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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem començament a la
sessió plenària del dia d’avui. 

Lectura i aprovació, si pertoca, d'una declaració
institucional  sobre els greus atemptats que s'han produït als
Estats Units d'Amèrica. 

La començaríem amb la lectura d’una declaració
institucional d’aquesta cambra respecte als greus
esdeveniments succeïts als Estats Units la passada setmana. El
secretari primer de la Cambra té la paraula per llegir la
declaració.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional:

El Parlament, reunit en sessió plenària, en nom dels
ciutadans de les Illes Balears manifesta el sentiment de la més
àmplia solidaritat amb el poble nord-americà pels terribles
atemptats de dimensions inimaginables que acaba de sofrir i
que han causat tantes i tantes víctimes en una tragèdia humana
sense precedents.

Vol fer arribar el més sentit condol als familiars de les
víctimes ja confirmades, i compartir la inquietud i el desconsol
dels que encara conserven, cada dia més feble, l’esperança.

Formula la més absoluta condemna d’actes tan execrables
i expressa el seu desig fervent que els dirigents mundials, i
especialment els nord-americans, en aquesta difícil conjuntura
encertin a reconduir el món cap a l’esperada pau. 

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per assentiment aquesta declaració? Queda
aprovada. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

Observaran tots que davant l’escó tenen un trastet nou,
com ja han conegut fins i tot pels mitjans de comunicació. Ara
per ara -anirem per etapes- ara per ara el primer aspecte que han
de conèixer és que per ús de la paraula han de pitjar un botó
central que tenen al seu micròfon individual i, a partir d’aquí,
parlar. També pot ser que els oradors tenguin la sensació que
no se’ls sent tan bé, com jo la tenc ara mateix, però sembla ser
que els altaveus que tenen situats cada un davant vostès
permeten que se senti bé. No hi ha el so de fons dels altaveus
grans aquells. Això és correcte, no és vera?

Els mitjans de comunicació diuen que no senten res? És
greu. Mirarem..., mirarem que ràpidament els serveis tècnics
repassin si els altaveus corresponents... -Ara funciona?, no?
Bé- ...si els altaveus corresponents a la zona de mitjans de
comunicació i convidats estan situats o estan activats.

I.1) Pregunta RGE núm. 2740/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya del Govern.

Començaríem, com és costum, amb el torn de preguntes, la
primera d’elles, 2740, relativa a campanyes del Govern, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio Diéguez Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el
aplazamiento de una pregunta ha querido que corresponda a
este diputado inaugurar este nuevo artilugio que nos permite
dirigirnos a los restantes diputados, y lo inauguraremos con
una cuestión vieja; vieja no tanto por el aplazamiento sino
porque es una cuestión muy antigua, más que vieja, dentro de
lo que es la historia de nuestro país. Es una cuestión que entra
dentro de la tradición de esa España negra en la que siempre se
ha prohibido todo lo que hacen aquellos que no piensan como
uno. 

Concretamente esta pregunta va referida a una prohibición
llevada a cabo por el Gobierno del Sr. Aznar López acerca de
una campaña publicitaria que tenía que emitirse en Televisión
Española, prohibición que resultó tanto más llamativa cuanto
en esos mismos días en Televisión Española se llevaba a cabo
una campaña publicitaria del Gobierno del Estado acerca de los
maravillosos logros del Gobierno en cuestión de seguridad
social y otras cosas. Por ello, asombrados tanto por esa
conexión de la política del Sr. Aznar López con la de la España
negra, y asombrados también porque estaba haciendo
precisamente lo contrario de lo que decía que se debía hacer,
por los demás, naturalmente, es por lo que preguntamos al
conseller de Presidencia qué valoración hace de esa prohibición
por parte de Televisión de emitir una campaña del Govern de les
Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller de Presidència
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Diéguez, efectivament parlam
d’un vet per part de Radiotelevisió Espanyola a una campanya
de publicitat del Govern de les Illes. Primera valoració: és un fet
insòlit, és un fet insòlit a les nostres illes ja que no és la primera
campanya que es fa en aquestes illes i a més sabem tots que el
govern anterior, el govern del Partit Popular, havia fet
campanyes en què Radiotelevisió mai no havia cregut..., ni
havia posat un vet. 

Per tant, no vàrem entendre ni hem entès la posició de
Radiotelevisió Espanyola; l’únic que ens pot fer pensar que
aquesta posició és una posició arbitrària, una posició que va
ben lligada al que podríem dir intencionalitats partidistes, a una
voluntat que poguessin considerar o poguessin tenir
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arguments suficients del seu vet, perquè no és que -diguéssim-
hi hagués qualque cosa que pogués ser..., o pogués atemptar
en contra dels principis, sinó que diuen que no volen passar
aqueixa campanya; és a dir, ni fan cap esmena, ni fan cap
consideració i, a més, tenint els precedents que la nostra
campanya era una campanya que l’únic que feia era explicar el
que havia fet el Govern de les Illes Balears durant un període de
temps i, a més, no hi havia cap adjectiu que pogués ser adjectiu
laudatori de cap tipus, així que manco entenem el vet, i per tant
l’únic que podem entendre és el que dèiem abans, que és un
vet amb una intencionalitat partidista i creim que això s’hauria
d’esborrar de la direcció de Radiotelevisió Espanyola, i a més
creim que el Partit Popular aquí a les Illes hauria de fer que els
seus companys dels Partit Popular de l’Estat no fessin aquestes
arbitrarietats ni cometessin aquestes arbitrarietats.

Per tant... A més allò darrer va ser que el mateix Consell
Assessor de Radiotelevisió a les Illes Balears també va
protestar davant Radiotelevisió Espanyola perquè se li
donassin explicacions, i a més de donar les explicacions
poguessin emetre els anuncis i varen tenir la callada per
resposta. Per tant, la nostra valoració és una valoració molt
negativa davant Radiotelevisió Espanyola. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Diéguez,
vol intervenir? No?

I.2) Pregunta RGE núm. 2745/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències als consells en matèria esportiva.

Passam a la pregunta següent, la segona, 2745, relativa a
transferències als consells en matèria esportiva, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Una pregunta ajornada també de
l’anterior període, en el qual volíem saber en quina situació es
troben les transferències esportives als consells insulars que
venien recollides en el famós pacte de legislatura signat entre
les diferents forces que donen suport al Govern de les Illes
Balears.

Des de llavors n’hem sentit parlar reiteradament, sempre a
nivell extraoficial; no s’han fet públics acords sobre com
anaven aquestes negociacions, i és per açò que després de dos
anys nosaltres pensam que ja és hora de donar explicacions
públiques sobre quina és la situació en què es troben aquestes
negociacions i quin calendari té previst la Conselleria
d’Assumptes Socials per transferir el que resta als consells
insulars en matèria esportiva.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, les competències en
matèria d’esports cap als consells insulars estan encara en fase
de negociació. Aquesta és la informació que li puc donar.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Per donar aquesta resposta no calia,
Sra. Consellera, perquè, açò, ho sabem des de fa dos anys, que
està bastant engrunat l’assumpte, i nosaltres el que li
demanàvem era que exposés públicament als diputats i als
mitjans de comunicació que són en aquesta sessió, que ens
exposés en què hi ha desacord. No s’entén que una negociació
dugui quasi dos anys o més de dos per tal de dur endavant una
iniciativa que és un dels acords principals de l’acord del
Govern i que està absolutament paralitzada. 

Volíem saber què és el que es vol transferir, per què aquest
entrebanc i per què aquesta paralització, quina opinió té la
consellera respecte a quines instalAlacions s’han de transferir
als diferents consells insulars i, sobretot, com es pensa
compensar el Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de
Menorca respecte a les grans instalAlacions que suposadament,
pretesament, podrien quedar en mans del Consell Insular de
Mallorca. Jo pens que és un debat molt interessant que
necessita respostes clares per tal de saber a què ens hem
d’atendre, i malauradament, de la primera resposta de la
conseller, no hem tingut cap resposta... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. El seu temps està exhaurit; el
sistema continua funcionant com sempre. Sr. Consellera de
Benestar Social, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, ni hi ha desacord ni les
negociacions estan aturades perquè, de fet, precisament avui
jo tenc una reunió amb la consellera de Presidència del Consell
de Mallorca que, com sap, ha rebut aquestes competències
d’esports una vegada que ha assumit el seu càrrec.

Si li he d’explicar algunes de les matèries en les quals estam
treballant, jo ho resumiria dient-li que, com vostè sap, les
competències sobre les quals treballam són aquelles que no es
varen transferir amb la llei del 94, a la vegada que intentam
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reconduir el despropòsit -em perdoni aquesta paraula, deguda
precisament a la seva escassa vocació insularista, l’escassa
vocació insularista del govern anterior- que a partir de la Llei
d’esports del 95 el que va fer era retornar al Govern
competències que ja havia transferit el 94. Per tant, bàsicament
les negociacions s’estan duent en aquesta situació: retornar a
rehabilitar el que pensàvem que era una bona llei ampliant-la,
que és la Llei de transferències del 94.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.3) Pregunta RGE núm. 2746/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partides pressupostàries per a un pavelló
multifuncional a Menorca.

Passam a la pregunta número 3, 2746, relativa a partides
pressupostàries per a un pavelló multifuncional a Menorca, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam amb la segona pregunta
que va quedar ajornada de l’anterior període, una pregunta que
anava i que va dirigida al president del Govern. Veim que el
president del Govern no hi és; per tant supòs que tampoc no
ens la podrà respondre, tot i que ens podem conformar que, ja
sigui el conseller de Presidència com la mateixa consellera
responsable de l’àrea d’esports, ens puguin respondre a una
qüestió que és de molt interès per al nostre grup i per a
Menorca també.

Arran d’una sèrie de reflexions i d’opinions aparegudes en
premsa sobre la necessitat de comptar amb les adequades
instalAlacions esportives a Menorca, en el moment en què es
produeix aquest debat hi havia molts de comentaris sobre la
situació d’aquestes gestions o negociacions que hi ha entre el
Govern balear i els diferents consells per tal d’assumir el que
resta de les competències en matèria esportiva, i en aquell
moment nosaltres pensàvem que era adient posar damunt la
taula quines eren les necessitats de l’illa de Menorca que, entre
d’altres, no dic que sigui l’exclusiva, es va constatar que feia
falta -almanco el nostre grup ho entén així- l’habilitació d’un
pavelló multifuncional amb una capacitat d’acolliment
d’espectadors més gran que les que hi ha fins ara -no em ficaré
amb la quantitat- i és per aquesta qüestió que fins i tot la
directora general d’Esports va anunciar que era una qüestió
que competia directament a la presidenta del Consell Insular de
Menorca i al president del Govern de les Illes Balears, ja que era
una inversió que transcendia les possibilitats financeres del
Consell Insular i que el Govern balear s’havia d’implicar
directament.

És per açò que nosaltres volem saber quina és l’opinió i si
pensen habilitar aquestes partides per tal de posar en marxa
aquest pavelló multifuncional. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. No tenim prevista cap partida per als
pressupostos de l’any que ve, ni des de la Conselleria de
Benestar Social, la Direcció General d’Esports, ni des del
conjunt del Govern per posar en marxa aquest equipament
esportiu. No hi ha, per tant, aquesta previsió. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Benestar Social. Sr.
Gornés, li queden 30 segons.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Idò és una llàstima, perquè amb una
cosa en què els dos partits majoritaris, PSOE i PP, estan
d’acord, que un partit minoritari imposi la seva voluntat
realment és de lamentar. Jo li recomanaria que renyés a la seva
director general d’Esports perquè ha posat en un compromís al
president del Govern i indirectament a la presidenta del Consell
Insular de Menorca, que també veia d’acord la construcció
d’aquest nou pavelló i el va defensar públicament en premsa.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Passam a la següent pregunta,
la número 4... 

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

President... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó.

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

És el meu torn de rèplica. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

He anat massa aviat. Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Sr. Gornés, la seva interpretació que un partit minoritari hagi
fet que aquesta decisió es prengui jo crec que és gratuïta. Crec
que és sabut que els pressupostos..., per començar els
pressupostos de l’any vinent ni tan sols estan aprovats, però
per suposat que no és el criteri de cap partit el que preval. 

De totes maneres, sí li he de dir que no he manifestat en cap
moment la nostra negativa; únicament he respost literalment a
la seva pregunta, si teníem o no una partida consignada, i crec
que li he de contestar tal i com és la realitat, el que no vol dir,
per suposat, que, donat que el pla director d’equipaments
esportius és una competència dels consells insulars i aquesta
és una competència en la qual el Consell de Menorca està
treballant, una vegada que el Consell de Menorca presenti
aquest pla director d’equipaments esportius, considerant per
suposat que un pavelló d’aquestes característiques no seria un
equipament bàsic sinó un equipament de caràcter específic i,
per suposat, que supera amb escreix les necessitats de
qualsevol municipi de l’illa de Menorca, això no voldria dir en
cap cas que es considerés per part del Govern aquesta
proposta del Govern, perdó, del Consell de Menorca, en cas
que en el seu pla d’equipaments esportius aquesta qüestió
estigués concretada.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.4) Pregunta RGE núm. 3392/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dimissió del Sr. Pérez de Mendiola.

Ara sí passam a la quarta pregunta, 3392, relativa a la
dimissió del Sr. Pérez de Mendiola, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Popular ens agradaria saber què està passant a la
Conselleria de Turisme, i si el Sr. Alomar és tan amable
d’explicar-nos per què el director general de Coordinació
Turística va presentar la dimissió a la seva conselleria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Turisme, té
la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el Sr. Pérez de
Mendiola va prendre la determinació de concloure la seva etapa
com a director general per motius personals, i així m’ho va

expressar, a mi. De totes maneres li vull dir també que el Sr.
Mendiola té tot el meu respecte per la seva sinceritat i per la
seva confiança que ens ha donat durant els dos anys que ha
estat com a director general, tant a mi com a la institució. Són
coses que..., són motius personals i per tant s’han de respectar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sra. Salom, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
consellers..., o diputats, miri, Sr. Alomar, crec que a Turisme
vostè té problemes, i crec que dins la seva conselleria hi ha
greus problemes en aquests moments, i m’explicaré, i és que en
dos anys de legislatura li han dimitit cinc alts càrrecs a la seva
conselleria: li ha dimitit el primer cap de gabinet que va tenir, li
ha dimitit el cap de premsa, ara li ha dimitit el director general,
li va dimitir la responsable de l’Ibatur, llavors vostè va cessar
el responsable del CITTIB.

Miri, vostè té problemes, allà dins, i la majoria d’alts càrrecs,
quan se’n van, diuen: “Me’n vaig i dimitesc per problemes
personals”. El que nosaltres des del Grup Popular entenem és
que tots els alts càrrecs de la seva conselleria tenen problemes
personals amb vostè, i que vostè és el problema que hi ha en
aquest moment a la Conselleria de Turisme. No és normal que
en dos anys de legislatura més de la meitat de la seva plantilla
d’alts càrrecs li hagi presentat la dimissió i, en aquest cas, per
motius personals amb vostè. Des del Grup Popular pensam que
el problema de Turisme és un problema personal amb vostè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller de Turisme té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Diputada Salom, a mi el que
m’agradaria és que no fes confusions entre alts càrrecs i
funcionaris contractats. Jo entenc que vostès contractaven els
funcionaris a dit i per tant eren funcionaris de confiança i els
devien tenir com a alts càrrecs; en el cas, per exemple, del cap
de premsa, té una excedència i esper que el dia que la Delegació
de Costes el deixi de tenir contractat a través d’una empresa
tornarà.

De totes maneres jo el que crec, i em crida l’atenció, és
que..., no em crida l’atenció, vull dir que hi ha una diferència
clara, que a la meva conselleria i en aquest govern l’estil de
governar la paraula dimissió no és un tabú. En canvi en el seu
partit de dretes han tengut moltes oportunitats per dimitir i per
honorar la classe política i (...) trajectòries personals i no han
dimitit. Això és una diferència, que no hi ha cap tabú, hi ha una
llibertat, i la gent té personalitat i sobretot no està aferrada a la
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cadira. En canvi en el seu partit de dretes ens han demostrat de
forma reiterada que sí, que estan aferrats a la cadira.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.5) Pregunta RGE núm. 3393/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a absència de la gerent de l'Ibanat del seu lloc de feina.

Passam a la cinquena pregunta, 3393, relativa a absència de
la gerent d’Ibanat del seu lloc de feina, que formula l’Hble.
Diputada Aina Castillo Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, teòricament, de Medi
Ambient, aquest grup parlamentari té informacions que la
gerent de l’Ibanat va..., o li ha arribat informació que la gerent
va restar absent del seu lloc de feina per vacances durant el
mes d’agost, i volíem saber si..., volíem contrastar aquesta
informació, si era vera, i també afegir si així ho disposa el seu
contracte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament la gerent
d’Ibanat va estar de vacances el mes d’agost. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra. Castillo, té
la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, senyora -teòricament-
consellera de Medi Ambient, que li digui que és una
irresponsabilitat, total i absoluta irresponsabilitat per la seva
part. Resulta que l’Ibanat té com a funció principal la prevenció
i extinció d’incendis forestals, i l’època de màxim risc d’incendis
forestals, la gerent, que és la màxima responsable de l’Ibanat,
s’agafa vacances, la gerent que depèn de vostè, que aposta li
dic teòricament consellera de Medi Ambient. No només això, no
m’ha contestat si això està així establert segons contracte;
m’agradaria que m’ho contestàs, i cregui’m, senyora -
teòricament- consellera de Medi Ambient, donar vacances a la
gerent de l’Ibanat durant el mes d’agost és com donar vacances
al Pare Noel la nit de Nadal. El Pare Noel no es pot agafar les
vacances la nit de Nadal.

