànime d’aquest
parlament. O és que el Partit Popular des de Madrid no dóna
suport a allò que va aprovar aquí?

Els dos punts últims d’aquesta proposició ho diuen ben
clar: el Ministeri de Medi Ambient el que ha de fer és colAlaborar
amb la comunitat autònoma d’acord amb el principi que és
aquesta la titular de les competències i, en conseqüència, la que
ha de definir les prioritats. Més encara quan aquestes prioritats
ja vénen en un text  en vigor aprovat pel Partit Popular, com és
el Pla hidrològic de les Illes Balears. La resta, senyors diputats
i senyores diputades, és tractar-nos com una província o, tal
vegada, quasi com una colònia i utilitzar el càrrec de ministre
com una arma política contra el Govern d’aquesta comunitat
autònoma. 

El Sr. Jaume Matas, que es passeja per aquí com un venedor
de dessaladores de cap de setmana, -sobretot s’hi passejava
més abans, darrerament no s’hi passeja tant- ja fa temps que
ens intenta confondre en aquesta qüestió. En el darrer tram del
seu mandat com a president autonòmic va anunciar la signatura
d’un conveni per finançar la política hídrica de les Illes amb la
que llavors era la ministra de Medi Ambient, la Sra. Tocino. Ara
sabem que el conveni no estava signat i, el que és molt pitjor,
que encara no hi està, ni tan sols s’ha arribat a la signatura d’un
protocol que ve a ser una declaració de voluntat per al qual el
Govern de les Illes ha mostrat la millor disposició. No tenim ni

conveni ni protocol, simplement perquè no hi ha gens de
voluntat per part del Sr. Matas perquè el puguem tenir. El Partit
Popular pot fer molta publicitat i posar moltes falques de ràdio,
però algun dia hauria d’explicar a l’electorat per què el Sr.
Jaume Matas, president del Partit Popular de les Illes Balears,
denega el finançament per a la política hídrica de les Illes
simplement perquè el Govern autonòmic no vol seguir els
dictats que ell intenta d’imposar des de Madrid, i això fins i tot
en els casos en què la política que es tracta d’impulsar des de
les Illes pot coincidir amb la que ell proposava quan no era
ministre sinó president d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, hi ha encara raons per mantenir aquesta proposta de
transvasament d’aigua de l’Ebre fins a Almeria? Les va explicar
molt clarament el ministre d’Agricultura, quan va recordar que
el PP havia perdut les eleccions d’Aragó, i jo diré una altra frase
que no ha dit el Sr. Ramon, per tant diu: “S’aprovarà com un
passeig militar”. Efectivament, com un passeig militar s’ha
aprovat en el Congrés el passat 26 d’abril. Ahir en el Senat va
passar per la Comissió de Medi Ambient i l’aprovació definitiva
en el ple està prevista per a la setmana que ve, dia 20, es parla.

La consigna és clara, i així ho manifestava el mateix portaveu
del Partit Popular, del Grup Parlamentari Popular en el Senat: no
modificar el text  aprovat en el Congrés. Fixin-se les senyores i
els senyors diputats que encara hi havia, s’havien presentat
559 esmenes i quatre propostes de vet. Perquè alternatives n’hi
ha, més barates, menys impactants, més ràpides, i així estan
expressades en el mateix text  alternatiu que va presentar el Grup
Parlamentari Socialista. I el ministre de Medi Ambient encara
s’atreveix a oferir diàleg i a escoltar alternatives, a rebutjar
esmenes i manifestacions i consultes d’experts. Això és el que
s’ha fet.

“Mi conclusión -deia referint-se a la manifestació del passat
11 de març a Madrid- es que, como en anteriores protestas, es
una demostración de emociones, no de razones”. Això ho deia
a un mitjà de comunicació escrit el passat 15 de març, i tot són
raons, en realitat, per dir que no a un pla que té unes grans
obres i que no contempla un ús racional de l’aigua i una bona
gestió de la demanda. Un pla que diu que, carregat de raons,
quan el que es demana en realitat és una coordinació entre les
administracions central, autonòmica i local per millorar l’eficàcia
de l’ús de l’aigua, un pla hidrològic nacional que no garanteix
aquest ús racional de l’aigua com a condició prèvia a establir
dels demandes, que respon a una concepció insostenible del
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territori i pot accentuar els desequilibris actuals. Un pla
hidrològic que genera enfrontaments territorials i socials. El
debat social s’ha produït amb crispacions, quan en realitat això
és el que s’hauria d’evitar. Un pla hidrològic amb acció de...,
amb aquesta opció del transvasament Ebre llevant que no es
resoldrà abans de deu anys, que no té en compte la creixent
contaminació de l’aigua i per tant no resol els problemes de la
qualitat en el subministrament, mancat de racionalitat
econòmica, un pla hidrològic nacional que no respecta la
legislació ambiental europea, en feia menció el Sr. Ramon. No es
pot plantejar un pla que necessita elevades aportacions
europees sense tenir en compte la necessitat d’aquesta
avaluació ambiental estratègica per a un pla d’aquestes
característiques.

Evidentment, i ho deia també, en aquest annex d’inversions,
que aquí també és quan apareix el llista de Balears, no presenta
cap compromís de finançament com tampoc no presenta cap
calendari d’actuacions. Són pocs els signes de diàleg.
Recordem les manifestacions: el 8 d’octubre, 400.000
aragonesos colAlapsaren el centre de Saragossa en contra del
transvasament de l’Ebre; el 25 de febrer a Barcelona unes
300.000 persones; 11 de març, Madrid, unes 400.000 persones.
L’oposició en els parlaments autonòmics també hi ha estat
present: Aragó, Astúries, Andalusia, Balears, Catalunya,
Navarra. Aquest pla no té majoria social. S’enfronta a una
oposició de confederacions d’associacions de veïns
d’Espanya, Comissió Obreres, UGT, Confederació de
consumidors i usuaris, Plataforma Rural, Amics de la Terra,
Ecologistes en acció, ADENA, Greenpeace, i així més de 400
organitzacions representatives dels diferents àmbits socials i
ciutadans de tot l’Estat. 

Dia a dia coneixem a més declaracions d’experts que avalen
aquesta postura en contra d’aquest pla hidrològic nacional.
Referint-nos a les darreres que hem tengut, Pedro Arrojo, a les
Terceres Jornades d’aigua i desenvolupament sostenible, deia
que aigua i desenvolupament sostenible s’apunta com un
moment històric en la transició amb aquesta nova directiva
d’aigua que deia que el Govern d’Espanya incompleix, i
qualificant aquest pla hidrològic com un pla irresponsable.
Apostava evidentment per una nova cultura de l’aigua basada
en la gestió de la demanda, en la conservació d’aqüífers i de
zones humides així com de rius.

Teníem ahir mateix el catedràtic de la Universitat de
Barcelona, Narcís Prat, a les jornades tècniques balears 2015
que deia: “El Pla hidrològic nacional és una bestiesa des del
punt de vista ambiental: fer obres per oferir més aigua i molt
poca cosa referida a reutilització i a eficiència de demanda”;
deia, continuava dient el catedràtic, professor de la universitat,
Prat: “Propicia una major destrucció dels ecosistemes aquàtics
i qualsevol cosa que vagi en contra de la Directiva europea de
l’aigua, quan tenim en compte que s’ha d’aplicar a partir del
2003". I així tot un seguit d’experts que han donat les seves
opinions: hidròlegs, geòlegs, economistes, juristes, sociòlegs...,
que han donat les seves crítiques, que han fet la seva opinió
amb crítiques demolidores a aquest pla hidrològic nacional.

Preocupa, per tant, el compliment de la mateixa legislació
comunitària. Jo vull recordar aquí el mateix article sisè del
Tractat d’Amsterdam que diu: “Les exigències de protecció del
medi ambient s’han d’integrar en la definició i en la realització
de les polítiques i accions de la comunitat, amb l’objectiu de
fomentar el desenvolupament sostenible”. Per tant, ja no és una
opció aquesta obligatorietat ambiental, sinó que és una
obligació, i l’incompliment evidentment afecta el finançament.

En aquest mateix sentit s’expressava el president aragonès,
el Sr. Iglesias, dia 11 de març, i demanava que aquest pla
hidrològic compleixi les directives mediambientals europees,
d’hàbitats o d’aigua, perquè entre altres coses aquesta mateixa
directiva d’aigua dir, la directiva marc: “Cap moviment d’aigua
no podrà realitzar-se sense abans avaluar rigorosament la seva
necessitat, ni sense haver exhaurit totes les alternatives
possibles”. Especifica també aquesta mateixa directiva marc de
l’aigua la necessitat de participació dels implicats, “i incompleix
la directiva marc de l’aigua”, tornava a dir Javier Martínez,
catedràtic d’hidrogeologia també de la universitat.