Una vegada més ens ha demostrat la seva incompetència
per governar i jo li aconsellaria, atès que darrerament es donen
molts de consells, que vostè deixàs de passejar-se per
BrusselAles i fes més feina en aquesta comunitat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi Ambient, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc convé
aclarir un parell de coses perquè es veu que vostè només té la
informació una miqueta esbiaixada. Li vull recordar, perquè
vostè ho sàpiga i la resta de diputats, que precisament la gerent
té com a funció clara a l’article 10, segon el decret de creació de
l’Ibanat, que precisament el director gerent serà designat per
l’Hble. Consellera i correspondran a aquest director gerent les
facultats d’administració i gestió ordinària d’aquesta entitat, així
com les funcions executives de la mateixa. Precisament aquest
tema no impedeix per a res que estigui contemplat tot el tema
del programa o que la campanya de prevenció i extinció
d’incendis estigui absolutament organitzada. Per tant, no té res
a veure que la directora gerent estigui el mes d’agost a fora,
perquè precisament no és la persona que ha d’anar a un incendi
i crec que vostè ho sap.

En segon lloc, precisament aquesta consellera, perquè no és
teòricament sinó que és consellera de Medi Ambient,
precisament qui estava al davant d’aquest tema era el director
general de Biodiversitat, que no estava de vacances, i
precisament duia endavant el que era la part que li correspon
com a vicepresident d’Ibanat respecte a tot el que era si hi
havia qualque problema d’organització d’Ibanat.

I en tercer lloc, senyora consellera i senyors diputats del PP,
comencin a donar no només enhorabones sinó a fer veure que
la campanya d’incendis que aquest govern du des de fa dos
anys, que ha augmentat en molt el seu pressupost i, per tant,
els seus efectius, cosa que vostès varen ser incapaços de fer,
precisament els varen anar abaixant cada vegada més, dóna i ha
donat un bon resultat. Precisament en aquest moment tenim
una campanya on, a part d’estar ben organitzada, les
actuacions han estat molt correctes i jo crec que precisament el
que vostès han de fer és no fer política de baixa estofa sinó
començar a plantejar qüestions que són importants per a
aquesta comunitat i que aquest govern i aquesta conselleria
estan resolent.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.
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I.6) Pregunta RGE núm. 3394/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a vigència del pacte antitransfuguisme.

Passam a la sisena pregunta, 3394, relativa a la vigència del
pacte antitransfuguisme, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia 7 de
juliol de l’any 1998 totes les forces polítiques presents al
Congrés dels Diputats varen signar un acord contra el
transfuguisme, un acord que a més es podia estendre, com així
deia el mateix acord, i el podien signar totes aquelles altres
forces no representades en el Congrés dels Diputats, i de fet,
com sabem, en aquesta comunitat autònoma la pràctica totalitat
dels partits polítics varen fer expressa la seva solidaritat amb
aquest manifest i amb aquest acord contra el transfuguisme.

Els dos punts més importants d’aquest acord eren,
lògicament , la condemna a qualsevol acte de transfuguisme i,
a més, l’expulsió de les distintes organitzacions polítiques
d’aquells afiliats que fessin ús d’aquesta pràctica
antidemocràtica.

Aquest estiu hem tengut oportunitat de comprovar com un
afiliat del Partit Socialista del Mallorca va posar una moció de
censura amb el vot d’una regidora trànsfuga del Partit Popular
a l’Ajuntament de Sineu. Com que ni el Govern d’aquestes illes
ni cap dels partits que l’integren no han fet cap manifestació de
condemna, ni molt manco d’expulsió, de cap militant, volem
demanar al Govern d’aquestes illes si considera vigent aquest
acord contra el transfuguisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Primer m’ajustaré a la pregunta que
em feia vostè. Clar, Sr. Flaquer, jo primer he de dir-li que em
pareix una pregunta totalment innecessària, però no es preocupi
que donaré una resposta precisa i òbvia, però abans de donar-li
la resposta voldria fer-li, o em permetrà que li faci també una
pregunta: En el pacte antitransfuguisme hi ha cap clàusula que
digui que el pacte només és vigent temporalment o fins una
data determinada? Jo pens que no. Per tant, evidentment, el
pacte és un pacte ètic i, com sap vostè, no té caducitat. Per tant,
el pacte antitransfuguisme, com vostè demanava, per a
nosaltres està vigent perquè no té caducitat i per tant el Govern
de les Illes Balears considera que està en plena vigència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Garcias, efectivament vostè no ha contestat allò que jo li volia
dir, perquè segurament el Sr. Vicepresident, que seu a la seva
dreta, ens podria contestar si efectivament el creu vigent,
aquest pacte. Insistesc: aquest estiu s’ha produït un fet
gravíssim en el municipi de Sineu; un militant del Partit
Socialista de Mallorca va signar una moció de censura amb una
regidora trànsfuga del Partit Popular, i els pactes no només
estan per signar-se, Sr. Garcias. 

Jo he notat a faltar que el Govern de les Illes Balears i els
partits que integren aquest govern hagin manifestat el seu
rebuig i la seva oposició a aquesta pràctica, i més especialment
hem notat a faltar per part del Partit Socialista de Mallorca una
expulsió imminent i fulminant d’aquest regidor que s’ha acollit
a una pràctica tan antidemocràtica. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Primer dir-li, Sr. Flaquer, que vostè
està en la seva total llibertat de poder demanar al Sr. Sampol
allò que consideri, però no faci aquí, quan el Sr. Sampol no pot
parlar, que li demani. Vostè al Sr. Sampol..., al Sr. Sampol li
demani la pregunta que consideri oportuna quan cregui i el Sr.
Sampol l’hi contestarà, i l’hi faci correctament així com ha fet
vostè aquesta. Per tant, crec que, primera qüestió, primera
qüestió, perquè com que vostè ha anomenat el vicepresident,
li (...) aquest tema. 

Segona, miri, jo crec que el Govern d’aquestes illes, amb la
posició que ha manifestat l’ha manifestada clarament, i crec que
també els partits polítics l’han manifestada, i deixin de fer jocs
florals sobre aquest tema, perquè crec que aquest pacte
antitransfuguisme o el pacte, com deia jo, que és un pacte per
l’ètica, vostès saben les condicions amb les quals es fa i amb
les quals es dóna i no serà aquest govern qui el rompi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Deman si tenc dret a fer ús de la paraula per alAlusions.
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EL SR. PRESIDENT:

No té dret a fer ús de la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Ho veuen, com no m’amag, senyors del PP? 

(Rialles i remor de veus)

I.7) Pregunta RGE núm. 3395/01, de l'Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recessió econòmica a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, 3395, relativa a la recessió
econòmica a les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr.
José Maria González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias Sr. Presidente. Sr. Conseller de Presidencia, varias
veces en los últimos tiempos y fundamentalmente en su
función de portavoz del Gobierno, le he oído explicar lo bueno
que era que se frenara el crecimiento económico. La verdad es
que no daban crédito mis ojos ni mis oídos, porque
personalmente tuve ocasión de oírle a través de algún medio
como la televisión y francamente le formulo esta pregunta
porque estoy asombrado, espero que sea usted tan racional
como nos decía que es en la pregunta anterior y me conteste
usted con claridad. ¿Es usted partidario de frenar el crecimiento
económico y que haya una recesión económica, Sr. Conseller
de Presidencia y portavoz de este Gobierno de izquierdas?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Presidència té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. González Ortea, al final crec
que ho ha aclarit, perquè jo li contesti amb claredat. La
pregunta ha de dir allò que deia la pregunta, a la pregunta vostè
deia si segueixo pensant que la recessió econòmica és bona per
a les Illes Balears, home que jo ho segueixi pensant en principi
ho hauria d’haver pensat, cosa que jo no ho he pensat mai,
primera cosa jo no ho he pensat mai, allò que he manifestat i he
dit i això és molt diferent i he dit i ho segueixo pensant, a més
sobre les diferents qüestions que em varen plantejar els mitjans
de comunicació, presents tots aquí, era si creia que era positiu
perquè es plantejaven temes com la immigració i dels seus
problemes, si era positiu tenir uns creixements moderats. Els
creixements bojos que hem tengut aquests anys passats eren
negatius, fins i tot per a la nostra economia, fins i tot per a la
estabilitat del creixement econòmic i jo sempre he parlat que era
bo que hi hagués un creixement moderat, si a tot això vostè ho
diu recessió jo no ho entenc així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. González i Ortea té
la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller la segunda parte la he
entendido, la primera sinceramente me perdí, con eso de si
usted ha pensado, no ha pensado, pensaría y habría pensado.
Creo que le conviene pensar un poco y le conviene pensar
muchísimo cuando usted habla en nombre de un gobierno y le
está escuchando una gran parte de la población y tiene que
tener mucho cuidado y precisar mucho en los conceptos. 

La recesión económica, el freno al crecimiento económico es
malo para esta comunidad y para todas, es malo para una
población que necesita adquirir mayores niveles de riqueza
gracias a ese crecimiento económico. Si usted confunde el
frenazo en el crecimiento económico con el crecimiento
sostenible, efectivamente le conviene pensar un poco más y
sobretodo un poco mejor.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller de Presidència té
la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. La veritat és que serà difícil en
aquest tema que vostè i jo ens entenguem, perquè jo veig les
seves intencions, la seva intenció no és interpretar allò que dic
jo, sinó fer demagògia en aquest tema i seguir utilitzant el tema
de la recessió o la no recessió, ja li he dit que jo no n’havia
parlat mai i vostè no podrà treure cap document allà on jo parli
de recessió, no en podrà treure cap, sí en podrà treure algun on
jo parlo que per a la nostra economia crec que és millor un
creixement moderat, això sí ho podrà treure, això no té res a
veure, tenim una concepció diferent a la que tenen vostès i ho
hem dit moltes vegades, nosaltres volem de tot, però no com ho
volen vostès, sense limitacions de cap tipus i com he dit,
nosaltres ho volem de tot millor, no volem de tot molt més.
Vostès de tot volen més i això és una diferència amb nosaltres,
nosaltres volem de tot millor i això crec que és una concepció
que s’haurien d’aplicar perquè les nostres Illes anirien molt
millor i aniria molt millor la nostra societat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3396/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lliure elecció de centre escolar.

Passam a la vuitena pregunta la 3396, relativa a lliure elecció
del centre escolar, que formula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén
Palacios, del Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Educación
y Cultura, del PSM, partido que da apoyo a los tránsfugas,
como hemos visto. Quiere usted decirme, Sr. Conseller, en este
curso escolar que comienza, los problemas que usted tendrá
que superar, no solamente los problemas de este año, más de
200 profesores, casi 250 todavía si adjudicar la plaza, 50.000
alumnos afectados por las obras, oficinas de escolarización
cerradas el mes de agosto e insatisfacción creciente entre los
padres porque no pueden elegir el centro educativo que ellos
prefieren. ¿Quiere usted decirme Sr. Conseller como va a
respetar estos derechos fundamentales?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Senyores i Senyors diputats, Sr.
Jaén, concretaré en la pregunta que m’ha fet avui, perquè esper
que les properes setmanes me’n faci referides a altres aspectes.
Bé quines mesures hem adoptat, per començar hem elaborat
normativa pròpia, un decret i una ordre, després hem
consensuat amb tota la comunitat escolar el contingut
d’aquesta normativa, s’han creat oficines d’escolarització que
han estat obertes quan pertocava i a més han funcionat
comissions d’escolarització profundament participatives.

 Aquesta normativa s’ha fet lògicament d’acord amb la
normativa estatal, d’obligat compliment i que marca uns criteris
prioritaris que nosaltres no podem prescindir i és tenir en
compte la renda familiar, la proximitat del domicili, existència
d’altres germans ja escolaritzats i a la vegada hem lluitat contra
les possibles falsificacions documentals presentades pels pares
i també hem fet que l’escolarització de tres anys, totes les aules
quedassin amb 23 alumnes, més dos pendents d’incorporació
t ardana que es produeix durant tot el curs fos distribuïda a la
totalitat de centres de les Illes Balears i no a uns centres
determinats, la qual cosa crea desproporcions per a la
composició de l’alumnat.

Aplicant aquesta normativa i aquest procés, el curs 2000-01
s’ha aconseguit un èxit immens i és que el 91% tenguessin
l’escola que havien triat com a primera opció, el 91% de pares,
gairebé exceptuant el cas de Palma, a la resta de les Illes Balears
s’ha pogut aconseguir que els pares tenguessin el colAlegi que

havien triat en primera instància i en casos diferents segona
instància. Per tant, el que pretenem fer l’any que ve és aplicar
les mateixes mesures i el mateix procés, confiant en millorar
totes aquestes mesures.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Jaén i Palacios
té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted me da
unos datos que los vamos a comprobar con precisión, si usted
me elimina el tema de Palma que tendrá más conflictividad y
sitios, en los cuales los padres no pueden elegir porque la
opción es única, hay solamente un colegio, fundamentalmente
suele ser un colegio público, por tanto ahí no es probable
elección y eso es un tema que sesga todos los muestreos que
usted hace. Yo iba por otra vía, la vía de la zonificación, que
está permitida en la Lode, hay muchas maneras de zonificar y
esa zonificación de posibilidad geográfica de los alumnos como
criterio de admisión, nos parece que está en el decreto y
efectivamente hay que cumplirlo, pero se puede hacer de
muchas maneras.

Mire usted, los laboristas en Inglaterra lo han hecho de una
forma muy sencilla, han eliminado la proximidad geográfica, los
laboristas han eliminado el criterio de zonificación. Han
implantado el bono escolar, con carácter experimental, han
puesto en marcha el merit pay para que los profesores cobren
cada uno lo que sea y han puesto en marcha la Charter school,
que el Gobierno financia y asociaciones que no son el
Gobierno, la iniciativa privada las gestiona. Usted de esto
parece que todavía no tiene en un futuro que remitirse a un
decreto, lo que ha hecho me parece muy bien, pero la
zonificación es un problema, uno de los muchos problemas que
hay a la hora de elección de centro y nosotros estamos por una
zonificación flexible, lo más flexible posible.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Bé, els laboristes anglesos, Sr. Jaén,
que facin allò que considerin més adient per a la seva realitat,
nosaltres estam intentant fent el mateix. D’una banda vostè em
proposa que deixem de banda un criteri prioritari que és de
compliment obligat perquè així ho determina la Logse, una llei
orgànica estatal, per tant, m’ha incitat a incomp lir la legalitat. La
zonificació que nosaltres hem fet és altament flexible, vostè sap
que dins cada zona de Palma hi ha multiplicitat de colAlegis, per
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tal que els pares puguin triar el colAlegi que els sembli més
adient i estam fent un esforç molt gros per tal de dotar els
centres públics d’aquells serveis extraescolars...

EL SR. PRESIDENT:

Molt es gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura el seu
temps s’ha esgotat.

I.9) Pregunta RGE núm. 3397/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solució al problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca.

Passam a la novena pregunta la 3397, relativa a solució al
problema de l’aigua a la zona Nord de Mallorca, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies Sr. President, sense perdre més temps. Sr. President,
des d’aquí vostè i jo no ens veurem enguany, veig que té
aquesta pantalla, crec que si la baixés seria molt millor per a tots
els qui estam en aquesta zona d’aquí, perquè no el veim.

EL SR. PRESIDENT:

Tampoc no és cap problema, en tot cas ens sentirem.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perfecte, però és un suggeriment. Ara fa un any i un mes i
mig, unes persones vàrem visitar la Sra. Consellera de Medi
Ambient i després el President de la comunitat i la consellera es
va comprometre a donar una solució integrada al problema de
l’aigua a la zona Nord de Mallorca i aquesta solució, va dir la
consellera, estaria enllestida a final de l’estiu de l’any 2000. Ha
passat un altre estiu i m’agradaria saber com està aquesta
solució integrada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, precisament el 7 de
novembre de l’any 2000, el diputat que formula la pregunta va
presentar una interpelAlació relativa a les solucions de la
sequera que pateix la zona Nord de Mallorca. En aquella ocasió,
fa poc més de 10 mesos, li vaig anunciar i ara li record que els
serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient elaboraven
una estratègia de gestió per el proveïment a la zona Nord de
Mallorca.

 També li he de dir que aquesta estratègia passava per
definir les característiques de l’aqüífer de Crestatx, com a
reserva estratègica d’aquesta zona i estimar les diverses
demandes d’aigua i els recursos més sostenibles per satisfer-
les. Recordarà també el Sr. Diputat, que li vaig explicar que la
política hídrica del Govern anava lligada a la necessitat de
gestionar la demanda, a més a una zona allà on les dotacions
d’aigua, especialment les aigües comercials bàsicament
l’hotelera, són molt altes i per tant, adaptar l’eficàcia d’aquestes
mesures és molt elevada. He de dir en referència a tot això, que
l’estudi que esmentava fa 10 mesos, està pràcticament acabat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Gràcies, Sr. President. Vostè Sr. Consellera m’ha de
permetre i no s’enfadi, a nivell de gestió molt malament, diria
més, jo crec que és una mans foradades, ha passat un any, no
em conti si està a punt d’acabar-ho. Acaben de sortir informes,
estan publicats als diaris, la salinització avança a distintes parts
de Balears, però la zona Nord encara més i vostè segueix
concedint pous al Sr. Propietari d’Acasa a Sa Torre, dins aquest
aqüífer que vostè no sap encara com és i a més té quatre
peticions més, contestació de la Conselleria de Medi Ambient,
quatre expedients de concessió d’aigües subterrànies en
tramitació dins la mateixa zona.