Ja per a acabar mostrar, per tant, la nostra preocupació per
aquesta manca de finançament referida ja en aquests dos
darrers punts a les Illes Balears, la manca de finançament a les
Illes Balears en matèria d’aigua. Des d’aquell mes de maig que
teníem aquells 20.000 milions del conveni, aquell mes de maig
del 99 que teníem aquests 20.000 milions d’aigua, milions de
pessetes per a l’aigua que encara no hem vist aquí realitzats,
fins al mateix consens en aquest parlament amb la signatura que
demanàvem del conveni o, en el seu cas del protocol el passat
3 d’abril, el Ministeri de Medi Ambient encara continua sense
fixar dia i hora per a la seva signatura, tal com s’expressava des
del Govern fa unes poques setmanes, sense fixar dia i hora per
a aquest finançament.

Ja per acabar, -gràcies, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. President- vull referir-me a aquest pla hidrològic de
les Illes Balears. Efectivament ja el tenim aprovat ara pel Consell
de Ministres, que era important i és important aquest
finançament, la coordinació per a aquests aproximadament
100.000 milions de pessetes que suposen aquestes inversions
que contempla el Pla hidrològic de les Illes Balears i que serà
important aquest acord entre les institucions, entre el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista indicar, com
han vist tots vostès, que donarem suport a aquesta proposta
d’acord que presenta amb aquesta proposició no de llei el Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista. Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Amer, en nom del Grup Socialista. El Sr.
Font, en nom del Grup Popular, té la paraula.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la veritat
és que jo començ a estar cansat de pujar a aquesta tribuna per
parlar del tema del Pla hidrològic nacional i del Pla hidrològic de
Balears. La irresponsabilitat, per a mi, dels dos portaveus que
m’han precedit és total i absoluta, total i absoluta, i sobretot
aquella per part del portaveu del PSOE. Memòria històrica.
Vostès, que ens recorden tantes vegades coses d’enrere, no
se’n vagi més lluny que l’any 93, al Pla Borrell, i miri quants de
metres cúbics, que li ho recordaré, volia transvasar el Sr. Borrell.
Miri quants de metres cúbics es volien transvasar, i miri ara
quants se’n volen transvasar. Li ho explicaré. De 1.050 que ara
se’n volen transvasar, ell en volia transvasar 3.000.

Crec que el rigor en el tema de l’aigua hauria de començar a
aflorar, perquè a mi em preocupa poc que una persona sigui
catedràtica si diu desbarats, si diu desbarats és un catedràtic
que diu desbarats, i ja pot ser catedràtic, però diu desbarats.
Avui matí a la COPE aquest mateix catedràtic deia que no
s’havien de deixar passar les ovelles pels torrents, perquè això
el que passava és que si anaven d’una finca a l’altra llevaven
la vegetació; aquest catedràtic no deu ser d’aquí, i si és d’aquí
convé que s’ho miri millor, i no s’ha de tenir por; m’és igual, ja
em pot ensenyar qualsevol paper, m’és igual, m’és igual Sra.
Amer; avui matí a la COPE aquest mateix catedràtic, i ja està bé
de desbarats maldament un sigui catedràtic. Si diu desbarats és
un catedràtic que diu desbarats, així de clar.

A més jo no crec en catedràtics de l’aigua, crec en els savis
de l’aigua que han estat la gent que ha cultivat la terra i la gent
que s’ha deixat la vida fent pous en aquesta terra. Així és que
no es posin les flors dels catedràtics perquè puguin ser més
intelAlectuals que els altres, que realment són els que han
conservat l’aigua en aquesta terra. Ja està bé, ja està bé. Ja està
bé perquè convendrà que parlem d’una altra cosa, en aquestes
mocions, perquè és repetir i repetir, com els bous, només
mastegam, Sr. Ramon.

Miri, o no s’han llegit el Pla hidrològic nacional, la qual cosa
desqualifica totalment i absolutament la proposició no de llei,
o l’han llegit, el Pla hidrològic nacional, i no l’entenen, la qual
cosa fa que duguin vostès aquí afirmacions i propostes
basades en el desconeixement, o que s’han llegit el Pla
hidrològic nacional però vostès no en fan cas, i continuen amb
el seu discurs. El discurs d’Esquerra Unida no és el discurs
tampoc del PSOE en general, pot ser el del PSIB. Tampoc no és
el discurs d’UM; UM, a través de la seva presidenta, va dir que
estava d’acord amb el Pla hidrològic nacional. En el PSOE, el Sr.
Bono i el Sr. Ibarra varen dir que estaven d’acord amb el Pla
hidrològic nacional. El representant del PSOE a València i a
Múrcia varen dir que estaven d’acord amb el Pla hidrològic
nacional, i el Pla hidrològic nacional té el suport del 82% dels
membres representats al Consell Nacional de l’Aigua, i té una
cosa molt important que no va tenir el Sr. Borrell, que és el vot
favorable dels usuaris. Vostès es veu que no en saben, d’això,
i no saben per què el Sr. Borrell no va dur endavant el Pla
hidrològic: perquè els usuaris no hi varen donar suport, i
convendria que defensant postures distintes, postures
distintes, mantenguéssim un discurs seriós en el tema de

l’aigua. Seriós com no és el seu discurs de les dessaladores.
Seriós com no és el seu discurs de la incineradora. 

El problema que té el pacte en aquest moment és que no hi
ha un discurs cohesionat. Ja en poden posar, de publicats, en
cohesió; no hi ha un discurs cohesionat, hi ha un discurs
diversificat totalment i absolutament, legítim de cada partit, però
no diuen (...) a la societat de Balears, ni a Formentera, ni a
Eivissa, ni a Menorca, ni a Mallorca. Ja està bé, duim dos anys.
Aquí cadascú defensa pel seu compte el que sigui; després, a
hora de votar, cadascú també fa el que sigui perquè això es
mantengui, però diguem-ho a la societat, no l’enganem del que
realment du el pla.

El pla és fruit de molts d’anys d’estudis i treballs tècnics,
eh? El Sr. Ramon diu que aquí no hi ha cap estudi, ni cap
impacte, ni res. És un desbarat, això; això, Sr. Ramon, és fals i
mentida, fals i mentida, com quan dos nins petits, “mentider!”
un diu a l’altre; idò jo li ho dic així, li ho dic així, mentider, Sr.
Ramon. Vaig en pla infantil perquè si no la resta ja seria per
perdre..., per perdre els estreps.

Miri, el Pla hidrològic nacional és un exercici de
responsabilitat política, cosa que els seus companys, Sr.
Ramon, del PSOE, PSIB-PSOE, amb el Sr. Felipe González al
front, no varen tenir la capacitat de dur aquesta responsabilitat
política endavant. 

(Remor de veus)

 Sí..., ja poden belar, i no..., i tal..., però això és la veritat, i la
veritat cou, com a mi, que a vegades me’n tiren alguna i m’ha de
coure, però això són “paperillos” que fan vostès, perquè el que
han de tenir en compte és que a la seva exposició de motius el
que fan és que ens hem de carregar el pla perquè el pla no té
res, i se’l carreguen perquè hi ha transvasaments desmesurats.
O tampoc no s’han fixat quan feien l’exposició de motius, Sr.
Ramon? Aquí el que s’havia de fer era el paper, el paper que sol
fer Esquerra Unida-Els Verds, que no incinerarem i no farem cap
dessaladora, eh?, un paper seriós, rigorós, rigorós.

El pla es va iniciar, la seva tramitació, el dia 5 de setembre de
l’any 2000, i en aquests moments, que qualcú ja havia mig
“deixonat”, està en el Senat, però hi ha una cosa molt
important, han dit: “i d’una forma arrolladora, l’han aprovat”.
El Partit Popular representa la voluntat de majoria absoluta a
nivell de l’Estat, la qual cosa és legítima, com jo sempre he dit
que vostès són legítims en el Govern. Siguin igual de cavallers,
tenguin el mateix fair play; el que passa és que no en tenen,
són uns ressentits. I Convergència i Unió, no són ningú
tampoc?, i Coalició Canària no són ningú, tampoc? 