Vostès no creuen el problema, vostès el parlen, el ratllen,
però no hi fan res. Vostès són els únics, en parlarem a la
pròxima pregunta, que han estat capaços de donar concessions
a les zones que després hi fan monuments, jo li deman, li exigeix
Sr. President Antich que faci dimitir a la consellera, a la zona
Nord de Mallorca, allà on el problema és greu i aquesta setmana
donarem les xifres de la nova salinització respecte l’any passat,
les donarem als ajuntaments no al Govern, no s’ha fet res
durant un any, per favor si no hi ha una solució d’aquí a
l’octubre, falten pocs dies, Sr. President Antich canviï de
consellera, vostè entén quin és el sofriment de la gent pagesa
d’allà que enguany a més terreny que l’any passat no ha pogut
sembrar segons quin tipus de fruites o alguns tipus
d’hortalisses. Ja està bé, durant un any he callat...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font el seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Medi Ambient té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Font, vostè es caracteritza per
crear alarmes gratuïtes i tot el que això suposa. Jo crec que
vostè precisament sempre diu que li preocupen els pagesos  i
tots els problemes de l’aigua, ho demostri i no ho demostri
només fent crítica fàcil i absurda, perquè crec que ja li hem vist
el “plumero”.
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En segon lloc li he de dir clarament que aquesta Conselleria
de Medi Ambient fa feina i per altra banda fa un estudi
d’aquesta zona Nord que mai s’havia fet i li puc avançar tot un
seguit de coses que suposo que vostè coneix. Sap
perfectament com jo, que l’evolució anual de la piezometria
d’aquesta zona en el període 2000-01, és similar a anys
precedents amb la diferència que ja duim quatre anys de
sequera i també coneix, encara que ho ha oblidat, les dificultats
per garantir l’estricte seguiment de l’aqüífer que vostè coneix
perfectament Son Mulet. 

Dir-li que en un context  de reducció general dels consums
agrícoles i augment de les demandes urbanes, principalment
turístiques, la necessitat del proveïment de la zona Nord de
Mallorca s’avalua en 12,6 milions de metres cúbics l’any. El més
important és dir-li que amb els balanços mitjans, permeten
concloure que no hi ha dèficits en aquesta zona de Mallorca i
com a altres parts de les Illes, el problema es presenta a les
puntes d’estiu de les sequeres més perllongades, per tant,
gestionar les puntes de demanda és el més important i a partir
d’aquí nosaltres aportam tot un seguit de solucions...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient el seu
temps també s’ha esgotat.

I.10) Pregunta RGE núm. 3398/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recollida de l'aigua de les fonts Ufanes.

Passam a la desena pregunta la 3398, relativa a la recollida
d’aigua de les Fonts Ufanes, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Faig
aquesta pregunta, sobretot perquè no m’acusin d’alarmisme,
una vegada vist que d’ençà que declarat monument les Fonts
Ufanes, hi havia una part de la informació que donava el
Govern, allà on es deia que si el Govern considerés oportú
podria recollir aigua, no del subsòl sinó quan corre pels
torrents.

 I dir-li Sra. Consellera que tengui clar que no faig alarmisme
i crec que el Sr. Celestí Alomar m’ho permetrà ara, dos anys
després, jo dia 6 de setembre de l’any 99 vaig formular una
pregunta amb resposta escrita, referida a si el Govern compraria
les Fonts Ufanes, vaig rebre una cridada per part del Conseller
de Turisme, de si podia no parlés del tema perquè s’intentava
comprar. He estat dos anys i set dies callat en aquest sentit, no
m’acusi d’alarmisme Sra. Consellera, en el tema de l’aigua vostè
hauria de néixer deu vegades per tenir tanta preocupació de
l’aigua, almanco de la zona Nord, hauria de néixer deu vegades
per tenir-ne la meitat de la que tenc jo i l’alarmisme és
d’aquestes persones que tenen paraula i compromís amb els
dirigents d’aquesta terra, siguin del teu partit o no ho siguin.

 Em contesti, d’on agafarà l’aigua de les Ufanes si l’ha
d’agafar?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que vostè ha
pogut llegir el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de l’11 de
setembre de 2001, allà on fa públic el Decret 11/2001 de 31
d’agost, allà on es declaren les Fonts Ufanes com a monument
natural. La declaració recull, el en seu article 8.3 que d’acord
amb l’article 23 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, són usos
autoritzables la captació i aprofitament, per part dels òrgans de
la comunitat autònoma, dels recursos hídrics superficials de les
Fonts Ufanes, així com les obres complementàries necessàries,
sempre que es garanteixin la no afecció a la singularitat i a la
periodicitat de les fenomen de les surgències ni a l’aqüífer de Sa
Pobla ni de l’Albufera i quan aquest ús sigui necessari per al
proveïment de nuclis de població establerts o per a la recàrrega
d’aqüífers.

 En tot cas l’explotació de recursos hídrics superficials s’ha
d’iniciar en un punt prou allunyat de l’espai físic de les Fonts
Ufanes, a fi d’evitar els impactes ambientals. Així mateix, el
mateix article recull el punt 4, també són usos autoritzables la
captació i l’aprofitament de recursos subterranis d’unitat
hidrogeològica de les Fonts Ufanes, que seran definits
mitjançant estudis hidrogeològics necessaris que garanteixin la
continuïtat i periodicitat del fenomen hidrològic característic
d’aquest monument natural. 

Per tant, jo crec que vostè Sr. Jaume Font allò que ha de fer
és llegir-se el butlletíoOficial i precisament el que ha de fer si
vol solucionar el problema que a vostè li preocupa, a mi també,
aquest Govern també i a totes les institucions, és precisament
fer feina per solucionar-ho, no posar traves i crear problemes
absolutament innecessaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

 Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera no m’ha contestat,
com ho farà, un punt més endavant, un punt més enrera, és
devers la Resplosa? Si és devers la Resplosa jo li dic que no, un
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punt més endavant és a prop del Torrent de les Jonqueres
Veres? Jo li dic que no i si és més endavant ja serà a prop, a 100
metres de l’Albufera, jo li dic que no, li feim saber.

Senyores i senyors diputats, el Partit Popular està en contra
d’aquesta recollida d’aigua, està en contra no, ha estat sempre
en contra, el Partit Popular mai va donar una concessió, ni per
estudi, ni com vostès que n’hi tenen quatre al Sr. Propietari de
les Fonts Ufanes, la Conselleria de Medi Ambient, durant els 16
anys que va governar, ja està bé de fer demagògia de les
Ufanes, que és el Partit Popular que no n’entén d’aigua i són
vostès els que han donar concessions per estudi, vostès són
els que parlen d’agafar aigua de les Ufanes, un punt que no
saben on és, allà on pot distorsionar la recàrrega d’aqüífers de
tot el pla de la zona de Campanet, Sa Pobla i part de Búger.

Sra. Consellera, vostè serà la responsable de destrossar els
pous del pla de Campanet, Búger i Sa Pobla. Vostès no poden
agafar ni una sola gota d’aigua d’allà, perquè no s’ha agafat mai
i d’aquesta forma ha estat possible preservar tots aquells horts.
Vostè allò que ha de fer és mirar de quina forma aquest...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, el seu temps s’ha esgotat. La Sra.
Consellera de Medi Ambient té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaume Font, s’ha de posar molt
tranquil, crec que està una mica alterat, això en primer lloc. En
segon lloc dir-li clarament que vostè fa molt de futurisme,
perquè ningú ha dit cap lloc ni totes aquestes qüestions que
vostè planteja.

Li contestaré molt clarament, hi ha un butlletí oficial que
posa clarament com es durà a terme aquesta qüestió, està
publicat i li torn a repetir, dia 11 de setembre de 2001, per tant,
no fa gaire temps. Jo crec que a partir d’aquí deixa molt clar la
manera com s’ha de gestionar aquesta unitat hidrogeològica.
Per altra banda li vull recordar i vostè sap perfectament que està
molt clar, per tant, no faci futurisme i qualsevol tipus de gestió
de les Fonts Ufanes no es preocupi que estarà assabentat.

En segon lloc, Sr. Jaume Font, precisament allò que hauríem
de tenir si tots som responsables, és memòria històrica. Els
aqüífers de la zona de Crestatx, els aqüífers del Pla de Mallorca
estan així a causa dels 16 anys i molts d’anys de
sobreexplotació d’aqüífers i realment s’ha de fer una política
hídrica basada només...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient el seu
temps s’ha esgotat. Sr. Font, per favor, la pregunta està
substanciada. 

I.11) Pregunta RGE núm. 3391/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a formació professional per al curs 2001-2002.

Passam a la pregunta número 11, la 391, relativa a formació
professional per als cursos 2001-2002, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

 Gràcies, Sr. President. Fa uns 70 anys un polític d’aquesta
terra, socialista políticament i kraussista pedagògicament,
definia l’educació com aquell procés en el qual les masses es
transformen en pobles. Bé jo crec que aquesta senzilla frase
amaga dues vessants, una és aquella allà on l’educació té
l’obligació de conformar un sentiment de ciutadà i donar els
instruments, els coneixements i les aptituds per ser-ho i una
altra que és donar els coneixements i les estratègies per
incorporar-se laboralment al conjunt d’activitats que una
societat té i aquesta segona part és preocupant, en aquests
moments, jo crec que arreu del món, les tecnologies canvien
d’una manera molt ràpida i queden professions obsoletes,
sense que moltes vegades ens assabentem i per això és que li
formulam aquesta pregunta per conèixer exactament i
concretament quines són les actuacions que en aquesta
matèria, la Formació Professional dur a terme la seva conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Crespí, vostè ja coneix que aquest Govern, particularment la
Conselleria d’Educació i Cultura dins l’àmbit de la Formació
Professional reglada, hem volgut donar resposta a una
mancança profunda que existeix dins la societat de les Illes
Balears, és la insuficient qualificació professional de molts de
ciutadans i a posta el curs passat i continuam dins la mateixa
línia aquest, duim una política d’extensió dels estudis de
Formació Professional. 

Concretament per al curs 2001-2002, que és objecte de la
seva pregunta, s’implantaran 20 noves ofertes de cicles
formatius, de les quals n’hi ha 3 de grau mitjà que són cicles
nous, o sigui estudis d’implantació nova, activitats d’armeria,
després de grau superior s’implanten 8 nous cicles, 2 dels quals
a l’illa d’Eivissa i 6 a Mallorca, allotjament, animació turística,
gestió comercial i màrqueting, administració de sistemes
informàtics, informació i comercialització turística, gestió i
organització de recursos naturals, paisatge, administració
sistemes informàtics, salut ambiental i a més dels cicles
existents es produeixen nous desdoblaments. Això totalitza un
increment de 400 places escolars noves. A més s’intensifiquen
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els programes de garantia social i per primera vegada es
començaran a implantar mòduls monogràfics, concretament 15
mòduls d’ensenyament reglat i 5 mòduls experimentals per
donar resposta a necessitats puntuals de formació. 

Possiblement podríem detallar més les coses, però en
qualsevol cas allò que m’interessa subratllar és la tendència de
l’aposta política clara per a l’increment de l’oferta de formació
professional, que es veu acompanyada d’un increment lent,
però visible ja, dels estudiants que es matriculen,
dificultosament perquè el nostre mercat laboral crida molt joves
als nostres ciutadans, sense prèviament una formació.
Evidentment la celebració de la fira dedicada a la Formació
Professional que es va fer a Palma era un intent de publicitar
aquests tipus d’estudis i a poc a poc anam fent camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Crespí? No
vol intervenir.

I.12) Pregunta RGE núm. 3359/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a aprovació dels plans sectorials dels aeroports de les Illes
Balears.

Passam a la pregunta número 12, la 3359, relativa a
l’aprovació dels plans sectorials dels aeroports de les Illes, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt que té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

 Gràcies, Sr. President. A finals d’aquest estiu ha estat
comentat entre l’opinió pública el fet que a Madrid el Ministeri
de Foment, aprovés duplicar la capacitat operativa dels nostres
aeroports per arribar als 52 milions de passatgers l’any 2015.
Com a diputat dels Verds estic molt interessat en saber que
pensa la conselleria i el Govern sobre aquesta matèria, és
sostenible o no aquesta duplicació de capacitat de recepció
dels nostres aeroports?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Precisament com a Consellera de
Medi Ambient, consider que l’aprovació per part del Ministeri
de Foment a finals de juliol dels tres plans directors sectorials
de Palma, Eivissa i Maó, com una decisió ambientalment
insostenible, perquè significa duplicar el número de passatgers
de 25 milions l’any 2001, a 52 milions l’any 2015, no és
suportable en absolut per a aquestes Illes. D’on traurem l’aigua
i l’energia o on posarem els residus? Això és un tema que

evidentment ens preocupa des de la Conselleria de Medi
Ambient i diria que de tot el Govern.

D’altra banda és insostenible perquè duplicaria el turisme,
via ampliació d’aeroports i per tant, rebenta qualsevol intent
d’ordenació territorial que sigui assenyada i estigui dins un
índex de sostenibilitat ambiental i social. Per altra banda,
consider també que la decisió del Ministeri de Foment,
p recisament sense tenir en compte el Govern de les Illes Balears
i els consells insulars, és clarament un atac a l’autonomia de les
Illes Balears, per part de Madrid una vegada més. Com vostè
sap Madrid s’ha botat la Llei 6/99 de les DOT, que precisament
havia de tenir en compte l’ordenació del territori per preveure
qualsevol tipus d’ampliació dels aeroports.

Per tant, crec que precisament, almenys des de la
Conselleria de Medi Ambient manifestam clarament que
s’hauria de recórrer aquests plans directors sectorials, per
motius ambientals, socials, econòmics i evidentment perquè
vulnera les competències autonòmiques que té plenament
establertes aquesta comunitat i els consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

 Gràcies, Sra. Consellera, gràcies per la seva resposta. Crec
que amb això començam a posar un índex de prioritats d’allò
que són els temes ecològics, resulta que tota la discussió de
directrius d’ordenació del territori, tota la discussió sobre
microprospecció a qualsevol aqüífer de les Balears són res,
misèria devora aquesta duplicació del nombre de passatgers a
les Illes Balears i estaria bé que pròximament el Govern i
consells insulars, des del meu punt de vista, precisament per
aquest retall de competències explícit que fa el Govern de
Madrid, comencem a fer recursos per tal d’impedir allò que seria
la decisió ambientalment més transcendent que hauran suportat
les Illes dels darrers 20 anys, que és duplicar la capacitat
d’acollida d’una terra ecològicament i socialment tan fràgil com
és la nostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera de Medi
Ambient? No vol intervenir.

I.13) Pregunta RGE núm. 3399/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
trasllat del conservatori de música d'Eivissa i Formentera.

Passam a la pregunta número 13, la 3399, relativa a trasllat
del Conservatori de Música d’Eivissa i Formentera, que formula
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l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, que forma part d’un
partit que ha pactat amb una regidora trànsfuga, podria dir-me
quan es podrà traslladar el Conservatori de Música d’Eivissa i
Formentera al nou edifici promès per la seva conselleria?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Marí,
aquesta regidora que era del PP ja la saludaré, encara no la
conec, però li promet que la saludaré quan la vegi.

Bé, vostè m’ha fet una pregunta i em demana quan es podrà
traslladar al nou edifici el Conservatori. Evidentment la primera
cosa per poder traslladar el Conservatori al nou edifici és fer el
nou edifici, com vostè sap encara no està començat i la primera
passa necessària per començar tot el procés, era buidar-lo de la
gent que hi ocupa un lloc, són unes 30 persones, inspecció,
centre de professors, delegació territorial, per poder resoldre
aquest tema, des del Govern, concretament des de la
Conselleria de Presidència, Patrimoni va comprar uns locals que
costaren 235 milions de pessetes, que en el futur seran la
Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera. En
aquest moment ja s’ha acabat el projecte de reforma d’aquests
locals i pròximament es començarà la seva rehabilitació; i a la
vegada, aquest mateix mes, confio que aquest mateix mes, es
farà públic o, és a dir, es convocarà un concurs d’idees per tal
de seleccionar tres dels projectes que es puguin presentar de
cara al nou edifici del Conservatori. Aleshores, es reunirà una
mesa tècnica i d’aquests tres projectes, prèviament
preseleccionats, se n’haurà d’executar un; i, evidentment, això
ja ens allarga el procés fins a l’any 2002, claríssimament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè no la coneix
aquesta regidora, el seu partit sí. Contestant, doncs, quan els
consellers d’aquest Govern i el propi president van a les illes
menors, tenen per costum prometre l’or i el moro, i després

venen tants de problemes que no es poden complir les seves
promeses. Però, el diaris són els testimonis que no enganyen,
perquè ja fa quasi dos anys que vostè va dir que en aquests
dos anys estaria fet el nou edifici del conservatori: "El viejo
edificio de artes y oficios será derribado para acoger el
Conservatorio. El conseller de Cultura del Govern -vostè-
manifiesta que en dos años podrá inaugurarse el nuevo
centro". Això ho diu aquest diari i ho diuen altres diaris que es
fan ressò de la visita que vostè fa ver a Eivissa el dia 25 de
gener de l’any 2000.

Per tant, accepti, Sr. Conseller, que vostès tenen
l’especialitat de prometre i llavors no atènyer les promeses, i
això per tot està molt mal vist, però, especialment, quan hi ha
tanta gent a Eivissa i a altres illes que pateixen dificultats
d’espai perquè, gràcies a nosaltres i gràcies a vostès, la gent de
cada vegada vol estar més preparada culturalment. Però vostès,
vostè en concret, no acompleix la seva paraula, i això, per a un
polític, és el pitjor que li pot passar.

Contesti, si vol, Sr. Conseller, quan es podrà inaugurar
aquest edifici que vostè fa dos anys va prometre que es podria
inaugurar el proper curs? I no faci tants estudis, perquè la
realitat no mereix tanta paperassa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí Tur, efectivament, es veu que
vaig ésser excessivament voluntarista, en qualsevol cas vaig
manifestar una voluntat política que hem anat fent passes
perquè sigui possible.

Respecte a hemeroteca, li he de dir que aquest estiu també
m’he dedicat a mirar-ne i totes les coses que nosaltres estam
fent en nous equipaments educatius les havien promès vostès
quan es passejaven pels pobles. I a més a més, aprofitaré per
dir-li que res del oro y el moro, fins a aquest moment en dos
anys duim 3.000 milions de pessetes invertits en equipaments
docents a Eivissa i a Formentera; vostès, els quatre anys
anteriors, entre Estat i comunitat autònoma, 1.200. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.14) Pregunta RGE núm. 3400/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manteniment de les carreteres d'Eivissa.