Vostès són uns prepotents; vostès són uns prepotents;
vostès són uns prepotents, així de clar; és a dir, tres partits
polítics, amb més de 210 diputats de 355, arrollan. No,
consensuen i s’aproven més de 50 esmenes, i és molt distint
com ho conten vostès a com ho dic jo, però això és la veritat,
està en el Diari de Sessions. M’agradaria que haguessin estat
80 esmenes, i m’agradaria que el PSOE i Esquerra Unida també
haguessin votat, però diguin la veritat, no siguin tan aferrats,
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diguin la veritat, no parlin d’aigua sense responsabilitat, ho
facin amb responsabilitat; a mi també m’agradaria que
venguessin més doblers cap a Balears, però això és la feina
d’aquest govern i d’aquestes cadires verdes, com la feina de
regidors, regidores, o batle o batlessa de qualsevol municipi. 

Què els vull dir? El Pla hidrològic, al contrari d’allò que es
diu, vertebra totalment el territori, tal vegada vostès el
vertebrarien d’una altra manera, és respectuós amb les
directrius de cada comunitat autònoma, això és un tema que
vostès no han dit que sigui el contrari, és molt important i
est ablir garanties mediambientals quan obliga, Sr. Ramon vostè
parla d’impactes, a qualsevol, clar complint normativa
comunitària, això és evident, a qualsevol projecte que es
desenvolupi, ja n’hi ha alguns que es desenvolupen i té els
estudis de declaració d’impactes ambiental aprovat, que es faci
l’estudi d’impacte ambiental Sr. Ramon, no diguin coses que no
són veritat.

 Després el que li diré és que d’aquells 3.000 hectòmetres
que volia transvasar el Pla Borrell, 3.000 hectòmetres cúbics,
se’n volen transvasar 1.050, però d’aquells 3.000 hectòmetres
cúbics n’hi havia 1.800 que eren de l’Ebre cap al Sud,
actualment només n’hi ha 1.050 i tots són de l’Ebre al Sud, no
hi ha altres transvasament a altres llocs, no hi ha altres
conques, 1.200 hectòmetres cúbics el Sr. Borrell els transvasava
d’altres conques, ara només se’n toca una si realment hi ha
excedent i si no hi ha excedent, el pla ho diu ben clar, no es
transvasarà, parlin amb propietat, no faci així, perquè no ho sap
vostè i si es així surti al torn que té ara i em digui allà on està
escrit i ho tregui on està escrit, 3.000 en volia transvasar el Sr.
Borrell, 1.050 el Partit Popular, la qual cosa fa que l’exposició de
motius, vostès volen aprovar un nou pla hidrològic no, a part
que la consellera no va voler entrar en el debat a la Mesa de
l’aigua quan li tocava, damunt allò que representava el Pla
hidrològic nacional per a Balears, es va limitar a dir que no, jo
vaig llegir una altra vegada aquí l’acta que és pública, i fins i tot
hi va haver un senyor d’una comunitat de regants que va dir
després, i vostè hagués pogut ser solidària amb nosaltres
perquè nosaltres hem votat amb vostès, aquests 48.000 milions
de pessetes. La qual cosa punt 1 i 2 no.

Punt 3 i 4. S’ha de dir una cosa, el fet que la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenguin les competències en
matèria de recursos hídrics, no vol dir que tengui el dret d’exigir
i això s’ha de dir no s’ha de tenir por, al Ministeri de Medi
Ambient el finançament de les actuacions que unilateralment un
mateix fixa, vostès que jo sàpiga des del Govern a aquelles
decisions que els ajuntaments fixen com a polítiques a dur
endavant si jo tenc la competència a l’ajuntament, vostès no les
paguen, en tot cas un regidor o regidora o batle o batlessa
negocia amb el Govern, perquè baldament tengui la
competència de segons quines qüestions li pugui, a través
d’un conveni, arribar a acords per fer segons quines obres. La
figura en aquest cas amb el Govern central és la figura de
l’interès general, però què és això? Convendria Sr. Ramon que
conegués la legislació, estaria bé Sr. Ramon que la conegués.
El ministeri té la competència en matèria de planificació,
executar i finançar les obres que es declarin per interès general,
de què ens serveix la competència si després no la sabem dur

endavant? Tal vegada convendria tornar-la, perquè vostès són
inoperatius i que ho facin tot allà, jo crec que nosaltres tenim
recursos per poder fer coses i altres coses que no tenim les hem
de negociar i si hi ha dèficit històric senyors del PSIB-PSOE,
vostès són els responsables perquè varen governar 14 anys,
vostès són els responsables i aquests dèficits històrics
s’arreglaran li garanteixo.

També els vull dir, pel que fa a la resta d’actuacions
d’interès general que hi ha tot un seguit de coses, quan diuen
el punt 2 i 3 que s’han de posar, jo crec que no són capaços de
mirar la llei més important que aprova l’Estat cada any, és la llei
de pressuposts, fins i tot reclamen aquí coses Sr. Ramon, com
aquella qüestió d’aquells dos nins petits que es deien
mentiders, de saber llegir ja, 8 anys saber llegir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font acabi per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President, moltes gràcies. El pressupost
d’enguany dur 4.768 milions de pessetes, el pressupost de
l’any que ve en durà 7.303 i el pressupost del 2003, no em digui
que no Sr. Ramon li passaré les còpies, 9.000 milions. És a dir,
que dels 48.000 milions de pessetes del Pla hidrològic nacional
per a Balears, Sr. Ramon, n’hi ha ja 21.061 i del 2003 al 2008 a
vostè ni queden 27.000, ja poden dir el que vulguin Sra.
Francina Armengol, això són papers...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, realment acabi. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Acab Sr. President. M’agradaria dir el següent, vostès a un
altre punt diuen que el que hem de fer és que Madrid financiï el
Pla hidrològic de Balears, no això no és així, Madrid ha de
finançar el Pla hidrològic nacional i després el Govern, si en
sap, ha de negociar amb el Govern central aquelles coses que
li puguin declarar d’interès general per al seu pla, perquè quan
aquest Govern va fer un pla, la passada legislatura, el feia
pensant que podia arribar a acords d’interès general i altra part
perquè tenia recursos propis i cervell per poder-los posar en
marxa. La qual cosa nosaltres Sr. President nosaltres oferim una
transacció, no sé si és possible o no?

EL SR. PRESIDENT:

És possible fer-hi una transacció, però d’aquí un minut li
llevaré la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Em sembla molt bé, així no m’enfadaré més. Gràcies, Sr.
President. Llevar el punt 1 i 2 i que quedi en un sol punt que
posi, atès la necessitat de les Illes Balears en matèria de
recursos hídrics i donat que l’aigua és un recurs estratègic per
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a la nostra comunitat, el Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears a
establir els mecanismes de colAlaboració necessaris per fixar les
actuacions que s’han d’aportar a terme a les Illes Balears en
matèria de recursos hídrics, perquè...

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font ja ha expressat la seva transacció, no té més

paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 No puc dir ni gràcies?

EL SR. PRESIDENT:

Sí gràcies si que ho pot dir. Res més. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Idò Sr. President amb la serietat que implica parlar de
l’aigua, baldament a vegades pareix que ho agafam a
cachondeo. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

De res Sr. Font. Sr. Ramon en nom d’Esquerra Unida i
Ecologista per contradiccions i per dir si accepta o no la
transacció. 

EL SR. RAMON I JUAN:

 Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Font jo li recomanaria a vostè
que no en tracti de mentider, no és perquè m’ofengui que vostè
em digui mentider, no es pensi això, ho dic perquè no fa massa
temps i parlant precisament del tema de l’aigua, vostè em deia
mentider o deia que les informacions que jo deia eren
incorrectes, jo li vaig dir vendré amb acte si té vostè raó li
demanaré disculpes, esper que vostè també tengui un gest,
perquè les actes jo les vaig aportar i tenia raó jo, no vostè. No
acusi de mentider, dient mentides, bé dient coses que no són
certes una mica de compte.

Miri i precisament ho dic a vostè a propòsit que el Pla
hidrològic ha fet molts d’estudis, crec que fa aproximadament
cent anys que es parla de Pla hidrològic, estudis n’hi ha molts,
el que jo havia dit a la intervenció i ho havia llegit i ho tenc aquí
escrit, és que aquest projecte no tenia allò que s’anomena
avaluació d’impacte ambiental global, les avaluacions d’impacte
ambiental es fan a les obres concretes, no al pla i no es fan
perquè una transposició que podia ser molt discutible de les
directrius europees, no estableix una obligació legal de fer-ho
així, bé legalment poden tenir raó, però pensam que era una
necessitat. Aquests són els estudis que no s’han fet.

Miri aquí ha arribat un moment que diu que s’han de tornar
les competències i que des d’aquí no podem exigir al ministeri,
jo crec que seria bo que tots els grups d’aquesta cambra

estiguin d’acord que allò que aquí provam no ens ho
boicotegin des de Madrid perquè tenen els recursos
econòmics, encara que no tenen les competències. Ens deixin
exercir les competències que tenim i no ens boicotegin perquè
tenen els recursos econòmics, aquest és el problema real. 

I bé quan vostè diu que el pressupost de l’any que ve durà
no sé quants de mils de milions, és d’enguany ja ho sabem i
vostè també sap el de l’any que ve, miri això no li discutiré a
vostè, jo no sé els mils de milions que durà, no jo no ho sé i
vostè tampoc no ho sap perquè s’haurà d’aprovar aquest
pressupost i ja veurem al final que diu. En últim extrem la
transacció per allò que jo he pogut entendre i si vostès
haguessin tengut voluntat de fer una transacció ho haurien
presentat per escrit, pel que jo he pogut entendre no volen que
es faci cap crítica al Pla hidrològic nacional, nosaltres sí que ho
volem fer, per tant, no estam d’acord i vol diluir els altres dos
punts d’acord, per tant, no hi ha cap possibilitat de transacció
i la mantenim tal i com està presentada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom d’Esquerra Unida i
Ecologista.

 Substanciat el debat procedirem a la votació d’aquesta
proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei posin-se drets per favor. Gràcies.

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

Resultat de la votació: vots a favor 29, vots en contra 28. 

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei
1673, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista, relativa al Pla hidrològic nacional.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del projecte de llei RGE núm. 1635/01, de
modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, és el debat del
projecte de llei 1635 de modificació de la llei 15/00 de 27 de
desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2001. El títol del projecte, a
l’article únic i a l’exposició de motius s’hi mantenen les
esmenes 2253, 2255, 2254 del Grup Parlamentari Popular. Per
defensar les esmenes globalment té la paraula la diputada Sra.
Mabel Cabrer per un temps de 10 minuts. 
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari Popular al
projecte de llei de modificació de la llei de pressuposts, per tal
de solucionar l’anulAlació de l’impost ecològic, són unes
esmenes molt meditades i sense cap ànim de demagògia, ni de
confrontació política.

Aquesta comunitat autònoma l’any 91, amb el Govern del
Partit Popular, va aprovar un impost Isiquiema que va ser
impugnat davant el Tribunal Constitucional pel Govern de la
nació, en aquells moments en mans dels socialistes. Durant
molts d’anys va estar suspesa la seva aplicació, però després
es va aixecar aquesta suspensió i es va començar a poder
liquidar i cobrar l’impost, fins que el desembre de l’any passat
el Tribunal Constitucional el va declarar inconstitucional.
Aquesta declaració d’inconstitucionalitat va ser una mala
notícia per a les nostres arques públiques i efectivament
l’obligació del Govern i del seu Conseller d’Hisenda, que per
cert no és present en aquest debat, ara en mans d’altres forces
polítiques era i és donar resposta a un problema econòmic del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, però aquest Govern
d’esquerres ha optat per la solució més fàcil, però també la més
perjudicial per als ciutadans, el deute per un import aproximat
de 12.000 milions més. Aquest és el típic exemple de la forma de
fer política irreflexiva, pensant sense cap perspectiva de futur
i a més amb l’avantatge mediàtica és que la culpa és del Partit
Popular i que vostè no tenen perquè solucionar els problemes
que han generat altres.

Per tant, aquestes esmenes són un no clar i rotund a
aquesta forma de fer política, no es tracta de dir no que no sigui
necessari per ventura cobrir alguna part d’aquesta deute amb
un cert endeutament, es tracta simplement de posar de manifest
que el Conseller d’Hisenda, que tant li agrada fer auditories del
passat del Partit Popular, per ventura hauria d’haver-se
molestat mínimament en haver presentat un pla dins aquest
Parlament, analitzant distintes mesures o solucions que
miressin cap al futur. Aquesta oferta ja li vàrem oferir en el seu
moment, tot d’una va sortir la sentència, es tramitava en aquest
Parlament la llei de pressupost per a l’any 2001 i ja des del Grup
Parlamentari Popular es va proposar a la comissió i plenari una
esmena in voce, que d’alguna manera donés certa solució al
problema plantejat, vàrem oferir la nostra total colAlaboració,
perquè consideraven que no era lògic aprovar un pressupost
falsejat, que contemplava 3.300 milions de pessetes d’ingressos
per un impost que s’acabava d’anulAlar. Fins i tot contenia un
article 15 que feia referència a una futura sentència del Tribunal
Constitucional sobre Isiquiema, com si aquesta no s’hagués
dictat.

Efectivament quan el pressuposts entraren, per a la seva
tramitació en aquest Parlament el mes d’octubre, no s’havia
dictat la famosa sentència i els pressuposts eren correctes, però
el mes de desembre la situació era molt diferent i estàvem a
temps de no aprovar una llei de pressupost totalment falsejada.
Des de la nostra responsabilitat com a grup de l’oposició,
vàrem intentar dues vegades, en comissió i en plenari que
s’adoptés alguna mesura, la que volgués el Pacte d’esquerres

i li recordaré el que vàrem dir. Nosaltres vàrem dir textualment
que des del Grup Parlamentari Popular no pretenem en cap
moment posar entrebancs a l’aprovació d’aquests pressuposts,
encara que conté irregularitats, com és l’ingrés de 3.300 milions
d’un impost que ja no existeix. Creim que la sentència del
Tribunal Constitucional s’ha notificat en el pitjor moment de
l’any, que és precisament quan es troben en tramitació
parlamentària els pressuposts del 2001, cap culpa no té el
Govern evidentment, però nosaltres sí creim i així ho vàrem
manifestar durant la tramit ació en comissió la setmana passada,
que sense modificar aquesta previsió d’ingressos tan irreal com
és la recaptació de 3.300 milions per aquest impost, ja dic que
sense modificar això, perquè per modificar-ho seria necessari
retirar aquest pressupost i tramitar-ne un de nou, creim que no
sembla lògic que el text articulat no digui res de res que aquest
Parlament té coneixement oficial d’aquesta sentència que dins
el proper s’adoptaran les mesures correctores necessàries.

En definitiva esper i desig que es presenti alguna esmena in
voce, per part dels grups que donen suport al Govern, que ja
vàrem dir que comptaven amb el nostre suport per a la seva
tramitació. Idò bé, després de menysprear la nostra iniciativa,
la realitat és que ara ens trobam que debatem una llei que
precisament el que fa és modificar la llei de pressupost i
reconeix que els pressuposts que es varen aprovar no estaven
compensats. La pròpia exposició de motius d’aquesta llei diu
que és obvi que aquesta sentència condiciona fortament el
pressupost general de la comunitat autònoma. En primer lloc
afecta de manera directa el pressupost aprovat per a l’any 2001,
en els quals tal i com dit anteriorment s’inclou una previsió
d’ingressos de 3.300 milions de pessetes en concepte
d’imposts sobre instalAlacions que incideixin en el medi ambient
i en aplicació de l’esmentada sentència del Tribunal
Constitucional no es poden materialitzat, en la qual cosa tot i
que en el seu moment de la seva aprovació, estaven formalment
equilibrats, parteixen amb un dèficit inicial de 3.300 milions i
continua dient la pròpia exposició de motius que és evident que
de les consideracions anteriors se’n dedueix una total
descompensació dels pressuposts que ja en el seu inici han
quedat desequilibrats. 