Passam a la pregunta número 14, 3400, relativa a
manteniment de les carreteres d’Eivissa, que formula l’Hble.
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Diputada Sra. Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Al Grup Popular ens preocupa la
seguretat que ofereixen les nostres carreteres i en aquest cas
concret volem preguntar sobre les carreteres d’Eivissa; i per
això, feim la pregunta concreta, si considera el conseller
d’Obres Públiques que el manteniment de les carreteres
d’Eivissa és l’adequat per tal de mantenir la seva seguretat?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Diputada, la conselleria considera
que amb els mitjans que té i amb els pressuposts que tenim i
amb el personal que tenim el manteniment és l’adequat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, per començar, Sr. Conseller, crec
que o ens hauria de venir a veure més sovint o no se’n recorda
massa bé de per on ha passejat per les nostres carreteres,
perquè, vertaderament, el manteniment, s’ha de dir que no és
massa bo.

Crec que el que és vertaderament preocupant, Sr. Conseller,
és que el poc manteniment que es fa, si se li pot manteniment
anar apedaçant trossos de carreteres, el preocupant és que es
faci justament en plena temporada turística, no només per les
cues que això provoca, que són les èpoques en què estan molt
més transitades les carreteres, i el que més ens ha de preocupar
és la seguretat. La seguretat que provoca que durant els mesos
d’estiu estiguin les carreteres en obres i a més a més durant el
pas de temps que hi ha entre que asfalten la carretera i que la
pinten, supòs que vostè és conscient que les carreteres
d’Eivissa han estat, aquests mesos de juliol i agost, durant
quinze o en alguns casos vint dies sense senyalitzar.

Sr. Conseller, pensam que això és una greu irresponsabilitat
i que els ciutadans d’Eivissa i Formentera i els ciutadans
d’altres països que ens visiten en plena temporada, com dic, no
es mereixen aquestes carreteres. Nosaltres el que li volem
demanar és que el manteniment de les carreteres es faci a
l’època que s’hagi de fer, però que es faci de manera seriosa i
que s’evitin, en la mesura del possible, els accidents per
aquesta causa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Diputada, no em consta un
excessiu nombre d’accidents perquè s’estigui asfaltant una
carretera, mentre s’asfalta. Li he de dir que vostè sap que
l’asfalt va en funció que la planta d’aglomerat estigui oberta i
que també se sol fer en èpoques de temperatura càlida, perquè
a l’hivern no s’asfalta.

Li he de dir que de totes maneres, dins aquest context,
m’estranya molt aquesta precaució que vostès tenguin, al
mateix temps renunciïn a una transferència tan ben dotada com
es planteja a la transferència de carreteres; és cosa difícil
d’explicar que el Partit Popular no li doni suport.

Li he de dir que en aquest moment a Eivissa es fa i s’ha
millorat el tema de la carretera i la seguretat de la carretera de
Sant Antoni; efectivament, l’asfaltat, les parts que estaven
pitjor de la carretera de Santa Eulàlia; en aquest moment es
completarà aquesta obra. També està en marxa la reposició
d’asfalt a la carretera, està en marxa l’expedient, de Sant Vicent
a Santa Eulàlia; i està en marxa la rotonda de Sant Rafel, que
també és importantíssima per a la seguretat. I en definitiva es fa
un esforç important per millorar aquesta seguretat, el que
m’estranya és que a vostès els importi tan poc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.15) Pregunta RGE núm. 3401/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per pal Aliar l'augment de víctimes a les
carreteres de les Illes Balears.

Passam a la pregunta número 15, 3401, relativa a mesures
per palAliar l’augment de víctimes a les carreteres de les Illes
Balears, que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Insistim de nou en el tema de les
carreteres i, al contrari del que pensa el Sr. Conseller, ens
preocupen al Partit Popular les carreteres i per tant insistirem a
fer aquestes preguntes les vegades que faci falta, perquè si poc
és el manteniment i alt és el risc d’accidents a les èpoques en
què fan aquest manteniment, doncs pensam que el que fan és
agreujar el problema dels accidents de trànsit.

Amb aquesta segona pregunta volíem demanar-li sobre el
tema més concret de la seguretat i demanar quines mesures
pensa prendre el Govern per tal d’evitar el constant augment de
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víctimes d’accidents de trànsit a la xarxa viària a les nostres
illes? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Diputada, nosaltres, les dades
que tenim, són que el principal nombre d’accidents és a causa
de l’excés de velocitat. Evidentment, vostè sap que quan una
carrera s’arregla el que produeix, precisament, és una minoració
de la velocitat; per tant, relacionar obres de manteniment i això
amb accidentalitat crec que no és correcte.

El que li he de dir és que aquest Govern, tenint en compte
el dèficit etern que tenim en aquestes carreteres de les Illes
Balears i l’increment de trànsit paorós que es produeix cada,
duim a terme una sèrie de mesures i de millores de punts negres.
Efectivament, hem millorat molts de punts negres, on hi havia
creuers perillosos s’han posat rotondes; s’ha millorat, a mesura
que el pressupost ho permet, el ferm; però, per desgràcia,
encara es produeixen accidents. I el que hem de veure és que
hem de fer un esforç no solament en la millora de carreteres, que
ja ho feim, sinó que també hi ha d’haver un augment de dotació
de policia de trànsit i d’una sèrie de mesures que, de vegades,
escapen a les competències d’aquesta pròpia comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en definitiva, no ens ha dit cap
mesura que pensi prendre aquest Govern per tal d’evitar els
accidents a les nostres carreteres, no sabem si és un tema que
no els preocupa o si espera el segon torn a explicar-nos
exactament si hi ha alguna mesura, però de moment la veritat és
que dos anys després que governin poques iniciatives veim en
aquest sentit. Pensam que el problema de la sinistralitat a les
carreteres és un problema greu i important a la nostra comunitat
autònoma.

Crec que en base a les seves explicacions que, com dic, han
estat molt breus, no veim que s’hagi donat cap resultat i el fet
és que els accidents van en augment i que, per tant,
demanaríem a aquest Govern balear que posin en marxa alguna
iniciativa, bé sigui conjuntament amb altres administracions o
bé sigui des del propi Govern balear, però que es posin les
mesures pertinents per tal d’evitar el risc d’accidents. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula, per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, estic completament
d’acord amb vostè, que s’han de prendre el màxim de mesures.
Precisament un dia d’aquests es produirà la reunió de la
Comissió de Solidaritat Vial; hi ha un intent de colAlaboració
entre administracions, però ja li dic que tots els mitjans són
insuficients.

Per tant, hi ha una sèrie de mesures que ja en aquest
parlament s’han discutit, millora i potenciació del transport
públic; una feina que ja es fa que, evidentment, si no ho ha vist
a les carreteres és que o no hi ha anat o tal vegada s’hi hauria
de fixar millor, que s’ha fet un esforç important en aquests dos
anys de millora de punts negres i de millora de les carreteres, de
senyalitzacions i de donar-los seguretat; però que és una feina
que realment no se soluciona solament amb el pla de carreteres,
sinó també amb el tema del transport públic.

Respecte als increments de velocitat, tenim aquí unes dades
on a Balears és on menys es respecten els límits de velocitat, i
una sèrie de mesures que hem de tirar endavant i conscienciar
tota la ciutadania que el principal factor d’accidents és
l’incompliment, fonamentalment, de les normes viàries. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, i amb la
seva intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II.- InterpelAlació RGE núm. 2069/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a anulAlació de l'adjudicació de
l'ampliació del port de Ciutadella.

Passam al punt següent de l’Ordre del Dia, que és una
interpelAlació, la 2069, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’anulAlació de l’adjudicació de l’ampliació del port de
Ciutadella. En nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Guillem Camps per defensar la interpelAlació.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular, dia 25 d’abril d’enguany, va presentar
aquesta interpelAlació que avui debatem en aquesta cambra, en
relació a l’anulAlació d’adjudicació de l’ampliació del port de
Ciutadella de Menorca, i la presentava en un moment
especialment clarificador, quan el Consell Consultiu de les Illes
Balears va emetre dictamen, dia 30 de març del 2001, dictamen
2801, de caràcter preceptiu, relatiu a la resolució del contracte
adjudicat per l’Ajuntament de Ciutadella i pel Govern balear, de
data 11 i 12 de març del 99, a la Unió Temporal d’Empreses Gran
Port per a l’elaboració i execució del planejament de
desenvolupament urbanístic i l’ampliació d’infraestructures
portuàries de Ciutadella de Menorca.
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Però, recordem els fets. Dia 6 d’octubre del 1999, a proposta
del Govern de les Illes Balears, aquest parlament va aprovar, pel
procediment d’urgència, de lectura, amb els vots en contra,
evidentment, del Partit Popular, la Llei 9/1999, de mesures
cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i
urbanisme a les Illes Balears, que modificà diversos preceptes
de la Llei 6/1999, del mes d’abril del mateix any, de Directrius
d’Ordenació del Territori, suprimint el règim excepcional descrit
per a l’àmbit territorial afectat per les actuacions previstes al
concurs del projecte d’ampliació del port de Ciutadella,
eliminant de la disposició transitòria sisena de la llei qualsevol
referència a l’àmbit esmentat; concretament al punt b) els
terrenys afectats del projecte d’ampliació del port de Ciutadella
de Menorca, objecte de l’actual concurs formulat pel Govern
balear de les Illes i l’ajuntament.

A més, a l’exposició de motius de la Llei 9/1999, es deixa
constància del següent: suprimir les excepcions contingudes a
la disposició transitòria sisena de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
Directrius d’Ordenació del Territori, que no s’estimin
suficientment justificades. La supressió, en virtut de la Llei
9/1999, de l’excepció prevista per als terrenys en què s’havien
de realitzar les actuacions derivades del concurs de referència,
té com a conseqüència que les prestacions objecte del
contracte esdevenen d’impossible compliment.

Efectivament, el Consell de Govern de dia 25 de febrer del
2001 i el ple de l’Ajuntament de Ciutadella de dia 28 del mateix
mes, acorden d’incoar expedient per a la resolució del contracte
per impossibilitat sobrevinguda. I per incoar l’expedient per a
la resolució del contracte, tant l’Ajuntament de Ciutadella com
la Conselleria de Medi Ambient varen tenir en compte el
dictamen emès conjuntament a instància seva per Pareja i
Associats Advocats, el febrer del 2000: "comprensivo de
conclusiones proclives a la expresada resolución contractual
y a la convicción de inexistencia de responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas contratantes"
-com diu el dictamen del Consell Consultiu. Per aquest motiu,
no resulta estrany que la representació de la UTE Gran Port, a
l’escrit de 20 del 2000, demana: tenga a esta parte por opuesta
a la resolución del contrato al que se refiere el presente
escrito en los términos indicados en el mismo, con reserva
expresa del ejercicio de cuantos derechos nos puedan
corresponder, tendentes a ser indemnizados en los daños y
perjuicios derivados de la actuación administrativa.

L’escrit d’alAlegacions fou informat pel Cap dels Serveis
Jurídics de la Conselleria de Medi Ambient que, basant-se en
el dictamen jurídic que es va contractar, diu que la Llei 9/1999
fa impossible l’execució d’una de les parts essencials del
contracte, el desenvolupament urbanístic, i que la
responsabilitat de l’aprovació d’aquesta llei és exclusivament
del Parlament de les Illes Balears; i que, en atenció a l’esmentat
dictamen, no hi ha responsabilitat administrativa ni per actes
legislatius, i com a únics efectes, si cal, la devolució al
contractista de les fiances constituïdes. Amb termes semblants
es manifesta també el Secretari de l’Ajuntament de Ciutadella,
tot basant-se en l’informe de Pareja i Associats Advocats.

Però al dictamen 2801, emès amb el caràcter preceptiu, pel
Consell Consultiu de les Illes Balears, el 30 de març del 2001, es
diu que són dues qüestions, per tant, plantejades: per una
banda, "pertinencia de la resolución contractual instada por
las administraciones contratantes"; i b): "pertinencia, de
prosperar dicha resolución, del derecho a la perfección de
indemnizaciones de la UTE contratista". Pondera els
arguments tenint en compte els emprats per les administracions,
és a dir, pel dictamen de Pareja i Associats Advocats, emès
abans de la incoació de l’expedient i per altra part els que es
recullen a l’escrit d’alAlegacions de la UTE Gran Port.

I en conclusió, diu, al punt 2: "Que ha lugar a que la
administración autonómica y el Ayuntamiento de Ciutadella
acuerden la resolución del contrato que se refieren, en razón
a la presencia de un hecho obstativo, al cumplimiento de las
prestaciones concertadas sobrevenido por prescripción legal,
ello con devolución a Gran Port de las garantías que
constituyó. I en el punt 3, diu: Hay que reputar responsables
solidarias a ambas administraciones públicas respeto a la
UTE Gran Port, en el supuesto que en vía que se emprenda en
virtud de dicho acuerdo de resolución contractual, se
aleguen, prueben y valoren con arreglo a derecho, daños y
perjuicios sufridos por la compañías integrantes de la UTE
citada, cuya asunción resulta obligatoria por las expresadas
administraciones."

Per tant, nosaltres podem dir rotundament que, primer de
tot, el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears
desmunta el frau de llei que havia preparat el Govern
d’esquerres, per tal d’evitar el possible pagament
d’indemnitzacions a la UTE Gran Port. L’informe jurídic
encomanat al catedràtic de dret administratiu de la Universitat
Pompeu Fabra, Carlos Pareja, anava en contra del principi
consagrat de confiança legítima en l’administració, quan diu
que tant l’Ajuntament de Ciutadella com el Govern balear
quedaven eximits del pagaments d’indemnitzacions per danys
i perjudicis. La tesi del Sr. Pareja, persona manifestament
contrària al projecte i contractat precisament perquè realitzés un
informe jurídic que avalés la decisió política de l’equip de
Govern de Ciutadella i del pacte d’esquerres, es basava en una
tercera administració que, en aquest cas el Parlament,
impossibilitava el projecte. Aquesta tesi, precisament, va en
contra del principi de la confiança legítima, perquè va ser el
Govern balear mateix qui va enviar el text de la Llei 9/1999 a
aquest parlament, que la va aprovar per lectura única i amb els
vots en contra del Grup Popular, evidentment.

El Consell Consultiu posa així en ridícul al catedràtic Carlos
Pareja, i per culpa seva als Serveis Jurídics de la Conselleria de
Medi Ambient i de rebot al Secretari de l’Ajuntament de
Ciutadella, desmuntant totalment les seves tesis, que
esdevenen sense cap mena de base jurídica. El dictamen no
deixa lloc a dubtes i suposa un revés jurídic important per al
Govern i per a l’Ajuntament. El Consell Consultiu dóna la raó a
les alAlegacions presentades per la UTE Gran Port i obre la porta
perquè les indemnitzacions al contractista no solament
cobreixin les despeses fetes, sinó també el lucro cesante, és a
dir, una proporció de benefici que pensava obtenir-se per
l’execució del projecte. El Consell Consultiu parla d’un
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contracte perfeccionat, amb obligacions i drets, i es basa en el
Codi Civil per assenyalar que pot haver-hi indemnitzacions
legítimes per al contractista. El Consell Consultiu ha entès que
el Govern ha tingut voluntat de canviar la llei i que la decisió
que obstaculitza el desenvolupament del projecte urbanístic i
del Gran Port és unilateral.

Per tant, hem de denunciar aquí, perquè quedi constància al
Diari de Sessions d’aquesta cambra parlamentària, que només
el pacte d’esquerres i el seu equip de Govern seran els
responsables polítics de les possibles indemnitzacions,
derivades d’una manera d’actuar sense cap tipus de base
jurídica, que ha cercat un subterfugi per donar una aparença
que hi ha lloc a indemnitzacions. Atenguin-se, per tant, a les
circumstàncies perquè pot ser molt bé que el Govern i
l’Ajuntament es vegin obligats a pagar i a no tenir res.

Però a mi, per acabar, el que sí m’agradaria és que la
consellera de Medi Ambient em contestés només a sis
preguntes: per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient va
contractar el dictamen jurídic a Pareja i Associats Advocats?,
una; dues, no compte la Conselleria de Medi Ambient amb
serveis jurídics competents per emetre dictàmens jurídics? Tres:
la consellera de Medi Ambient no se’n fia dels serveis jurídics
de la seva pròpia conselleria ni dels serveis jurídics del Govern
ni del Consell Consultiu? Està d’acord la consellera de Medi
Ambient amb el dictamen 2801, emès el 30 de març del 2001 pel
Consell Consultiu de les Illes Balears? I quin ha estat l’import
que han pagat vostès a Pareja i Associats de l’informe jurídic
que han fet? I el Govern, assumirà en solitari les futures
indemnitzacions a Gran Port, perquè l’Ajuntament de Ciutadella
diu que no té cap ganes ni res per pagar-ho?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. La Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula, en representació del Govern, per contestar la
interpelAlació.

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Sr.
Camps, en primer lloc, li vull dir que, clarament, efectivament,
aquest pacte, aquest Govern, el Consell Insular de Menorca
tenien una decisió molt clara respecte del projecte del Gran Port,
que era no dur-lo endavant pel que suposava d’impacte
gravíssim, a nivell ambiental, urbanístic i social. Precisament, el
fet de no voler-ho dur endavant és una decisió política molt
clara, que únicament el Partit Popular era el que considerava
que sí s’havia de fer aquest desgavell urbanístic, amb la qual
cosa queda clar de qui està per la protecció i qui no.

En segon, dir-li que el Consell Consultiu, evidentment o
vostè no ho ha llegit bé o ha fet una interpretació d’allò més
estranya, i precisament aposta jo li explicaré el que diu el
Consell Consultiu.

I en tercer lloc, dir, respecte a les sis preguntes que vostè
em planteja, que ja el fet de demanar un dictamen jurídic, en
aquest cas al Sr. Pareja, crec que el que ajuda i contribueix és a
millorar la interpretació respecte d’un tema d’aquesta
envergadura, tan important per a l’illa de Menorca; i per tant,
crec que, precisament, el que hauria de fer és aplaudir el fet que
existeixin distints dictàmens jurídics que el que fan és millorar
la interpretació respecte d’un tema de tanta envergadura, com
és el port de Ciutadella. I no precisament dir que si no es confia
amb els serveis jurídics de la conselleria o amb altres;
evidentment que es confia i precisament, com dic, és per
millorar.

Però, dit això, entraria en el que, com vostè també ha fet, jo
sí que he de fer, respecte dels antecedents d’aquesta
adjudicació o contractació respecte del port de Ciutadella.
Perfectament coneix que en el març del 1997 el Govern balear i
l’Ajuntament de Ciutadella varen signar un conveni per dur a
terme un concurs, per tal, en primer lloc, d’urbanitzar dos
sectors obligatòriament i un altre optativament executar-los per
expropiació forçosa; en segon lloc, ampliar la zona portuària per
a Cala en Busquets, per tal d’explotar-lo com a port esportiu,
prèvia concessió; i tercer, cofinançar un dic exterior al port amb
caràcter d’obra pública.

En el març del 1999 s’adjudica el contracte a la UTE Gran
Port, integra per Inbeda i Dragados, i a l’abril del 1999, a
solAlicitud de la UTE Gran Port, se suspenen indefinidament els
efectes derivats de l’adjudicació del contracte, fins que es
aclaríssim determinats extrems del contracte adjudicat el mes
anterior. També vostè ha dit, i jo repetesc, que a l’octubre del
1999, clarament, per una decisió política que, a més, estava molt
clara per part dels partits polítics i evidentment per la ciutadania
que així els va votar, es va aprovar la Llei 9/1999, de 6
d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a
l’ordenació del territori i l’urbanisme de les Illes Balears, que
elimina, entre d’altres, la disposició transitòria sisena, 2.b), que
permetia mantenir la classificació de sòl urbanitzable o apte per
a la urbanització, amb independència de les condicions fixades
a la disposició addicional dotzena d’aquesta llei, els polígons
o sectors següents: b) Els terrenys afectats pel projecte
d’ampliació al port de Ciutadella de Menorca, objecte de
l’actual concurs formulat pel Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament.

Excepció aquesta que donava cobertura al projecte
esmentat a l’hora que hauria permès l’operació urbanística
associada a l’ampliació.

Al febrer del 2000, les dues administracions, Govern de les
Illes Balears i Ajuntament de Ciutadella, incoen el corresponent
expedient, per tal de resoldre el contracte, atès que l’abans
esmentada Llei 9/1999 determina la impossibilitat sobrevinguda
de la seva execució. Com a conseqüència d’això, es dóna
audiència a Gran Port i se solAlicita un informe al Consell
Consultiu, previ a la resolució del contracte.

Com veu, el Consell Consultiu va emetre l’informe l’abril del
2001, un informe preceptiu i no vinculant, sobre la resolució del
contracte on, a més de reconèixer la legitimitat de les parts per
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solAlicitar l’informe i recordar les fórmules de la resolució que
cal usar, conclou el següent: Conclusió segona: el contracte
s’ha de resoldre per mor de la presència d’un fet obstatiu nou
pel compliment de les prestacions concertades sobrevingudes
per prescripció legal, l’entrada en vigor de la Llei 9/1999, això
amb la corresponent devolució de les garanties que al seu
moment es constituïren, 50 milions a l’Ajuntament de Ciutadella
i 87 al Govern de les Illes Balears. Conclusió tercera: en cas que
s’alAleguin, provin i valorin danys i perjudicis a la UTE Gran
Port -i li torn a recordar-, en cas que es provin, valorin i
alAleguin -qüestions aquestes que no s’han fet- a la UTE Gran
Port, el Govern i l’Ajuntament de Ciutadella tendrien
responsabilitats solidàries. Això en el suposat cas que un cop
resolt el contracte es demostrassin les hipotètiques
responsabilitats, conforme a dret, i fossin d’obligada assumpció
per part de les expressades administracions.

Per tant, i clarament, des de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears, en primer lloc, s’ha de resoldre
aquest contracte, com sempre s’havia defensat, i el Consell
Consultiu, a més, ens ha informat. L’esmentada resolució tendrà
lloc, previsiblement, el mes d’octubre, tant per part del Ple de
l’Ajuntament de Ciutadella com per part del Consell de Govern.

En segon lloc, atès que l’adjudicació d’aquest contracte i el
procediment de resolució es varen dur a terme conjuntament pel
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Ciutadella, la
Conselleria de Medi Ambient va mantenir distintes converses
telefòniques des d’abril a juliol, a fi de consensuar la proposta
de resolució d’aquest contracte, amb la intenció que en el mes
de juliol s’elevàs als òrgans pertinents d’ambdues
administracions la proposta de resolució. En el mes de juliol
l’Ajuntament de Ciutadella va manifestar que no podia elevar
la proposta de resolució fins passades les vacances estivals, a
fi d’elevar la proposta al primer ple posterior a les vacances. 

A conseqüència del que s’ha exposat, s’està pendent de
conèixer la data del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, i els
termes concrets de la proposta de resolució de l’Ajuntament, i
a la vista de la data i de l’esborrany de proposta de resolució,
elevar al Consell de Govern la nostra proposta de resolució, si
és possible la mateixa data o amb pocs dies de diferència, amb
la finalitat que els acords siguin, si no de la mateixa data, de la
data més aproximada possible.

Tercer, les responsabilitats a les quals vostè fa referència no
han estat alAlegades ni aprovades ni valorades. Això en tot cas
es discutirà si l’UTE de Gran Port emprèn la via litigiosa a partir
del moment en què el Govern i l’Ajuntament resolguin el
contracte en els termes anunciats. 

Al quart punt, el Govern pensa, pensam la Conselleria de
Medi Ambient que en qualsevol cas el danys i perjudicis a
discutir amb l’UTE Gran Port només poden ser els derivats
d’actuacions compreses entre l’11 de març del 1999, que va ser
la data d’adjudicació del contracte, i el 30 d’abril del 1999,
solAlicitud de suspensió dels efectes del contracte, precisament
per part de l’UTE. En escrit de febrer del 2000, l’UTE Gran Port
diu, sense aportar cap altra informació ni documentació, que la
societat ha tingut unes despeses superiors als 300 milions de

pessetes, tot advertint que el lucre cessant s’elevaria a una
quantia molt superior a l’assenyalada com a despeses, extrem
aquest darrer que el Govern de les Illes Balears no està en cap
moment disposat a reconèixer com a part dels hipotètics danys
i perjudicis.

Per tant, per concloure, tenguin molt clar que el Govern i el
Consell Insular de Menorca tenen molt clara la seva actuació,
que està absolutament ajustada a dret i a legalitat, del que és el
tema de la resolució del contracte de l’UTE de Gran Port; i en
segon lloc deixar-li també molt clar que s’ha tengut
absolutament en compte precisament l’informe que va realitzar
el Consell Consultiu, així com altres informes que se’ns han
aportat per millorar quina era la situació en què ens trobàvem en
aquest tema de tan gran envergadura, i que a més, com dic,
l’UTE Gran Port no ha fet cap tipus ni d’alAlegació, ni ha
aprovat ni ha valorat tot això que vostè diu de lucre cessat i
altres qüestions. 

Per tant, crec que en aquest moment queda molt clar com
està aquest tema. Esperem que prest es pugui resoldre, com li
he dit i li he explicat, per part de l’Ajuntament de Ciutadella i del
Consell de Govern, i sobretot dir-li, Sr. Camps, que estaríem
molt orgullosos que efectivament haguéssim aconseguir aturar
aquest desgavell urbanístic que es volia fer al port de
Ciutadella. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra Consellera de Medi Ambient, en la seva
intervenció en nom del Govern. Grups que vulguin intervenir?
El Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera. El PSM volem assumir gustosament
la part de responsabilitat política que se’ns atribueix, per haver
impedit aquesta especulació urbanística que es volia fer al port
de Ciutadella. Des del PSM pensam que Ciutadella no necessita
un macroprojecte com el que havia previst el Partit Popular,
amb 5.000 noves places, amb un port esportiu i amb un camp de
golf; un macroprojecte que necessitava d’una excepció explícita
a les Directrius d’Ordenació Territorial que va aprovar el Partit
Popular. Darrere cada excepció que hi havia en aquelles
directrius que va aprovar aquest parlament mentre governava
el Partit Popular, es deia que hi havia un o dos projectes
d’urbanització, però es deia d’una manera implícita, mentre que
el port de Ciutadella i el camp de polo de Campos necessitaven
una excepció explícita.

Per tant, entenem que aquest parlament a la primera
oportunitat que va tenir, enteníem que aquest favor a Ciutadella
no se li havia de fer, que mentre tothom parlava de retallar
urbanitzables, de disminuir creixement, de davallar índex de
creixement de tots els pobles, a Ciutadella la mateixa llei ens hi
ficava una urbanització de 5.000 noves places. Per tant, com a
diputat, com a ciutadellenc i com a portaveu del PSM estam
disposats a assumir la nostra part de responsabilitat en haver
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eliminat aquestes excepcions, de les Directrius d’Ordenació
Territorial.

S’ha de dir també que ara tothom s’apuntarà al tema de les
indemnitzacions. Vostè ha donat unes xifres que parlaven de
300 i busques de milions, i que el lucre cessant seria molt
elevat, segons el que deia l’adjudicatari. Jo vull recordar que
aquesta empresa just el darrer dia, i també malgrat que digués
que les despeses que es podien presentar fins dia 30 d’abril de
l’any 99, en el moment que aquesta empresa va demanar que
cessessin tots els efectes de la notificació que havia rebut,
perquè el darrer dia de campanya electoral aquesta empresa va
publicar uns pamflets electoralistes a tota la premsa
menorquina, i per tant entenem que aquestes despeses no
entraran dins els costos de gestió d’aquesta empresa. Però un
d’aquests pamflets deia que ja duia gastades -és a dir, parlam
de dia 10 de juliol del 99- 140 milions de pessetes, una xifra no
arriba ni a la meitat de la que vostè ens ha dit que havia gastat.

Per tant, aquestes xifres ja es van multiplicant, en la mesura
que el pacte de progrés, tant a l’Ajuntament de Ciutadella com
en el Govern, va eliminant aquesta adjudicació, i l’empresa es
dedica a anar inflant els números, i a anar fent por que la
indemnització serà molt gran, la indemnització que haurà de
pagar l’Ajuntament i el Govern de les Illes Balears serà molt
superior a la que nosaltres defensam en aquests moments, que
si evidentment s’ha de pagar alguna cosa és la feina que s’ha
fet per part d’aquesta empresa, i ni molt manco el lucre cessant,
que entenem que de cap de les maneres el podem pagar.

Nosaltres entenem perfectament que el Partit Popular estigui
molest amb aquestes actuacions. El Partit Popular va tenir com
a bandera estrella en tres campanyes electoral l’ampliació del
port de Ciutadella, ho va fer l’any 91, ho va fer l’any 95, i ho va
fer l’any 99. Ha fet tres concursos, tots tres li han sortit fallats
per com era de desbaratada que era aquesta proposta. Jo vull
recordar que quan varen posar les bases d’aquest concurs a
exposició pública hi va haver empreses que varen fer
alAlegacions, i totes les alAlegacions s’anaven acceptant en
favor de la rendibilitat per part de les empreses, i per tant
produint més despesa al Govern i a l’Ajuntament.

Una de les qüestions que es plantejaven des dels grups
opositors a aquest macroprojecte i a aquest concurs era la
qüestió de donar aigua a aquesta urbanització, i la comissió
paritària en aquell moment del Partit Popular ho va resoldre
dient que ja se’n cuidaria l’Ajuntament si la urbanitzadora no
en trobava, ja l’hi posaria l’Ajuntament. Un altre problema eren
els milions de metres cúbics d’enderrocs que generaria la
creació d’aquest port esportiu, que evidentment açò és un
problema a l’hora d’ubicar-los, ja és un problema sense tenir els
milions que es preveia amb aquesta urbanització, i també es va
solucionar dient que ja s’en cuidaria l’Ajuntament de dir on
s’havien d’abocar.

Per tant el Govern, i en aquest cas l’Ajuntament de
Ciutadella, varen actuar correctament, varen actuar d’acord amb
el que en aquests moments Menorca i les Illes Balears és el
camí que han de seguir, d’aturar nous urbanitzables, de minorar
el nivell de creixement, i que evidentment a Ciutadella una

macrourbanització amb 5.000 habitants, camp de golf i port
esportiu no hi tenia cabuda. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sra.
Consellera. Nosaltres hem d’assenyalar dues qüestions que no
es poden admetre de cap de les maneres que es diguin dins
aquesta sala, i molt manco que es diguin per part del Partit
Popular: el frau de llei en aquest cas, i la por a les
indemnitzacions i al lucre cessant per altra, dues qüestions
totalment inadmissibles, i ho intentarem raonar, encara que
evidentment, i ho hem d’assenyalar així, l’exposició de la
consellera ha estat prou clara, contundent i específica perquè
qui ho vulgui entendre sigui capaç d’entendre-ho.

Però tal vegada voldria afegir o poder remarcar aquestes
dues qüestions: Frau de llei, impossible; legitimació total
electoral a hora de decidir quin projecte es vol i guanyar unes
eleccions, com s’ha assenyalat, va ser l’única qüestió
referèndum a les eleccions municipals, utilitzant a més a més les
tècniques més “barriobaixeres”, per dir-hi alguna qualificació.
I així i tot, el poble assenyala que no vol el projecte que
presenta el Partit Popular. Es presenta, es modifica una llei, una
excepció a una llei. Per tant, el que s’havia d’haver justificat
d’una manera molt més clara és per què s’excepcionava, i no per
què es tornava als seus orígens en el que era l’esperit i la norma
de les pròpies directrius aprovades pel Partit Popular. Açò es
modifica, es resol el contracte, i el Consell Consultiu en el
primer punt ho assenyala. La resolució és correcta, és possible,
i per tant així es realitza. Per tant, de frau de llei, absolutament
impossible. Legitimitat, tant amb modificació de lleis; legitimitat
en torn a la resolució d’un contracte que a més a més el Consell
Consultiu assenyala.

I el segon punt, encara més demagògia, la por a les
indemnitzacions i al lucre cessant. I aquí a mi m’agradaria
recordar simplement una qüestió, que tal vegada no ha quedat
prou reflectida. És cert, a més a més, el Consell Consultiu
assenyala, i açò ja s’ha dit, que les indemnitzacions han de ser
datades en el temps, un temps molt breu, molt curt, i alhora que
s’han d’aprovar i s’han de justificar, cosa que dubt que es
puguin justificar totes les qüestions de tràmit que la pròpia
UTE plantejava que havien fet o havien gastat.

Però al marge d’aquest supòsits, que de fet ja aclariran, hi
ha una altra qüestió clau. Quin era el contracte que es resol?,
perquè hem de saber a què jugam. Què és el que s’havia
contractat? No s’havia contractat l’obra, s’havia contractat la
redacció del projecte; i és que en açò el conseller, el Sr. Ramis,
va ser perfectament clar quan vàrem fer el debat pressupostari
de 1999. Desembre de 1998, el Sr. Ramis diu que ells encara no
tenen per què posar una partida pressupostària ni d’una
pesseta per l’adjudicació a Gran Port del projecte, perquè és la
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redacció del projecte, que quan tenguin el projecte tancat i
acabat, ja obriran una partida per l’adjudicació d’obres.

Per tant, també assenyalem quin és el lucre cessant en la
redacció d’un projecte, que ni tan sols és una adjudicació
d’obres. I el conseller es va haver de justificar durant un munt
de retxes perquè l’atacàvem de dir que no hi ha partida
pressupostària que s’havia compromès el Govern a posar per
fer l’adjudicació de tot el projecte. Per tant, aquí estam parlant
de la resolució concreta per a la redacció d’un projecte durant
dos mesos, absolutament res més. És a dir, que por a les
indemnitzacions, ja veurem els tribunals què diuen.

I a més, per una altra banda, tercera qüestió: qui alAlega?, qui
recorre?, l’UTE o una part de l’UTE? Ho sap? No és Gran Port,
recordi-ho. Per tant, anem passa darrere passa. Per tant, jo estic
convençuda que el Sr. Guillem Camps no defensa Inbeda, estic
convençuda. Fa la por, per què? Fa la por perquè no volien que
resolguéssim el contracte, i tenir-nos empantanegats quatre
anys. Ells hi varen fer vuit anys, i en vuit anys, tenint el
Govern, el Consell i l’Ajuntament de Ciutadella, el màxim de què
varen ser capaços és de contractar la redacció d’un projecte
tres mesos abans de les eleccions. Açò és l’eficiència del Partit
Popular. I què passa? Que ara es neguen que resolguem,
adjudiquem i tanquem. I adjudicarem obres, Sr. Guillem Camps,
en quatre anys. Vostès en vuit només tres mesos abans de les
eleccions varen ser capaços d’adjudicar la redacció d’un
projecte.