Un cop aprovat el pressupost el Conseller d’Hisenda
plantejava la necessitat de fer un endeutament de 12.000 milions
de pessetes i la necessitat que el Ministeri d’Hisenda aprovés
aquest endeutament en compliment del pacte d’estabilitat
pressupostària. La solució per tant, del Govern era des del
principi l’endeutament, cap altra mesura o solució parcial més
seriosa que no sigui que ho paguin les generacions futures. En
definitiva passar el problema als altres. Allò de l’autorització de
Madrid era una farsa, perquè el Govern tenia clar que la
resposta de Madrid només podia ser sí a l’endeutament, si
Madrid deia no el Govern tanmateix s’endeutaria, com de fet
s’ha produït, incomplint els pactes de consolidació
pressupostària, idò bé ara ens trobam amb el projecte de llei de
modificació de la llei de pressuposts i amb les esmenes de
supressió presentades pel nostre grup, perquè ni en ponència
ni comissió hi ha hagut cap disposició d’arribar a cap acord
amb el Partit Popular, vàrem retirar l’esmena a la totalitat com a
una mostra de predisposició d’arribar a cert consens, però no
ha servit de res. La tramitació parlamentària d’aquest projecte
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de llei no ha ofert res que no sigui passar pel tub, a la ponència
només vàrem disposar de tres minuts per fer la ponència i avui
ni tan sols el Conseller d’Hisenda ens acompanya, per tant no
té cap interès en els comptes d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, i a la vista d’aquest comportament, votarem “no”
a aquest projecte de llei, en base a les següents raons: La
primera, i més important, és que no tenim constància que el
Govern hagi cercat altres mesures alternatives o
complementàries que no passassin només per l’endeutament al
cent per cent. Jo he sentit moltes vegades al conseller
d’Hisenda manifestar que l’endeutament no és bo ni dolent, i a
més que aquesta comunitat autònoma era una de les meny s
endeutades. Que és una de les menys endeutades era cert fins
ara, i era cert gràcies a la política pressupostària que dugué el
Partit Popular. Ara, això que l’endeutament no sigui dolent no
és una opinió que nosaltres compartim, perquè és evident que
depèn molt els motius que duguin aquest endeutament; i
aquest govern ja va aprovar un endeutament de 18.000 milions
de pessetes per les empreses públiques, que juntament amb
aquests 12.000 milions que quedaran aprovats avui, fan un total
de 30.000 milions de pessetes en un sol exercici pressupostari.
Realment un disbarat que posa molt en perill el nostre futur,
perquè l’hipoteca davant situacions futures de necessitat que
puguin produir-se reals. Mesures alternatives, com davallar
l’endeutament de les empreses públiques, corregir l’excessiva
despesa corrent o aplicar la clàusula de salvaguarda de l’actual
model de finançació, ni tan sols s’han analitzat.

La segona raó per la qual votarem que no és simplement
perquè no compartim gens ni mica la gestió pressupostària
d’aquest govern. És al nostre judici un autèntic caos. Els seus
principis són totalment contraris als nostres. El Partit Popular
ha fet en aquestes illes, i ho fa ara a nivell nacional una política
pressupostària basada en el dèficit zero i en la davallada
d’imposts, totalment al contrari del que feia el Govern socialista
de Felipe González. Ara vostès recullen aquella forma
monstruosa de fer política, i només en dos anys han pujat
l’impost de transmissions patrimonials un 17%, han creat un
nou impost com és l’ecotaxa, no han creat cap deducció
autonòmica nova, han endeutat les empreses públiques en
18.000 milions, ara i avui aprovarem un altre endeutament per
12.000 milions, i ja s’estan plantejant, perquè ho he vist reflectit
en els mitjans de comunicació en diverses ocasions, que si es
recorre davant el Tribunal Constitucional l’ecotaxa faran nous
endeutaments. 

I la pregunta del milió és molt senzilla: on van a parar
aquests doblers? Molt senzill. En publicitat és realment
sorprenent el que estan fent, milers i milers de milions; en
estudis és senzillament escandalós, no hi ha BOIB que no
contengui un anunci de licitació d’un estudi, però estudis de 30
milions, de 70 milions, de 100 milions. Realment allò del museu
per guardar estudis que vaig pronosticar ben aviat serà una
realitat, i esperem que almanco qualcú es miri aquests estudis,
perquè ja començam a dubtar de la seva finalitat.

I evidentment no ens en podem oblidar dels innombrables
alts càrrecs que vostès han augmentat per donar cadires a tots
els components del pacte. La situació que nosaltres vàrem

denunciar al principi de legislatura, ara són els propis socis del
pacte els que diuen que sobra gent. I el mateix passa amb
l’augment desmesurat de la despesa corrent.

Dues raons, per tant, la manca de mesures alternatives o
complementàries, i el caos pressupostari, fonamenten la nostra
oposició a un endeutament del que vostès estan fent un ús
molt alegre. 

En definitiva, i per acabar, creim que aquesta llei no dóna
una solució a un problema, aquesta llei simplement crea un
problema als altres, a les generacions futures, i en aquest sentit
demanam que es retiri o s’acceptin les nostres esmenes, per tal
que s’adoptin, o almanco s’estudiïn mesures més serioses, més
rigoroses, que no passin només per hipotecar les nostres illes.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir? Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Per al PSM la cura del medi ambient
és una qüestió molt més complexa, seriosa i delicada que un
simple incomplert i tan limitat objectiu com el que es pretenia
amb la llei de l’impost ecològic. Així ho va anunciar el nostre
portaveu a l’any 91 quan es va aprovar aquesta llei que ara ha
estat derogada pel Tribunal Constitucional, una llei que
afectava unes poques empreses de les Illes Balears,
concretament les que en aquell moment, a l’any 1991, eren
propietat de l’Estat, que hem de recordar que l’Estat -i ja ens ho
ha recordat la intervinent del Partit Popular, la portaveu del
Partit Popular- estava en mans del Partit Socialista Obrer
Espanyol, i que va permetre recaptar 3.000 milions anuals, que
el Partit Popular va posar en els pressupostos de cada any, i ara
el Partit Popular ens demana que retallem amb la despesa dels
pressupostos de l’actual Govern per pagar el que ells varen
gastar en els anys anteriors. 

Per tant, des del PSM votarem en contra de la proposta que
ha fet, de les esmenes que ha presentat el Partit Popular a
aquesta llei de modificació dels pressupostos d’aquest exercici,
per tal de quadrar el que no es recaptarà de l’impost ecològic,
i per poder tornar el que el Tribunal Constitucional diu que s’ha
de tornar a les empreses que es va recaptar.

Jo vull recordar que enguany acaba la mancança dels
crèdits que varen fer els consorcis del Pla Mirall, i per tant
aquest govern començarà a pagar capital del Pla Mirall, jo vull
recordar que el Partit Popular va pagar el Proagro, subvencions
en crèdits que aquest govern també pagarà, i que ara es veurà
obligat a pagar 3.000 milions que va gastar el Partit Popular
anualment en exercicis anteriors, i és lògicament que nosaltres
entenem que ho ha de fer mitjançant un crèdit, i per açò no
donarem suport a les esmenes que ha presentat el Partit
Popular. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El 20
de diciembre de 1991 en esta misma cámara tuvo lugar el debate
sobre la que quería ser la Ley 12/1991, reguladora del impuesto
sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Pretendía
ser un impuesto dirigido a compensar determinadas
actuaciones contaminantes o distorsionadoras del medio
ambiente en el territorio de nuestra comunidad autónoma, y
gravaba aquellos agentes económicos que alteraban nuestro
equilibrio natural con actuaciones en su exclusivo beneficio,
pero que repercutían negativamente en el conjunto de la
sociedad, que se veía obligada a soportar sus efectos externos.
Esto era lo que decía la ley que aquí se debatía. Ésa era la
música del impuesto. Digo la música, porque la letra era en
realidad muy distinta. 

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista que
expresaba la opinión de mi grupo, contraria a la aprobación de
aquel impuesto -ojalá le hubieran hecho caso en aquel
momento ya- ya explicó entre los argumentos que se trataba de
un impuesto que no tenía previsto corregir los problemas
teóricamente contaminantes por los cuales se gravaba
económicamente a un determinado grupo de empresas, ni
preveía disminuir ningún impacto ecológico. Ya lo explicó aquí
el Sr. Conseller de Hacienda, que los impuestos ecológicos
tienden a una recaudación cero, porque gravan a quien más
contamina, y lo que pretenden es hacer reducir el nivel de
contaminación, y por tanto disminuye el nivel de recaudación,
y su tendencia tiene que ser a cero, y no era el caso de ese
impuesto, que se llamaba impuesto, y se quería llamar también
ecológico, en su título formal, “impuesto sobre instalaciones
que inciden en el medio ambiente”, decía ni más ni menos. Y
sobre todo se fundamentó la oposición de nuestro grupo en
tanto en cuanto el citado impuesto gravaba hechos imponibles
efectivamente ya grabados por otros impuestos. 

Contra dicha ley se presentó recurso de
inconstitucionalidad, suspendiéndose su entrada en vigor en
febrero del 92, aunque en septiembre del mismo año 92 se
levantó la suspensión. A partir del año 92 hasta la actualidad,
durante diez ejercicios presupuestarios se ha venido haciendo
una previsión de ingresos con cargo a la posible recaudación
de unos 3.000 millones de pesetas anuales, durante diez
ejercicios.

La sentencia del Tribunal Constitucional por fin salió, no en
el año 2000, sino en el año 2001, 4 de enero del 2001 es la fecha
que tiene la sentencia, 4 de enero del 2001, no hay documento
más fehaciente ni más literosuficiente que una sentencia con su
fecha puesta, 4 de enero del 2001. Pues bien, la sentencia del
Tribunal Constitucional, que recogió la tesis de mi grupo
parlamentario, y no por supuesto la del Grupo Popular, sostiene
que si el impuesto gravase la actividad contaminante,

internalizando los costes derivados de actuaciones
distorsionadoras del medio ambiente, como decía la exposición
de motivos de la Ley, ninguna tacha cabría hacerle desde la
perspectiva del artículo 6.3 de la LOFCA, en relación con el
Impuesto sobre bienes inmuebles, porque ambos impuestos
gravarían fuentes de riqueza distintas, y en consecuencia
afectarían materias imponibles dispares o diversas. Pero como
resulta que el gravamen de ese impuesto se articuló con
independencia de la capacidad o actitud de cada uno para
incidir en el medio ambiente, que se dice proteger, estamos en
presencia de un tributo que no grava directamente la actividad
contaminante, sino la titularidad de determinadas instalaciones,
y por eso el 4 de enero del 2001, cuando los presupuestos de
esta comunidad autónoma no sé si estaban en el boletín ya,
pero casi, se declara la inconstitucionalidad del impuesto, lo
cual efectivamente acarrea trágicas consecuencias para las
finanzas de nuestra comunidad autónoma.

¿Cuáles son? Primera, hay que de devolver las cantidades
ingresadas por el impuesto, lo que supone unos 5.865 millones
más los intereses de demora, que se estiman aproximadamente
en 2.907 millones de pesetas. O sea, hay que devolver 8.772
millones ahora; y también la imposibilidad naturalmente de
recaudar los 3.300 millones de pesetas previstos para este
ejercicio presupuestario del año 2001. Eso hace, en números
redondos, unos 12.000 y algo millones de pesetas que es a lo
que hay que hacer frente ahora.

Así pues, los efectos de la sentencia en los presupuestos
(...) actual como decimos son unos 12.000 millones de pesetas.
Es obvio que el presupuesto de este ejercicio queda
fuertemente condicionado y desequilibrado, como se dice,
evidentemente, en la exposición de motivos, pero como me
tienen que reconocer, no es el momento, en el momento que se
aprueba la sentencia que es el 4 de enero, momento de
modificar esos presupuestos. Ni siquiera lo era en el momento
del debate, porque en el momento del debate estaban los
presupuestos ya cerrados, que estaban ya incluso votadas las
cantidades en el momento en que se comenzó a tener rumores
consistentes en qué sentido iría la sentencia, y resultaba
realmente harto difícil hacer cualquier tipo de modificación sin
perjudicar a los ciudadanos como ya veremos.

Pues bien, en los presupuestos de años anteriores la
problemática situación de este impuesto ya había tenido una
repercusión de 13.574 millones de pesetas, correspondientes a
las cantidades que los contribuyentes no llegaron a pagar y
que fueron gastadas recurriendo al endeudamiento en los
ejercicios 98, 99 y 2000. Es decir, que siempre se recurría al
endeudamiento y ahora ya no parece bien. 

En definitiva, la repercusión de la anulación del impuesto ha
sido de 25.646 millones de pesetas, que son los 13.000 no
ingresados pero gastados al recurrir a la deuda, y los 12.000 que
tenemos ahora en devoluciones y pendientes, presupuestados
para este ejercicio. Así pues, el problema pendiente de solución
en estos momentos consiste en cómo hacer frente a esos 12.000
millones que afectan al ejercicio del 2001 entre lo que se ha de
devolver y lo que estaba previsto recaudar. 
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¿Cómo solucionarlo? Primer modo: disminuyendo en 12.000
millones, por ejemplo, las inversiones en esta comunidad
autónoma durante este ejercicio, lo que supondría un gravísimo
quebranto para los intereses generales de nuestros ciudadanos,
que ya deben soportar, por otra parte, el asedio económico del
Gobierno del Estado, que nos mantiene en estado de sitio
económico como todos conocemos y es notorio. La alternativa
es recurrir al endeudamiento, que es lo que se plantea mediante
este proyecto de ley que se trae a debate y aprobación de la
Cámara en el día de hoy. 

El Grupo Parlamentario Popular, que es el principal
responsable de esta debacle económica, en lugar de colaborar
a solucionar la problemática creada por él, nos presenta una
serie de enmiendas que constituyen una enmienda a la totalidad
fraccionada, una vez más; ¿cuántas veces lo hemos dicho
desde esta tribuna, que se presentan de forma habitual
enmiendas simplemente de supresión, sin dar ninguna
alternativa a los proyectos que presenta esta gobierno?, sin
presentar nunca ninguna alternativa positiva.

Quiere decirse de ello que si se aprueban las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular, no sería posible recurrir al
endeudamiento para atender la repercusión de la sentencia del
Tribunal Constitucional, y deberíamos atender los 12.000
millones con los recursos de este año, con lo cual entraríamos
en un caótico proceso con muchos paralelismos al de una
especie de suspensión de pagos por parte del Govern, que es
lo que se busca con estas enmiendas, porque ésa es la
consecuencia inmediata a la aprobación de esas enmiendas, y
la actual situación socioeconómica en nuestra comunidad
autónoma no nos permite prescindir de una sola peseta de las
inversiones previstas en los presupuestos.

Tal y como se expuso en la comisión no permanente de est e
Parlament, de estudio de la balanza fiscal de las Islas Baleares
con el Estado español, existe un superávit fiscal en favor del
Estado durante el ejercicio 98 de 304.372 millones de pesetas, lo
que significa un peso del 12,1% sobre el producto interior bruto
de Baleares. Ninguna región europea se acerca ni remotamente,
ni remotamente, a estas cifras. En Catalunya se sitúa en torno
al 6 o 6,5% del producto interior bruto. Las cifras pueden
oscilar según los criterios que se utilicen para la cuantifación,
pero siempre se trata de cantidades y proporciones
desorbitantes. Por otra parte, el gasto del Estado en nuestras
islas por habitante en pesetas y desde 1996 -curiosa
circunstancia- es la cifra más baja de todo el Estado, por
supuesto por debajo de otras comunidades como Cataluña,
Valencia, etc. Tal vez per eso será que el Estado oculta, el
Gobierno del Estado oculta la información base necesaria para
efectuar los cálculos desde el año 1997. En cualquier caso
nuestro déficit fiscal es el mayor de España y de Europa, el
mayor de España y de Europa. 

¿Y qué tiene que ver el déficit fiscal con la repercusión de la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre este impuesto?
Pues muy sencillo: que lo que no puede exigirse a nuestra
comunidad autónoma es que soporte el mayor esfuerzo fiscal,
sin contrapartidas, de toda Europa, que no se nos tenga en
cuenta a la hora de invertir en nuestras infraestructuras y que

ni siquiera podamos invertir las migajas que nos quedan
después del expolio y mejorar nuestras infraestructuras.

Y todavía más. En un país como la España de Aznar López,
que está situado a la cola de políticas sociales de ayuda a la
familia, a la cola de gasto social en relación al producto interior
bruto, se necesita hasta la última peseta que pueda
presupuestar un gobierno de progreso como el de estas islas
para compensar en algo a sus ciudadanos de los perjuicios que
les ocasiona la derecha en el poder. Baste recordar a título de
ejemplo los complementos sobre pensiones aprobados por este
gobierno de progreso y recurridos ante el Constitucional por el
Partido Popular. Eran unas cuantas pesetillas para unos pobres;
si hubieran sido unos cuantos billones para las eléctricas no
pasa nada, pero unas cuantas pesetitas hay que recurrirlas.

Sigamos. ¿Podemos permitirnos recurrir al endeudamiento?
Ya se ha estado haciendo cuando gobernaba el Partido
Popular; se podía hacer y se puede seguir haciendo. Desde el
94 las leyes de presupuestos generales de la comunidad
autónoma recogen la autorización al Govern para concertar
operaciones de endeudamiento a largo plazo, no compromete
ello a generaciones futuras aunque sea a largo plazo, por las
cantidades pendientes de cobro del impuesto. Así, entre lo que
en algunas ocasiones ingresaban las empresas y el
endeudamiento concertado por el Govern del Partido Popular
para cubrir lo que las empresas avalaban y no ingresaban, se
iba manteniendo el necesario equilibrio presupuestario, con
deuda. Por tanto, la forma del endeudamiento era la elegida para
hacer frente a los desequilibrios provocados por el no ingreso
por parte de las empresas del impuesto sobre instalaciones que
inciden en el medio ambiente.