Per tant, anem al que pertoca, anem a tancar un projecte,
anem a tirar endavant un projecte de port, i a partir d’aquí estam
totalment convençuts que hem actuat d’acord a llei en tot
moment, i que d’una vegada per totes en una legislatura
Menorca i Ciutadella comptarà amb un projecte i amb obra
adjudicada. Per tant, creim que no té lloc ni és admissible per
part de qui parla que es parli de frau de llei, i que es faci por al
lucre cessant, quan es va adjudicar només la redacció d’un
projecte. Açò ja és un escàndol total parlamentari, i és enganar
els ciutadans directament, per tapar simplement una cosa, per
no pensar que defensa l’empresa Inbeda, ni tan sols l’UTE,
simplement per tapar la seva pura i dura incompetència. I vostè
n’és part directament responsable, Sr. Guillem Camps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. El Sr.
Camps, autor de la interpelAlació, té dret a rèplica durant cinc
minuts. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Medi Ambient, la
història ja la coneixem, no tenia per què aquí repetir-la, i
efectivament jo crec que el frau de llei el volia fer de Pareja i
Associats, quan deia que no hi havia responsabilitat per part de
l’Administració, cosa que el Consell Consultiu desmunta
totalment i absoluta. (...) el Consell Consul t iu  “es del parecer
que la intervención directa de una de dichas

administraciones en la elaboración y preparación del
proyecto que se convirtió en la Ley balear 9/99, puede dar
lugar a la génesis de responsabilidad patrimonial del orden
al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios padecidos
por la contratista. Las reflexiones incorporadas a la
consideración octava en torno a la doctrina jurisprudencial
de la protección de la confianza legítima constituyen la base
sustentora de dicha línea criteriológica, y puede además
traerse a colación lo argumentado por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo en la evocada sentencia de 18 de
septiembre del 1997". Açò ho diu el Consell Consultiu, no ho
dic jo. Jo tots els arguments que he fet són basant-se en el
Consell Consultiu. En qualsevol cas, els advocats d’Inbeda no
seria jo, sinó tots els que formen part del Consell Consultiu,
que són els que varen donar la raó a Inbeda, a UTE, i són els
que varen donar la raó a les alAlegacions.

Sra. Consellera, vostè no m’ha contestat a les preguntes. No
m’ha contestat quins diners havia costat aquest informe, no
m’ha contestat si només unilateralment faria front a les
indemnitzacions a l’UTE quan ho demanés, i açò es resoldrà
jurídicament, efectivament, per descomptat, no som nosaltres
qui ho hem de dir, són les empreses constructores qui han
d’aportar la documentació i totes les proves perquè realment
aquests pagament s que han fet i el lucre cessant pugui tenir-se
en compte. Evidentment que no som nosaltres, però que en
Pareja només deia que li haurien de donar i tornar els avals, res
més. I ells, el Consell Consultiu, diu que no, que obre la porta
a possibles indemnitzacions de danys i perjudicis.

El que passa és que per a la conservació del medi ambient
i per a l’ordenació urbanística, el que no pot ser és fer trampes,
el que no pot ser és anar contra les lleis, contra la Constitució
i contra el dret fonamental, els drets reconeguts per la
Constitució. Nosaltres, el que creim que no pot ser és que hi
hagi una inseguretat jurídica que faci que tot val per aconseguir
aquest fi, i açò és el que fan vostès. Vosaltres vàreu fer la
primera revisió a octubre del 99 de les DOT, de la Llei 9/99. Ara
volen modificar-la, volen fer una altra llei, i açò d’aquesta
manera s’incompleix a més tot el de la Llei d’ordenació del
territori, que realment deixa que la moratòria que es va presentar
dia 3 d’agost del 2001 a la política de “jo més”, fa que no
solament posar més metzina a aquesta incertesa i confusió, que
pot produir una deceleració econòmica com una puja del sòl
urbà i conseqüentment de l’habitatge. La punta de l’iceberg és
l’anulAlació d’aquest port de Ciutadella, però açò pot venir molt
més, i és el caire, l’estil que tenen vostès de fer aquesta política
de preservació i d’urbanisme perquè es passen per damunt i
enfora de qualsevol tipus de llei, i no tenen cap criteri clar de
tenir en compte, ni drets adquirits, ni la seguretat jurídica del
que estam governats per vostès. Vivim en una societat
insegura, una inseguretat, com deia, jurídica, on es vulnera el
dret a la propietat, un principi emparat, com deia, per la
Constitució, i aquesta responsabilitat política, aquella que jutja
les accions del Govern de cara al bé dels ciutadans, és la
principal de les responsabilitats que vostès tindran. 

Què fàcil és destruir, enderrocar, i què difícil és construir. La
necessitat d’un port en condicions per a Ciutadella resulta
evident, hi ha un projecte que per a molts era bo, era un



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 18 de setembre del 2001 2931

 

projecte. Ara veurem què fan els que l’han tirat a baix. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció. Ara
donarem la paraula a la Sra. Consellera de Medi Ambient, en
representació del Govern, però amb els portaveus dels grups
majoritaris hem quedat que faríem, en acabar la interpelAlació, al
marge de la interpelAlació, un simulacre de votació, si els grups
minoritaris, o menys nombrosos, no tenen inconvenient. I el
que faríem també, segons va acordar la Junta de Portaveus, és
cridar a votar cinc minuts abans, per les persones que estiguin
en els dos edificis. És un simulacre, la interpel Alació
evidentment el president encara recorda que no es voten, però
en acabar-la, en haver substanciat la interpelAlació faríem un
simulacre, amb la qual cosa tocarem el timbre de votació cinc
minuts abans..., en fi, tot el procés.

Sra. Consellera de Medi Ambient, en nom del Govern, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Camps. En principi li he dir que crec que s’ha fet
un embull, molt gros, i ha mesclat tota una sèrie de qüestions,
que crec que a més són greus si les analitzàssim una per una.
Ha parlat que hi havia inseguretat, que hi havia ilAlegitimitat,
que hi havia... Bé, jo crec que, Sr. Camps, reflexioni una mica,
perquè li he de dir que s’ha fet un embull, s’ha fet un poc de
bullit, i el que precisament hauria de veure és que no hi ha ni
inseguretat, ni hi ha ilAlegitimitat legislativa, i se li ha dit molt
clar, sinó precisament hi ha claredat, contundència, i
precisament una política i una decisió molt clares respecte del
port de Ciutadella. Això li repetesc perquè ho tengui molt clar.
Encara pareix que no ha assumit que precisament el projecte del
gran port que vostès defensaven no va endavant, i no hi va
gràcies al que són ara, en aquest moment, la legitimitat que té
total el Parlament i el Consell Insular de Menorca.

Per tant, dit això, crec que vagi tranquil. Aquí hi va haver
una modificació de llei aprovada per una majoria parlamentària,
on precisament ja s’ha dit que es feia, es retirava una excepció,
que hauríem de veure per què era excepció, i que precisament
volia dir aquesta decisió política d’apostar clarament per unes
illes més sostenibles ecològicament i socialment, i no el
desgavell urbanístic a què vostès ens volien abocar. Crec que
es una de les grans conclusions a les quals s’ha d’arribar de la
feina que s’ha fet des d’aquest govern, no només fer, sinó
també aturar tots els desgavells que vostès volien dur
endavant.

En segon lloc, escolti, Sr. Camps, li he llegit allò del Consell
Consultiu, li he llegit la conclusió segona i la conclusió tercera,
i li torn a repetir, perquè crec que és que no ho ha llegit bé.
Queda molt clar que a la conclusió tercera, que en cas que
s’alAleguin, provin i valorin danys i perjudicis a l’UTE Gran Port ,
el Govern i l’Ajuntament de Ciutadella tendrien responsabilit ats

solidàries. Això en el suposat cas que, un cop resolt el
contracte, es demostrassin les hipotètiques responsabilitats
conforme a dret, i fossin d’obligada assumpció. Jo crec que
vostè, Sr. Camps, si ho vol llegir bé, ho pot llegir, i si no, em sap
molt de greu, però la postura d’aquest govern, d’aquesta
conselleria, ha quedat molt clara; i és precisament, com li he dit,
que el Govern pensa que en qualsevol cas els danys i
perjudicis a discutir amb l’UTE Gran Port només poden ser els
derivats d’actuacions compreses entre 11 de març del 99 i 30
d’abril del 99. Això ha de quedar molt clar, i a més dir-li i repetir-
li que l’UTE Gran Port no ha alAlegat ni aprovat ni valorat res
per demanar aquestes indemnitzacions, o aquestes
responsabilitats, i per tant no hi ha hagut més que
manifestacions públiques als mitjans de comunicació per part
de l’UTE. Jo crec que, per tant, Sr. Camps, parlem seriosament
i no facem, com s’ha dit, postures absolutament fora de lloc, i
a més tan embulloses com vostè ha esmentat. 

I en tercer lloc, aquest govern i aquesta conselleria sí que fa
feina, perquè no és només que vulgui aturar una cosa, sinó que
evidentment en vol fer. I crec que en aquest moment el procés
de resolució del contracte que s’ha duit endavant ha duit la
Direcció General de Litoral de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears, conjuntament amb l’Ajuntament
de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca a impulsar la
redacció del corresponent pla d’utilització d’espais portuaris
del port de Ciutadella. Així, després del corresponent concurs
per març del 2001 es va signar un contracte amb l’UTE ETT G21,
la mesa de contractació valorà especialment la proposta de
participació, que precisament és una acció participativa, que no
s’havia duit mai endavant en aquestes illes, i concretament a
Menorca, d’aquesta envergadura, precisament perquè tothom
des del seu caire i el seu àmbit pogués dir quina era la seva
proposta de car al port de Ciutadella. Per tant, aquest procés de
participació s’ha concretat, com vostè supòs que sap, en dos
tallers de participació celebrats a Ciutadella. Hi han participat
més de 60 persones, agrupades en 5 grups, i a més cobrint un
ventall enorme de possibilitats davant el port de Ciutadella. He
de dir que crec que les conclusions d’aquest taller han servit
per redactar el nou pla, que previsiblement podria ser presentat
i aprovat inicialment el proper mes d’octubre. 

Per tant, crec que amb el tema del port de Ciutadella la
Conselleria de Medi Ambient, el Consell Insular de Menorca, el
Govern de les Illes Balears, té una postura molt clara, molt
decidida, i no té cap embull, Sr. Camps. El que vol és
precisament posar seny a l’illa de Menorca, aturar aquest
desgavell urbanístic, i permetre precisament que es pugui fer
una actuació al port de Ciutadella, que sabem que s’ha de fer,
d’una manera sensata, d’una manera intelAligent i d’una manera
per al present i per al futur. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient; i amb la
seva intervenció queda substanciada aquesta interpelAlació.

Com he dit abans, farem ara un petit entrenament del
sistema, al marge de la interpelAlació, per descomptat.
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La primera volta els diré..., és molt fàcil, però la primera volta
els diré a les senyores i senyors diputats que quan la
Presidència digui que es procedeix a la votació -no és el cas
encara-, es procedeix a la votació i s’inicia la votació, veuran
primer que hi ha un temps aquí de 15 segons que va mancant,
i que pipellegen els botons que diuen “no”, “abstenció”, “sí”,
els seus, a les pantalles. Ara el temps d’aquesta votació hauria
acabat.

Quan s’inicia la votació i apareix això, s’ha de pitjar el botó
número 1, que és el botó de presència, i el corresponent al vot
que vulguin emetre: “no”, “abstenció” o “sí”. I no té més
secret. L’únic és que els portaveus de grups en ocasions
hauran de dir concretament els botons que han de pitjar. 

Ho provam? Són dos botons que han de pitjar, el de
presència i el corresponent a la votació, en el temps de 15
segons, però basta el temps de 15 segons per pitjar dos botons.

Doncs teòricament seria: Seny ores i senyors diputats, hi ha
algun dubte?

És de prova.

Els aclaresc als senyors i senyores diputades que avui, per
no complicar més la primera classe, no hi ha targeta, però a la
propera sessió sí hi haurà tarja, que no funcionarà el sistema de
votació si la tarja no està introduïda en el marge, en el cantó de
l’aparell aquest.

Doncs, tal com hem quedat, senyores i senyors diputats,
iniciam la votació. Queden deu segons. 

(remor de veus)

 Resultat de la votació: 16 sis, 15 nos i 4 abstencions.

Els pannells romanen un minut encesos, i després
s’apaguen.

I presents a la sala, n’hi ha 35.

No quadra.

Totes les senyores i els senyors diputats han pitjat el botó
de presència? Tenguin en compte que el botó de presència...,
o sigui, crec que queda marcat, jo no ho veig; s’ha de pitjar el
botó, vull dir que no és allò de tocar, simplement, que deixa de
pipellejar en el moment en què es pitja.

Repetim la votació amb un intent que cada grup voti el que
toca, que no sabem què és. 

Senyores i senyors diputats, procediríem a iniciar la votació.
Hi ha 15 segons per votar. El retard amb la pràctica s’anirà
escurçant. En aquest cas el president ha votat al revés dels
altres.

(Petita pausa en l’enregistrament)

Ens donam per satisfets per poder aprovar-ho seriosament?,
encara que la Junta de Portaveus va aprovar que, evidentment,
una votació d’aquestes durant 4 o 5 setmanes, en cas de
qualsevol dubte, a part de comptar els secretaris, la repetiríem.
Volem fer una darrera prova o ja passam...? Sí?

Sí?  Bé, una darrera prova. Iniciam la votació.

(Remor de veus i rialles)

Milloram. Bé, estam un poc negatius, però... No, no, no
era..., la interpelAlació no es vota.

Bé, continuam amb la sessió plenària. La pròxima votació
serà autèntica, encara que si surt malament la podrem repetir.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2073/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a mesures per adquirir i/o
rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de
lloguer.

Passam a la proposició no de llei 2073, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per adquirir i/o
rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de lloguer,
moció que s’ha presentat per part del Grup Popular com a
d’urgència i per això passa davant les altres, i té la paraula el Sr.
Rotger en nom del Grup Popular per defensar la proposició no
de llei.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
esper que amb el contingut d’aquesta proposició no de llei i
l’alegria que tenim d’aquesta nova jugueta tengui molt de
suport en aquesta proposició no de llei que avui tenc el gust de
presentar-vos.

És prou conegut per tots els senyors i les senyores diputats
la problemàtica que viu la nostra comunitat autònoma en relació
a la manca d’habitatges. És per això que aquesta proposició no
de llei vol aportar idees, solucions, per ajudar a solucionar
aquesta necessitat. És un pla que es complementa perfectament
amb les accions i ajudes que desenvolupa la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge.

L’article 47 de la Constitució Espanyola del 1978, d’una par t ,
estableix que s’ha d’evitar l’especulació del sòl i que les
plusvàlues derivades de l’acció urbanística pertanyen a la
comunitat i, d’altra banda, proclama el dret de tots els ciutadans
espanyols a obtenir un habitatge digne i adequat. En
conseqüència, es tracta que les administracions públiques
implicades uneixin els seus esforços o mitjans personals i
materials per tal de fer efectiu aquest objectiu constitucional i
amb els més pocs costos possibles.

Si analitzam els antecedents legislatius, que des d’un
aspecte o bé des d’un altre regulen la problemàtica que ens
ocupa, hi trobam tres tipus de legislació específica en matèria
d’habitatge, això és, primer, d’una part, la legislació sobre
l’ordenació de règim del sòl, però malgrat els seus principis
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inspiradors, amb aquesta normativa no s’ha aconseguit
incrementar l’oferta de sòl urbanitzat edificable d’una manera
constant i d’acord amb la demanda; per tant, no s’ha abaratit
sensiblement el cost del sòl, que en una proporció important
repercuteix en el preu final de l’habitatge construït.

Segon, d’altre lloc, la legislació sobre els habitatges de
protecció pública; sobretot en aquesta comunitat autònoma
amb aquesta normativa tampoc no s’ha aconseguit augmentar
considerablement la construcció d’habitatges protegits, sens
dubte perquè, com tots sabem, els promotors privats no
consideren atractiva aquesta inversió immobiliària, perquè els
preus màxims per metre quadrat d’aquests habitatges no són
competitius. En efecte, l’actual bonança econòmica fa que
l’oferta i la demanda d’habitatges es decanti cap a altres
segments de la població que adquireixen un altre tipus
d’habitatge.

Tercer, en darrer terme, la legislació de rehabilitació
d’habitatges com una variant de l’edificació protegida; amb
aquesta normativa tampoc no s’ha aconseguit un augment
destacable de l’oferta d’habitatges rehabilitats. De fet, aquests
habitatges rehabilitats no s’han destinat, en propietat o en
lloguer, als sectors més necessitats d’un habitatge, bàsicament
perquè, llevat de les promocions públiques, les rehabilitacions
realitzades pels promotors privats s’han executat per a altres
finalitats. En efecte, principalment s’han fet per continuar
essent propietari de l’habitatge rehabilitat, ocupant-lo
directament o bé per llogar-lo en alguns casos.

Amb aquests antecedents i per tal d’aconseguir l’esmentat
objectiu constitucional per part de les administracions
públiques implicades, s’ha de treballar sobre la base dels
principis d’actuació següents. Primer, s’ha d’incrementar
l’oferta de sòl urbanitzat edificable destinat a la construcció
d’habitatges de tot tipus però, al mateix temps, s’ha de protegir
el territori actualment classificat com a sòl rústic. Per tant, la
solució no passa per reclassificar més sòl urbanitzable a costa
del sòl rústic actualment existent, sinó que la solució ha de
consistir en gestionar degudament el sòl urbà ja classificat, per
la qual cosa s’han d’executar les oportunes operacions o
actuacions encaminades a la millora de la gestió d’aquest tipus
de sòl urbà existent.

Segon, per aconseguir-ho s’ha d’obviar qualsevol sistema
públic de tipus intervencionista. Per tant, no s’ha d’actuar
sobre la base d’unes actuacions planificades i programades que
normalment arriben tard i solen estar d’esquena a la realitat
econòmica del moment. Per això, els ens públics implicats en
matèria d’habitatge han de fomentar preferentment la
participació de la iniciativa privada a través d’un sistema de
gestió que tendeixi a l’assistència tecnicojurídica i a les ajudes
públiques als promotors privats.

Les propostes d’actuació són les següents. A aquest
efecte, mitjançant aquesta proposició no de llei es proposa el
següent: Per part de les distintes administracions públiques
competents en matèria d’habitatge, s’hauria d’actuar
directament o bé a través de la constitució de consorcis locals
per tal de, primer, convocar un pla o programa d’ajudes de

finançament conjunt entre el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments, destinat a la millora de la gestió del sòl urbà ja
classificat, amb la finalitat d’adquirir en propietat la totalitat o
una part d’un àmbit d’operacions determinat amb la finalitat
que, una vegada adquirits els terrenys, aquests es destinin a la
construcció d’habitatges de protecció pública o de promoció
privada. 

A través d’aquest pla o programa d’ajudes, s’haurà
d’operar un finançament conjunt del Govern balear i dels
ajuntaments que estarà destinat a l’execució dels projectes
concrets. Aquests projectes hauran de tenir per objecte
algunes de les actuacions públiques o privades següents:
l’adquisició en propietat de la totalitat d’un àmbit d’operacions
en sòl urbà ja classificat per destinar-lo a la construcció
d’habitatges de promoció pública; aquest cas contempla
l’adquisició en propietat de la totalitat dels terrenys i/o dels
edificis a demolir que estiguin inclosos en un determinat àmbit
d’operacions en sòl urbà ja classificat, perquè una vegada
adquirits aquests terrenys i completada la seva urbanització, es
destinin a la construcció d’habitatges de protecció pública. Si
n’és el cas, també es podran cedir aquests terrenys en permuta
als promotors privats, a canvi d’entregar habitatges ja
construïts, convocant-se a aquest efecte el corresponent
concurs.

Segon. L’adquisició en propietat d’una part d’un àmbit
d’operacions determinat en sòl urbà ja classificat per destinar-lo
a la construcció d’habitatges de promoció privada. Aquest cas
contempla l’adquisició en propietat d’una part dels terrenys i/o
dels edificis a demolir que estiguin inclosos en un determinat
àmbit d’operacions en sòl urbà ja classificat, perquè una
vegada adquirits aquests terrenys i completada la seva
urbanització es destinin a la construcció d’habitatges de
promoció privada. Per això s’efectuaran les oportunes
operacions jurídiques de reparcelAlació voluntària i adjudicació
entre tots els propietaris i/o promotors públics i privats
afectats, en proporció a les seves respectives aportacions. Si
n’és el cas, també es podran cedir aquests terrenys en permuta
als promotors privats a canvi d’entregar habitatges ja
construïts, convocant-se a aquest efecte el corresponent
concurs.

Segon. Convocar un pla o programa d’ajudes de
finançament conjunt entre el Govern balear i els ajuntaments
destinat a la rehabilitació d’edificis existents en els nuclis
urbans, amb la finalitat que, mitjançant conveni signat amb la
propietat, aquests edificis siguin cedits en arrendament als
ajuntaments durant el temps suficient per amortitzar la inversió,
perquè una vegada rehabilitats aquests edificis es lloguin a
persones joves o a persones que necessitin habitatge. En
aquest cas, es contempla l’adquisició en arrendament d’edificis
existents en sòl urbà ja classificat que siguin susceptibles de
rehabilitació, perquè una vegada rehabilitats en la seva totalitat
o en part, a càrrec dels pressupostos de les administracions
públiques implicades, seran destinats a llogar-los a persones
joves i necessitades del municipi que es tracti. A aquest efecte,
se signarà l’oportú conveni entre el propietari afectat i
l’ajuntament corresponent. Aquest conveni fixarà de mutu
acord les obres de rehabilitació necessàries que s’han
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d’executar amb el finançament conjunt dels ens públics i/o dels
propietaris afectats. Com a contraprestació, els propietaris
afectats cediran en arrendament l’edifici ja rehabilitat, la qual
cosa es farà per un període de temps suficient per amortitzar els
costos d’aquestes obres de rehabilitació, sense perjudici de
poder oferir una part de la renda mensual al propietari interessat
que participi en el finançament de la rehabilitació.

Jo en aquests moments només els puc parlar de les dades
que tenc del cens de l’any 1991. Aquests dies he estat en
contacte amb la Direcció General d’Economia del Govern de les
Illes Balears, també amb l’Oficina del Cens, i s’està elaborant el
nou cens d’habitatge que tenim a totes les Illes Balears, però
amb les dades que tenc a la meva disponibilitat i que jo pos a la
seva, l’any 1991 de 226.000 habitatges que teníem, n’hi havia
54.200 desocupats, desocupats. És vera que en aquests darrers
temps tots som conscients del fort increment demogràfic que
han tengut les nostres illes, però és ben segur que encara parlar
de més de 25.000 o 30.000 habitatges desocupats que pot tenir
la nostra comunitat. 

Per tant, jo el que propòs modestament és, a més de totes
les mesures que du a terme la Direcció General d’Arquitectura
i Habitatge de la nostra comunitat, aquestes són
complementàries, és una política activa, de no estar adormits,
mans plegades i esperar que tot ho faci el mercat, en aquest cas,
els promotors privats. Jo crec que nosaltres, de la mà dels
ajuntaments, podem fer unes accions, unes polítiques de
recuperar aquests habitatges, intentar que no es degradin els
nostres barris, donar-los l’ús socials que els pertanyen, i per
això jo crec que amb la voluntat de tots ho podem aconseguir.
No es tracta de fer grans inversions, perquè els vull recordar
que allò que nosaltres proposam amb aquesta proposició no de
llei és crear una partida però que després hem d’anar
amortitzant a mesura que anem llogant aquests habitatges
rehabilitats. És una proposta que nosaltres creim que pot ser
interessant i que esper de tots vostès el seu suport.

Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rotger. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista tiene
la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern presents en aquesta cambra, Sr.
Portaveu del Grup Parlamentari Popular. Naturalment estam avui
iniciant un nou període parlamentari amb unes noves eines de
fer feina; això no vol dir que comporti necessàriament haver de
donar suport a una proposta que nosaltres hem intentat
escoltar amb el màxim d’atenció tal com se’ns ha estat
presentada pel portaveu del Grup Parlamentari Popular. Creim
que és una proposta seriosa, creim que és una proposta molt

ben elaborada, molt ben pensada, molt ben treballada, creim
que és una proposta, emperò, que arriba massa tard. 

Creim que no és la primera vegada que es fa aquest a
proposta a un govern de les Illes Balears. Pensam que l’anterior
govern de les Illes Balears, que tenia a disposició propostes
paregudes a aquesta, no va voler envestir-les, i hi ha altres
plans que nosaltres consideram que poden ser millors que
aquesta proposta que se’ns ha estat presentada.

Efectivament, la problemàtica que viu la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria d’habitatge és una
problemàtica greu, és una problemàtica a la qual pensam que
tots els grups parlamentaris volen prestar el màxim d’atenció. 

D’altra banda és una problemàtica que no només afecta les
Illes Balears, que afecta tot el món occidental, particularment
Europa; fa moltes dècades que a Europa es varen introduir -a
l’Europa més avançada- determinades polítiques que
impulsaven l’adquisició i/o la rehabilitació d’habitatges per part
de les administracions públiques amb la finalitat de destinar-les
sobretot a lloguer, i a un li vénen al cap les iniciatives que la
dècada dels 60, per exemple, s’estaven duent a terme a països
com Alemanya, on ja s’estava introduint un costum molt poc
llatí però molt germànic d’establir habitatges per a joves,
habitatges per a vells, habitatges per a parelles que tenen
infants, habitatges per a parelles que viuen soles. 

A l’Estat espanyol, i ho volem recordar perquè creim que
això sustentarà una miqueta la nostra postura davant aquesta
proposta que se’ns ha fet per part del Grup Parlamentari
Popular, d’adoptar una sèrie de mesures orientades a adquirir
i/o rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de
lloguer, nosaltres volem recordar que en aquests darrers deu
anys els plans quadriennals d’habitatge que han estat
promoguts pel Govern de l’Estat no ens ha paregut que
semblassin gaire interessant per al Partit Popular, que
governava; m’estic referint al Pla 92-95, al Pla 96-99. Jo voldria
recordar en aquesta cambra que en el Pla 92.95 se’ns volia fer
creure que la comunitat autònoma de les Illes Balears havia
esdevengut capdavantera en l’aplicació d’aquell pla
quadriennal d’habitatge, però el fet és que des del Govern del
Partit Popular s’estava posant molt baix, nosaltres creim que
massa baix, el llistó de les demandes adreçades a Madrid.

El portaveu del Grup Parlamentari Popular ha tret unes
dades relatives a l’any 91; jo voldria treure aquestes de l’any 92
en què, mentre la solAlicitud d’habitatge a les Illes Balears
superava en una sola modalitat d’adjudicació, i n’hi ha
diverses, el nombre de 3.000 l’any 92, la previsió del Govern
balear no passava d’incloure’n dins el pla només 900 per a tots
els conceptes. 3.000 peticions, resposta: 900. Aleshores
nosaltres, des del PSM-Entesa Nacionalista, deim llavors i ho
podem tornar a dir ara, que si en necessitam 10 i en demanam 5,
no és cap cosa de l’altre món que ens n’arribin a concedir 7; el
fet és que ens en mancaran 3 i que això anirà en augment cada
any que passi.

Pla 96-99. Aquí sí que ja hem de dir que ens sabia greu i ens
continua sabent greu, perquè això implica, va implicar la
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situació actual que ara estam patint també, la va afectar
directament, en altres latit uds llunyanes com podia ser Getafe
l’any 1996, s’anaven colAlocant primeres pedres per a la
construcció d’habitatges, de garatges i de locals comercials que
eren promoguts per cooperatives de joves per a un habitatge
digne. Aquí, a les Illes Balears, no es considerava necessari
embarcar-se en aquestes polítiques, tot i les advertències que
es feien, que es deia: si el primer any del pla 96 no es demana
res per a l’any 97, l’any 97 no es tendrà res; qui demani el 96
tendrà molt més el 97. 

Aleshores, amb aquest tipus de política tan poc ambiciosa
respecte de l’habitatge públic a les Illes Balears a nosaltres ens
sembla que aquestes propostes que se’ns fan estan arribant
tard i arriben en un moment en què el Govern de les Illes
Balears... Jo ara he deixat a l’escó uns documents que crec que
el Grup Parlamentari Popular també ha de conèixer; el portaveu
ha dit que havia visitat la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge; doncs hi ha unes publicacions fetes respecte de
quina és la situació actual de l’habitatge, del sòl que fa falta per
construir i de totes aquestes necessitats que afecten la política
de l’habitatge. Però no només hi ha la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, també hi ha la Direcció General de
Joventut que, amb un pla Jove, està establint unes mesures
molt adequades, molt aptes, per fer que la política d’habitatge
que dugui el Govern de les Illes Balears impliqui unes mesures
molt més ambicioses que no aquestes.

Nosaltres pensam, des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, que efectivament les administracions
públiques han d’unir esforços per fer efectiva l’obtenció
d’habitatges dignes per a tota la població. Tenim els nostres
dubtes respecte de si aquestes propostes que se’ns fan des del
Grup Parlamentari Popular, més que intentar atendre
directament, prioritàriament, per damunt de tot, necessitats
socials de determinats sectors de la població com pot ser el ser
sector juvenil o el sector més necessitat d’habitatge, nosaltres
ens temem que amb aquest tipus de mesures que se’ns han
proposat i tal com se’ns han explicat per part del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, s’estan atenent més les necessitats
no tant d’aquests sectors com dels promotors d’aquests
habitatges, a fi que puguin trobar més i majors facilitats a l’hora
d’envestir una determinada promoció constructora.

Són assumibles plans o programes d’ajudes de finançament
conjunt entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments,
però des del nostre punt de vista, i acabaríem amb aquesta
exposició, entenem que la proposta que se’ns fa des del Grup
Parlamentari Popular conté com a mínim tres contradiccions que
no veim la manera de poder superar. La primera és molt simple
i molt senzilla: ens fan tres propostes d’antecedents legislatius
als quals ha fet referència el portaveu, la Llei del sòl, la Llei
d’habitatge de protecció pública, la Llei de rehabilitació; no
obstant això, només se’ns formulen i concreten dues
d’aquestes propostes. 

Segona contradicció: enfront del reconeixement que amb
l’actual ordenació del règim del sòl no s’ha aconseguit abaratir-
ne el cost, tal com se’ns deia, se’ns proposa millorar la gestió
del sòl urbà ja classificat mit jançant l’adquisició pública de

terrenys destinats a la construcció d’habitatges de protecció
pública o de promoció privada. La pregunta que feim és: Amb
això es garanteix -tal com se’ns presenta- l’abaratiment del sòl?
Nosaltres en tenim seriosos dubtes, creim que no
necessàriament se’n deriva l’abaratiment d’aquest sòl.

I la tercera, pensam que faria falta un altre element que el
Govern de les Illes Balears creim que ja ha introduït amb
aquestes polítiques a les quals feia referència, polítiques
progressistes i nacionalistes fetes des de les direccions
generals d’Arquitectura i Habitatge i de Joventut, creim que ja
ha introduït amb aquestes polítiques que vàrem iniciar fa dos
anys i que pretenen evitar allò que el Partit Popular no solament
no va impedir, sinó que a vegades fins i tot va impulsar a grans
ciutats com Palma exemples evidentíssims com Son Gibert, o
Son Gotleu, o Camp Rodó, o Son Banya, per citar-ne només
alguns. 

Per això, a la vista de les mesures adoptades pel Govern de
les Illes Balears, que nosaltres veim encaminades a l’adquisició
i/o rehabilitació d’habitatges per tal de destinar-los a règim de
lloguer, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista no
donarà suport a la proposta presentada pel Grup Parlamentari
Popular. Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, per la seva intervenció, i ara té la paraula el Sr.
Cànoves en nom del Grup Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Parlamentari es mostra sensible sempre davant
la problemàtica de l’habitatge a les nostres illes. És més, per a
l’actual govern ens consta que constitueix una de les seves
prioritats polítiques. Dic això perquè li puc assegurar, Sr.
Rotger, que hem estudiat amb deteniment la seva proposició i
la conclusió és que és inacceptable. La seva mateixa exposició
de motius denota un preocupant desconeixement de les causes
de l’encariment del sòl a les Illes, del perquè aquí no es fa
habitatge de protecció oficial de promoció privada i, a més,
ignora l’important èxit de les polítiques de rehabilitació que du
a terme aquest govern.

No crec que avui sigui el moment d’analitzar en profunditat
el que ha succeït en matèria d’habitatge durant aquests darrers
18 anys, però no em resistesc a fer-ne un breu repàs; la seva
exposició de motius m’obliga a això. Miri, mentre a la resta de
comunitats autònomes la baixada de tipus d’interès provocà
una demanda d’habitatges, aquí hi ha un altre factor afegit, hi
ha un factor afegit a les Illes Balears que és la presència de
capital estranger molt solvent i, a més, n’hi ha un altre: la minsa
oferta d’habitatge de protecció oficial durant els 16 anys de
governs conservadors, una mitjana durant aquests 16 anys
d’uns 100 habitatges anuals. La càrrega financera és
pràcticament la mateixa que l’any 92, amb uns preus actualment
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sensiblement molt superiors. Tot es deu al fet que hi ha hagut
una baixada dels tipus d’interès. Per tant, hi ha un component
estructural que és el preu i un component conjuntural que és el
tipus d’interès. A més, a les Illes l’increment de preus de
l’habitatge ha fet pujar -i no al revés, com afirma vostè- el preu
del sòl i els preus dels materials de construcció. El que realment
ha fet pujar ha estat el preu de l’habitatge i no el preu del sòl, al
revés.

El Govern actual ha incrementat les ajudes en comparació
amb governs anteriors, però això no basta. L’esforç del Govern
de les Illes quant a ajudes, vingué precedit, vostè ho sap bé,
per una important retallada des de Madrid a totes les
comunitats autònomes, em referesc al Pla estatal d’habitatge i
sòl 1998-2001.

La solució crec que és ben clara, manca ofert a d’habitatge
de protecció oficial, vostè ho ha dit també. Per què? Per regular
el mercat. Hi ha hagut poca oferta durant els primers setze anys
d’autonomia; aquests dos darrers, el 2000 i el 2001, s’executaran
entre 1500 i 2000 habitatges, quasi els mateixos que els setze
anys de governs del Partit Popular. Però la injecció al mercat de
1500, 2000 habitatges de VPO de promoció pública tampoc no
és suficient. Fa falta que una part de la promoció privada torni
a construir VPO, i per a això és imprescindible que es
modifiquin els mòduls, el que s’anomena el preu bàsic,
adequant-lo a la nostra realitat, la realitat d’aquestes illes.

Un estudi fet en aquestes illes per l’Ibavi, sobre l’oferta
necessària per satisfer la demanda fixa al voltant de 9000
habitatges/any els que fan falta. Per tant, això dóna una idea de
la importància que té aquí la promoció privada, ja que la
pública, a un bon ritme d’oferiment d’habitatge, aporta només
uns 1000 habitatges/any. Ara que acaba l’actual pla estatal
seria convenient començar a negociar el proper.

El nostre Govern ha de ser capaç, entenem el nostre grup,
de convèncer el Govern central que cada comunitat autònoma
és una realitat diferent, no és possible establir el mateix preu
públic o el mateix preu bàsic, perdó, a Extremadura que a les
nostres illes, diferent composició social, realitats diferents, això
és obvi. Segon, és important que les pròpies comunitats
autònomes puguin fixar els objectius d’acord amb el que
cadascuna d’elles vulgui prioritzar, i no com fins ara que fixa els
objectius dins el conveni Madrid.

Tres són les prioritats en aquests moments que el nostre
grup entén que té la política d’habitatge: primer, incrementar
ostensiblement el patrimoni públic de sòl residencial. Però, què
ens trobam? Per exemple, a Palma, sense anar més enfora, que
disposa de sòl públic d’ús residencial, en lloc de destinar-lo a
VPO, el que fa és subhastar-lo al millor postor per fer altres
tipus d’habitatge. Això és la diferència que hi ha entre vostès
i nosaltres, mentre nosaltres cercam sòl públic vostès el venen.
Segon, ajudes a la rehabilitació. I tres, ajudes a la compra
directa d’habitatges ja construïts. Aquesta és la política que du
a terme el Govern i és a la que dóna suport el Grup Parlamentari
Socialista.