Además, ni siquiera afecta a los escenarios de
consolidación presupuestaria, como ha hecho mención,
acordados entre la Secretaria de Estado de Hacienda y la
comunidad autónoma para el período 98-2001, ya que en el
punto cuarto de esos acuerdos se establece: “La comunidad de
las Islas Baleares se halla a la espera de que se dicte sentencia
por el Tribunal Constitucional en el recurso de
inconstitucionalidad número 878/1992", que es éste; “por ello
se acuerda que estos estamentos serán objeto de una nueva
negociación para considerar la incidencia de la citada
sentencia”. Está claro. Una vez se conoció el sentido de esta
sentencia se iniciaron las conversaciones entre la Secretaria de
Estado y la Conselleria de Hacienda, así como con la Dirección
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del
ministerio por un lado y la Dirección General de Presupuestos
de esta comunidad autónoma por otro. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo, ya, en medio minuto, Sr. Presidente.

Y por el Gobierno del Estado no se ha indicado la menor
objeción por el incremento de deuda y déficit no financiero que
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permite el restablecimiento del equilibrio presupuestario
existente con anterioridad a la publicación de la sentencia del
Tribunal Constitucional. Es una solución, como se reconoció
por el mismo Partido Popular en el debate en comisión, y cito
palabras textuales, “es una solución fácil y sencilla”, y si
además es posible legalmente porque nuestro nivel de
endeudamiento nos lo permite, tanto mejor.

En conclusión, de los aproximadamente 25.000 millones que
supone la repercusión de la anulación del impuesto, 13.000 ya
están en deuda por corresponder a ejercicios anteriores con la
intervención, también, del Partido Popular, y para los 12.000  a
los que tendremos que hacer frente en este ejercicio, la
propuesta que se presenta por medio de esta ley es traducirlos
como los anteriores a deuda y no castigar las inversiones del
año 2001. La propuesta del Partido Popular está vacía, como es
habitual consiste en suprimir sin aportar nada, y de aprobarse
significaría el colapso de esta comunidad autónoma. Puede que
sea su deseo, pero mi grupo parlamentario, por el bien de
nuestros ciudadanos, votará en contra de sus enmiendas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, Sra. Cabrer té cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Gomila, simplement per dir que el Partit Popular reconeix la
culpa a l’anulAlació d’aquest impost, però també hem de dir que
no tot s’ho ha gastat el Partit Popular, que l’any 2000 i l’any
2001 s’ho ha gastat l’actual govern. Per tant hi ha una
corresponsabilitat en la despesa i el que s’ha de tornar. Vostès
no estaven d’acord, no calia..., es podia pressupostar i no feia
falta que es gastassin els doblers. Només per dir això i per dir
també que la solució no és només l’endeutament. Efectivament
hi ha altres solucions com és reduir la despesa corrent, hi ha
altres solucions com és no endeutar les empreses públiques per
valor de 18.000 de pessetes. 

El problema d’aquesta llei és que no és una llei aïllada, és
que és una llei que s’ha de sumar amb tota la gestió
pressupostària que fa aquest pacte d’esquerra d’ençà que va
començar els dos anys i que nosaltres no compartim, perquè
han apujat imposts, perquè han augmentat la despesa corrent
i perquè estan endeutant aquesta comunitat autònoma. I la
veritat és que ja no tan sols ho diu el Partit Popular, el problema
és que ja ho diuen vostès mateixos: “Sobran altos cargos”,
Diari de Mallorca del diumenge. És que no..., crec que no fa
cap falta que digui res més. Ahir: “Sobra despesa corrent, som
la tercera comunitat autònoma en despesa corrent”. Ha pujat
moltíssim la despesa corrent. Per tant simplement crec que sí
s’està fent molt despesa innecessària en aquesta comunitat
autònoma i que no és lògic recórrer a aquest endeutament.

Sr. Diéguez, simplemente para decirle que usted en
diciembre debía dormir, porque efectivamente la sentencia del

Tribunal Constitucional estaba en todos los medios de
comunicación, se trató en este parlamento, yo le he leído las
palabras textuales, pero bueno, para usted no existe hasta el
4 de enero del 2001. Perfecto, pero usted supongo que el mes
de diciembre debía estar durmiendo, porque efectivamente
usted simpre juega con el tema de la publicación; lo de menos
es la publicación, lo de más es que el impuesto se anuló en
diciembre, y en diciembre este parlamento estaba tramitando
unos presupuestos donde efectivamente no se podían tocar
cantidades porque se tendrían que haber hecho unos nuevos
presupuestos, pero al menos, que era lo que proponíamos
nosotros, se podía prever que el Gobierno en el primer
trimestre del año presentaría un plan en este parlamento para
intentar dar solución y para ver qué medidas se pueden
adoptar. Por lo tanto esto ya es una situación demagógica, lo
de hablar de enero.

Decir que efectivamente por lo menos usted ha dado
ciertas explicaciones, porque yo echo a faltar, y lo he
repetido y lo he reiterado, explicaciones del conseller de
Hacienda en este parlamento, en comisión, pedir
comparecencia, le gusta mucho pedir comparecencias para
las auditorías del Partido Popular, pero cuando esta
comunidad autónoma tiene un problema de 25.000 millones
de pesetas, 12 en endeudamiento y 12 ahora que se han de
devolver, pues no pide ni una comparecencia, un
endeudamiento y va que chuta. Esta ha sido la situación. Por
lo tanto veo que usted ha dado cierta explicación y que usted
veo que aspira a conseller de Hacienda.

Simplemente decir que..., me dice que no hemos ofrecido
soluciones, que nuestras enmiendas son de supresión.
Realmente quiero que entienda que desde un punto de vista
técnico es muy difícil que presentemos vía enmienda
soluciones; las he expuesto en el debate, he dicho que por lo
menos deseábamos explicaciones en este parlament. Por lo
menos deseamos por qué no se puede reducir una parte de
gasto corriente, por qué no se puede no endeudar a las
empresas públicas por lo menos este ejercicio en 18.000
millones de pesetas. ¿Por qué no la subida famosa del
impuesto de transmisiones patrimoniales? No se puede decir
que se dedicará ese porcentaje a solucionar este problema.
¿Por qué no se espera a final de ejercicio, que se liquida el
modelo de financiación autonómica y que hay una cláusula
de salvaguarda?, que representará para Baleares unos 6.000
millones de pesetas de ingresos en cumplimiento de esta
cláusula de salvaguarda que afecta a una o dos comunidades
autónomas en toda España; y una serie de medidas que si el
conseller se hubiera prestado tal vez pues hubieran podido
intentar analizar.

Decirle que de la balanza fiscal la verdad es que usted...,
la balanza fiscal está en fase de conclusiones. La presidenta
de la comisión pertenece a su grupo, usted ya ha hecho las
conclusiones, son 304.000 millones de pesetas desde su punto
de vista. Usted no sé si forma parte o no de la comisión, pero
veo que ya las conclusiones se han votado y se han debatido.
Falso. Todos los que han pasado por la balanza fiscal han
dicho cifras diferentes, totalmente contradictorias, y va a ser
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muy difícil que se llegue a un acuerdo en la comisión para
fijar exactamente cuál es el déficit fiscal.

Decir que esta comunidad autónoma y..., que el Partido
Popular no tiene ningún reparo en reconocer que esta
comunidad autónoma padece un déficit fiscal, y en luchar por
esta comunidad autónoma para que se solucione al máximo
esta situación, teniendo en cuenta que siempre seremos
deficitarias por nuestro nivel de vida. Lo que sí tengo que
decirle es que me parece vergonzoso, y lo repito, que sea
precisamente el Partido Socialista el que venga a acusarnos
al Partido Popular del déficit histórico que padecen estas
islas. Estoy cansada de oír esta desfachatez política por parte
del Partido Socialista, porque el problema no es dónde
estamos, el problema es de dónde venimos en esta comunidad
autónoma, y el problema es que nunca al Partido Popular se
le podrá acusar de la precariedad económica a la que nos
tuvo sometidos Felipe González. Yo creo que el Partido
Popular puede estar bien orgulloso de los convenios que se
firmaron la anterior legislatura y de los que se están firmando
ésta a pesar de todas las piedras que ponen en el camino. La
residencia de Felanitx, la residencia de Llucmajor, el
convenio de carreteras, el convenio hidráulico... ¿Quieren
que sigamos con la lista?, régimen especial gracias al
Partido Popular... Me parece, ya digo... 

(Remor de veus)

 Sí, sí, régimen especial, descuentos aéreos gracias al
Partido Popular, no gracias al Partido Socialista, y creo que
es una desfachatez culpar al Partido Popular del déficit o la
balanza fiscal de esta comunidad autónoma. Y que nos diga
que somos el mayor de Europa y España se lo puede recordar
al Partido Socialista a nivel nacional cuando vayan a sus
reuniones.

Por lo tanto, simplemente decirle que no estamos de
acuerdo con esta ley, no porque no creamos que igual fuera
una solución posible dentro de varias, sino porque creemos
que toda la gestión presupuestaria que se está llevando a
cabo desde que empezó el nuevo gobierno, parte de unos
principios totalmente contrarios a los principios del Partido
Popular. Ustedes recurren al endeudamiento muy
alegremente, y el endeudamiento es malo porque hipoteca
frente a necesidades importantes que se puedan producir en
estas islas. Ustedes han subido impuestos o han creado
nuevos impuestos y ustedes han aumentado muchísimo el
gasto corriente.

Por lo tanto votaremos que no a este proyecto de ley.
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. 

(Aldarull a la sala)

En torn de contrarèplica, el Sr. Diéguez en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, y veo que les van fallando los
principios y las bases sobre las que se asienta la ideología de
la derecha más profundamente, porque eso de atribuirnos una
corresponsabilidad en el tema del Isiquiema, pues realmente no
lo entiendo. Les fallan los fundamentos porque yo creía que
ustedes eran tomasianos, de Santo Tomás de Aquino, y creían
que la “causa de la causa es (...)”, distinguía la causa eficiente
y la causa final y esas cosas de la escolástica. En su virtud yo
creo que quien tiene la culpa de que se aprobara el impuesto,
quien tiene la culpa de que se aprobara el impuesto fue quien
aprobó el impuesto, y lo aprobó el Grupo Parlamentario
Popular, 25.000 millones. Bueno, ésta..., lo hemos de solucionar,
lo hemos de solucionar y lo solucionaremos. 

Hemos presentado un proyecto de ley. Se ha presentado un
proyecto de ley por parte del Gobierno. Ustedes han tenido su
trámite de enmiendas. ¿De qué han presentado las enmiendas?,
de supresión. Ahora nos dice: “Es que hay muchas soluciones;
hay que..., una solución es reducir el gasto, otra no endeudar”.
¿Y dónde están sus enmiendas? Presenten las enmiendas,
presente una enmienda fundamentada y la debatimos; lo que
pasa es que es muy cómodo el protocolo de decir: “Yo digo
que no a todo porque lo que interesa en realidad es retrasar,
fastidiar, poner palos en las ruedas, hacer que las cosas no
funcionen”, hacen lo que pueden para que las cosas no
funcionen, pero acaban funcionando y las ruedas siguen
dando vueltas.

Si tantas soluciones había, haberlas propuesto. Su solución
está escrita, negro sobre blanco: supresión, que no se haga,
que no se haga. Esa es su solución.

M e dice que sobran altos cargos y cosas de éstas. Bueno,
yo he leído algunas publicaciones muy interesantes como la
relación de número de altos cargos con habitantes. Yo creo que
tenemos más presidentes de comunidad autónoma por
habitantes que en otras comunidades autónomas, pero ¿qué
quiere que hagamos?, ¿que los partamos por la mitad? Pues
probablemente sí es lo que le gustaría que hiciéramos, para
tener el mismo porcentaje de presidente. Y también hemos sido
los que más presidentes hemos tenido por comunidad
autónoma durante otra legislatura, porque ninguna ha tenido
tres presidentes de comunidad autónoma en una sola
legislatura, pero en fin, sigamos. 

(Remor de veus)

 La fecha de la sentencia. La fecha de la sentencia no me
meteré con el tema éste que me ha dicho, de que la fecha de las
sentencias no importa porque, bueno, creo que sería alevoso
por mi parte insistir en si la fecha de una sentencia es o no
importante. Le diré un poco más: más importante que la fecha
de la sentencia le diré otra cosa, es la fecha de la notificación de
la misma, que suele ser posterior a la fecha de la sentencia,
suele ser posterior. No me diga a mi ahora que la fecha de
sentencia no tiene ninguna importancia, ni mucho menos.
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Sobre el conseller de Hacienda realmente poco pueden
decir, porque el conseller de Hacienda, cuando salieron los
rumores acerca de la debacle que iba a suponer la nulidad del
impuesto que ustedes aprobaron, les llamó, tuvo un debate con
ustedes, les planteó cuál es la situación e incluso estaba
dispuesto a recibir sus sugerencias, que por lo visto ha
recibido realmente pocas. 

De la balanza fiscal no hablaremos mucho más. Si quiere
luchar yo le daré objetivos. Vaya a luchar a ver si a parte de
esos 50 millones del tren que han dado al Sr. Fageda puede
conseguir algo más para los trenes de Baleares. Vaya a luchar,
si quiere, le puedo dar muchas más banderas, vaya a buscar el
dinero de carreteras que tienen cerrado bajo llave, vaya a
buscar una serie de cosas. Y lo que sí que le quiero decir es una
cosa, también, y es que las grandes inversiones que se han
hecho en esta comunidad autónoma han sido inversiones de la
época socialista, desde el Palacio de Justicia al aeropuerto, etc.,
y cuando se les han acabado las inauguraciones se les han
acabado las inauguraciones y las ideas, porque no hay ningún
proyecto, ningún proyecto importante para nuestra comunidad
autónoma en estos momentos, lo estamos viendo cada día.

Del régimen fiscal mejor..., más vale que no hable porque,
vamos, la aplicación que ha tenido el régimen fiscal en nuestras
islas ha sido realmente vergonzoso. El timo legal que supuso su
aprobación, con todo lo que sucedió en el Congreso de los
Diputados, fue más que vergonzoso. En lo único que le tengo
que dar la razón... 

Silencio, silencio! Veo que los malos ejemplos de las últimas
películas que se han puesto en nuestros cines, especialmente
Gladiator, están trayendo muy malas consecuencias y hay
quien cree que todavía está en esos personajes.

Si me permite en una cosa le daré la razón: el Partido Popular
baja los impuestos, baja los impuestos, efectivamente. Yo aquí
tengo por lo menos no sé si unos impuestos, propiamente, no
se puede decir unos impuestos, pero sí baja la retención a un
millón de contribuyentes; baja la retención... Ah!, bueno, por
una sentencia del Tribunal Supremo que decía que ilegalmente
los estaba cobrando. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.
Substanciat el debat procediríem a la votació de les esmenes
debatudes, que els record que són la 2253, 2255, 2254,
presentades pel Grup Parlamentari Popular. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor a favor del
manteniment de les esmenes, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

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

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència queden rebutjades les esmenes debatudes.

Passam a continuació a votació conjunta del títol, a l’article
únic i l’exposició de motius del projecte. 

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

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 30; vots en contra, 27.

Arribats a aquest punt, proclam que queda aprovada la Llei
de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2001.

V.- Informació al ple de la Cambra de la designació per part
de la Mesa del Parlament del diputat Sr. Santiago Ferrer i
Costa, del Grup Parlamentari  Mixt, que ha de defensar,
juntament amb els senyors Crespí i Buele (designats el dia 21
de març del 2001), la proposició de llei RGE núm. 3819/00, de
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea, en el Congrés dels Diputats.

El punt següent de l’ordre del dia és la informació d’aquesta
presidència a la Cambra de la designació per part de la Mesa, en
la sessió de dia 30 de maig del 2001, del diputat Sr. Santiago
Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, que ha de defensar,
juntament amb el Sr. Crespí i el Sr. Buele, designats el dia 21 de
març del 2001, la Proposició de llei 3819, de participació de les
comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europa, en el
Congrés dels Diputats.

Es donen per assabentats els senyors i les senyores
diputats?

VI.- Adopció d'acord, si n'és el cas, sobre convocatòries de
sessions extraordinàries per tal de possibilitar la finalització
dels treballs de les comissions d'investigació constituïdes.

Idò passam al següent punt de l’ordre del dia i darrer, que
és la possibilitat d’adopció d’un acord sobre convocatòria de
sessions extraordinàries per tal de possibilitar la finalització dels
treballs de les comissions d’investigació constituïdes, i atès
que hi ha presentat l’escrit 2784, presentat per una cinquena
part dels diputats de tots els grups parlamentaris de la Cambra,
mitjançant el qual se solAlicita la celebració de sessions
extraordinàries de les comissions no permanents d’investigació,
procedeix el pronunciament del ple de la Cambra sobre
l’esmentada solAlicitud. 

Es pot considerar aprovada per assentiment? Sí? Idò queda
aprovada per assentiment la proposició.

Record als senyors portaveus que en els pròxims cinc
minuts tenim convocada una reunió de la Junta de Portaveus i,
desitjant-los un bon període entre sessions parlamentàries,
s’aixeca la sessió. Gràcies.
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