Experiments com la borsa o tutelatge de lloguers de
l’Ajuntament d’Inca són fracassos anunciats, i vostè mateix ho
va reconèixer a la premsa. El que no és de rebut és que
ajuntaments, amb greus problemes d’habitatge, com és el cas
d’Inca, ofereixin terrenys supeditats a canvis o a modificacions
de planejament general que mai no arriba a concretar-se; duim
anys que aquest pla general d’Inca que ha d’oferir habitatges
no s’arriba a concretar. I que la realitat pura i dura no és altra
que l’oferta d’habitatges d’un municipi tan important com Inca
s’assembla o s’equipara a poblacions com Mancor de la Vall o
a nuclis de població com Moscari, i no s’equipara a poblacions
de la mateixa importància, com seria Manacor: 48 habitatges;
Llucmajor: 70; Calvià, que té iniciativa pròpia: 300 habitatges;
Artà: 48; fins i tot Lloseta: 90 habitatges; Inca tan sols oferta 14
habitatges.

Però examinem en concret les propostes que ens ha fet avui
aquí. En primer lloc, vol millorar la seva proposta la gestió de
sòl urbanitzat, en base a la compra de sòl als ajuntaments. Això
suposa una clara responsabilització dels ajuntaments, no sé si
n’ha donat compte, de la política d’habitatge, això està
totalment, creim nosaltres, injustificat. Com vostè sap molt bé,
els ajuntaments obtenen aquest patrimoni de sòl, de secció
urbanística, que han d’estar destinats a política d’habitatge.
Què vol que ens trobem amb casos com els de l’Ajuntament de
Palma, que ofereix al Govern sòl, però a preu de mercat?
D’aquesta manera seria impossible fer habitatge de protecció
oficial. Resulta inadmissible aquesta política que vostè defensa
a través de la seva proposició no de llei.

La proposta, a més, pretén la possibilitat que aquest sòl es
destini a habitatges de promoció privada. Què es pretén que el
Govern faci d’intermediari entre els propietaris o els
ajuntaments i els promotors que comprin aquests terrenys, un
paper simple d’intermediari?

Patrimoni de sòl públic. En aquests moments la realitat és
que en aquestes illes i a través del Govern es construeixen, o
almanco s’han formalitzat, 1000 habitatges a Palma; 386 a la part
forana; Calvià, a part, 300 més; 60 a Menorca; 69 a Eivissa i 37
a Formentera, aquesta és la realitat.

Quant a la segona proposta, ajudes al finançament de la
rehabilitació d’edificis, li he de dir que el Decret 76/2000, d’ajuts
a la rehabilitació d’habitatges i declaració d’àrees de
rehabilitació integrada a les Illes, ha suposat una novetat
exitosa de la política d’habitatge d’aquest Govern. Per cert, que
el seu municipi, el municipi d’Inca no ha declarat cap àrea, deu
ser dels pocs que no ha declarat cap àrea de rehabilitació
integral. La política d’aquest Govern reflectida en aquest decret
du un any funcionant i necessita un cert rodatge, amb petites
adaptacions, com és ara el Decret 11/2001, d’adaptació a la
realitat específica de cada illa, però no un canvi total en el seu
enfocament, com la seva proposta marca.

Quant a habitatges per als joves, cosa que mai no va ser
objecte de la preocupació de governs anteriors conservadors,
que sapiguem, la conselleria, mitjançant la direcció general i
l’Ibavi, contempla ja aquesta necessitat que està treballant en
la línia de facilitar l’accés als més joves i també a sectors
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necessitats, en concret, als més majors. Però la via apuntada a
la seva proposta, cessió en lloguer als ajuntaments, no
garanteix un tractament homogeni i global del problema; la
proposta preveu que el Govern i els ajuntaments financiïn
rehabilitacions d’habitatges els propietaris per tal que aquests
cedeixin els habitatges rehabilitats als ajuntaments, en lloguer,
perquè els ajuntaments els relloguin, el temps suficient per
amortitzar la inversió. Ha pensat bé què significa això? Vostè
creu seriosament que un particular acceptarà voluntàriament
una càrrega més forta que una hipoteca? No li ha bastat veure
el fracàs de (...) d’Inca quant que els particulars no han acceptat
un simple tutelatge públic damunt el lloguer? Perdoni que li
digui que aquesta és una de les formulacions burocràticament
més complicades, econòmicament costoses i políticament
incomprensible, com no sigui el que pareix que senzillament
significa, que és complicar la vida al Govern sense que ningú
en tregui cap benefici.

El Govern té elaborat, es troba ara en el Consell Consultiu,
un decret d’ajudes a la promoció i accés a l’habitatge, entre les
que es preveuen subvencions per als promotors que realitzin
edificis amb destí a lloguer. Actualment l’Ibavi promou, en
règim de lloguer, 296 habitatges, 260 que promou directament
a Palma, 11 a sa Pobla i 25 a Ciutadella.

I per acabar, vol que li digui la veritat del que pens? Crec
que faria millor el Grup Popular de colAlaborar amb el Govern per
fer comprendre al Ministeri de Foment les particularitats del
mercat d’habitatge de les nostres illes, profundament
distorsionat; primer, per uns preus disparats, vostè ho sap, un
118% s’ha encarit el metre quadrat des de l’any 95 fins aquí; i
segon, per un rotund fracàs de les polítiques dels anteriors
governs, i per tant, facilitàs un tractament específic per ajudar
les necessitats dels sectors que no poden arribar a l’adquisició
d’un habitatge en el mercat lliure.

Reconegui que s’ha equivocat, es deixi de quimeres i
reconegui que la política que du a terme aquest Govern és la
política adequada en matèria d’habitatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista. Sr.
Rotger, vol intervenir, per contradiccions? Té la paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré pel Sr. Cànoves, la
veritat és que estic sorprès, em pensava que tenia al meu
ajuntament una oposició, efectivament, no en tenc d’oposició,
en tenc molt poca, però no em pensava trobar l’oposició de
l’Ajuntament d’Inca al Parlament, estic com a sorprès; però bé,
això és que com que estan molt malament allà han de menester
reforços de Palma. Però, la veritat, Sr. Cànoves, és que, a més,
li dic amb tota sinceritat, totes les proposicions no de llei que
he dut aquí, a aquest Parlament, poques, tres o quatre, sempre
han estat de caire positiu i amb experiència municipalista, i

m’estranya de vostè, que ha estat tants d’anys batlle, molt més
que jo, que no conegui la problemàtica.

Vostè m’ha parlat dels plans quadriennals i de la política del
Govern, jo no he criticat en cap moment la política del Govern,
no he entrat a dir si fan VPO o no en fan, simplement he vengut
a aportar idees, a més a més de les accions que du a terme el
Govern, en pla positiu. Doncs miri, l’experiència de la batllia em
du a què hi ha moltes cases velles que la propietat no les vol
arreglar, no hi vol invertir. Ara vostè, com a ajuntament, senyor
batlle, si se’n vol fer càrrec i ens la vol rehabilitar, facem uns
pressuposts i establim un lloguer i es va amortitzant amb els
anys, nou, deu, onze, els que facin falta, i vostè, després, em
deixin la casa arreglada. Què passa aquí? Perquè jo no he parlat
de res més, i vostè m’ha vengut aquí amb una exposició, ja
dissenyada, sense atendre el que jo deman. Doncs, què
aconseguim? Donar un ús social a aquests habitatges que
estan tancats als municipis, un ús social que és el d’habitatge.

Què aconseguim, a més? Miri si n’aconseguim de coses, no
consumim territori, i més ara que estam amb moratòries, no
consumim territori, aprofitam el que tenim. I què més
aconseguim? Que no degradam els barris, els carrers dels
nostres municipis; jo li parlo de rehabilitació i també de poder
aprofitar aquelles parcelAles que fa anys i anys que són sòl ja
classificat, urbà, però que per impediments urbanístics o
deixadesa dels propietaris nosaltres, en lloc d’estar amb els
braços en creu, sortim al carrer amb ganes de fer feina i de
solucionar el problema dels nostres ciutadans. Això és el bessó
d’aquesta proposició no de llei, no és res més. I jo no li he
d’anar a parlar del que han fet els seus ajuntaments, si els plans
quadriennals, com m’ha dit el Sr. Cecili Buele, jo no parl d’això.

Estic segur que per part de la conselleria es fa feina amb
seriositat; aconseguirà els seus objectius? Ho dubt, però sé
que ho intenten, però no és el motiu de la meva proposició no
de llei, no he vengut a criticar ni a ensenyar ningú, simplement
he vengut en base a l’experiència municipalista que tenim, dur-
la al Parlament, i vostè la coneix. I si aquesta proposició no de
llei que nosaltres presentam aquí vostès la rebutgen, doncs
miri, la rebutgen perquè, bé, acceptar una idea jo crec que diria
molt a favor de vostès; jo, al meu ajuntament, amb una majoria
absolutíssima, aprov moltíssimes mocions que em presenta
l’oposició, no sé perquè costa tant aquí, quan un ve amb idees
bones i positives, que es poden esmenar, aquest tancament. I
em conta tot un rosari de coses que, Sr. Cànoves, li dic amb
tota sinceritat, perquè fa molts anys que ens coneixem, m’ha
estranyat, m’ha sorprès i m’ha decebut.

(Remor de veus)

Gràcies, gràcies, ja és bo tenir el suport d’un dels seus,
perquè no tothom ho té això, no tothom ho té.

(Aplaudiments)

I per acabar, perquè la meva proposició no de llei és tan
senzilla, és tan senzilla, aquí hi ha, Balears registra 23.000
habitatges mal conservats, jo venc a parlar d’això, mal
conservats o en ruïna, venc a parlar d’això. Anem a cercar
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solucions, no em compliquin res més. El Sr. Carbonero, aquí,
amb data 19 de febrer del 2001, fresquet: “La modalidad de
ayudas directas para la adquisición de viviendas es, según el
director general del ramo, Jaume Carbonero, interesantísima
en nuestra comunidad autónoma, porque hay un parque
importante de viviendas de segunda mano construidas, que
sería más lógico que se ocupasen antes de iniciar nuevas
promociones.” Això, senyores i senyors, és del que he parlat
jo avui.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rotger, amb la seva intervenció per
contradiccions. I ara procedeix que passem al sistema de
votació. Els record que han de pitjar el botó de presència, el
número 1, i el que correspongui, segons les indicacions del seu
portaveu. Procedim a la votació.

Enhorabona, senyors diputats, a la primera, de veres, ha
sortit perfecte. Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en
contra, 31; cap abstenció. En conseqüència, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1681/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a creació d'una comissió
especial  per a la millora de la prevenció de riscs laborals i de
la seguretat i salut en el treball.

Passam a la següent proposició no de llei, la 1681,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
d’una comissió especial per a la millora de la prevenció de riscs
laborals i la seguretat i salut en el treball. El Sr. Camps, en nom
del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Senyores i senyors diputats, Sr. President. Com a
conseqüència d’una interpelAlació presentada pel Grup Popular
el dia 5 de desembre del 2000, es va aprovar, per unanimitat
d’aquesta cambra, una moció que instava el Govern de les Illes
Balears que elaborés un nou pla d’acció sobre la sinistralitat i
salut laboral, que s’emmarqués dins el pla aprovat del 98, per
una banda pel Consell Balear de Salut, i el Pla de xoc contra la
sinistralitat laboral.

Com molt bé recordaran les senyores i senyors diputats,
dèiem en aquella intervenció que ja existia un Plan nacional de
lucha contra la siniestralidad, subscrit pels agents socials, les
comunitats autònomes i el Govern central, així com un Pla
balear de lluita contra la sinistralitat que s’adaptava a les
directrius que emmarcaven el Plan nacional per mandat de la
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

La Conselleria de Treball i Formació, pel seu compte, va
intentar posar en marxa un pla de xoc per al 2000, que no va
anar bé, resultà un fracàs i va endur-se per davant una primera

víctima política, com va ser la destitució de la Directora General
de Salut Laboral, Aina Vicenç. Però quina és la dura i trista
realitat dels accidents laborals a les Illes Balears des què
governa el pacte d’esquerres, que en aquest sentit estic segur
que a tots ens afecta?

Idò, d’acord amb les estadístiques que ens entrega la
mateixa Conselleria de Treball i Formació, que se’ns dóna, açò
sí, amb compte gotes, i després de reclamar-les insistentment,
que mai no les entrega motu proprio; per exemple, ens hem
assabentat per la premsa d’aquelles darreres dades que han
presentat del primer semestre del 2001, podem constatar que les
xifres del 2001 fan esborronar la pell.

Si nosaltres feim una anàlisi 99-2000, sense baixa, hi ha
10.337 accidents; 11.315, un augment de 9'46%, i amb baixa
29.466, 32.809, un augment d’11'34%; on es disparen,
efectivament, són els lleus que, de 26.693, passen a 32.392, un
21'33%. Els greus tenen un petita baixada del 2'28; els mortals,
un 4'35 d’augment; i els (...) un 3'78.

Pel que fa al 2001, els accidents greus augment un 18% i els
mortals superen més del doble dels enregistrats l’any passat,
per tant es disparen tant relativa com absolutament les dades
per aquests dos conceptes.

Crec que el que mai no s’ha de fer és emmascarar ...

(Deficiències de so)

Funciona? Funciona?

... xifres de sinistralitat i en canvi sí que és bo realitzar una
anàlisi objectiva, i açò també no solament ho deim nosaltres,
sinó, també, UGT; UGT diu que: “ ... la consellería no
enmascare las cifras de siniestralidad y que realice un
análisis objetivo, ya que, en opinión de la organización
sindical, la interpretación del conseller no es precisa.” La
interpretació que fa el conseller de sentir-se satisfet perquè la
taxa relativa ha disminuït un 0'5%, jo crec que resulta molt
simple i poc convincent. Crec que els accidents no han
augmentat, efectivament, en proporció a l’increment del nombre
de treballadors, però sí que les xifres absolutes de casos de
sinistralitat laboral són majors que l’any passat, i també són
majors les greus i mortals, com hem dit abans, que tant absoluta
com relativament s’han disparat.

I si la solució del problema de sinistralitat laboral és que hi
hagi més persones que facin feina, el que hem de fer és clar, que
realment, moltes, tancar les portes a la immigració, que aquests
55.000 temporers no venguin a fer feina, que esperar una nova
recessió, que vindrà; que tots anem a l’atur i fora accidents
laborals. Crec que això és una visió simple i crec que tothom
està d’acord que no és aquest el camí; el que passa és que sí
hem de tenir en compte quina és la realitat de les dades d’una
manera objectiva, per intentar posar-hi remei. Perquè la veritat
és que les Illes Balears són al capdavant de molts indicadors
econòmics actualment, el PIB, renda per capita, per cotxes, però
també en el rànquing de la sinistralitat laboral. Vivim en una
societat de risc, vivim en una societat insegura i de cop i volta
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tot sembla en perill, tot sembla insegur, i en aquest cas ens
preocupa que els treballadors no tenguin garantit el seu dret a
la seva seguretat.

I sembla que aquí ningú vol ser responsable. La Llei
31/1995, sobre prevenció de riscs laborals és
extraordinàriament, pens, positiva, i va crear una expectativa a
favor de la implantació d’una cultura de la prevenció, però crear
una cultura de la prevenció exigeix una conscienciació social,
i aquesta crec que és una de les tasques urgents que tots tenim
el deure de promocionar, però, d’una manera molt especial, el
Govern. I en aquest cas, no solament, pens que és un dels
punts en què s’hauria de fer moltíssima cosa i no solament
campanyes de games boys.

Però perquè la Llei de prevenció de riscs laborals funcioni
s’ha d’acomplir i les lleis són fetes, per tant, per complir-se;
cadascú ha de donar comptes de la seva responsabilitat; els
empresaris, ho diu l’article 14, hauran de garantir el dret dels
treballadors i l’obligació dels treballadors és, com diu l’article
29, complir les seves mesures preventives, i si no, se’ls ha
d’aplicar l’article 58 de l’Estatut dels Treballadors.

Així mateix, crec que aquí hi ha una cosa molt important, que
una de les novetats principals de la Llei 31/1995, sobre
prevenció de riscs laborals, és que aquesta norma s’aplica
també dins de l’àmbit de l’administració pública, per la qual
cosa la llei no solament conté el caràcter de legislació laboral,
sinó que constitueix un dels aspectes fonamentals de norma
bàsica de règim estatutari dels funcionaris públics. I també de
les empreses, com no, de la comunitat autònoma, i em referiré
ara a la comunitat autònoma. Crec que la comunitat autònoma,
aquest Govern d’esquerres, incompleix en part la Llei 31/1995,
i si efectivament no és fins al 30 d’abril d’enguany quan es crea
el Servei de prevenció de risc laboral, pel Decret 44/01;
constatam que no s’han fet plans de prevenció; que contengui
aquest pla un calendari d’actuacions general i un relatiu de la
vigilància de la salut; que contengui, a més, de la perillositat del
qual, s’han de realitzar aquells els casos particulars dels quals
en sigui necessari d’una manera específica.

Tampoc no sabem de la partida pressupostària pertinent .  I
per demostrar el que dic, sols un exemple d’aquest possible
incompliment: el dia 15 de desembre la Conselleria de Medi
Ambient em va trametre un informe d’Ibasan sobre situació
d’estacions depuradores instalAlades a Menorca; només dir que
a Alaior, per exemple, els quadres elèctrics i de controls, els
cables elèctrics estan mal instalAlats, perill d’això elèctric per
contacte accidental i molt deteriorat per l’efecte de la humitat i
l’àcid sulfúric com a conseqüència de la situació. També podem
dir que a Sant Climent els quadres elèctrics de control es troben
en mal estat, falten també mesures de seguretat. I a Ciutadella
nord la seguretat és molt precària, i açò ho diu un informe del
Govern de la Conselleria de Medi Ambient. I a hores d’ara no
s’ha fet res, no s’ha pres cap mesura preventiva, ni s’ha invertit
una pesseta en la millora de seguretat per al medi ambient, el
que incompleix, sota el punt de vista nostre, l’article 21 sobre
risc laboral. Crec que seria bo que s’ho mirassin i, si n’és el cas,
per què no, dur-se al fiscal, així demostraríem un zel que a tots
ens preocupa.

I per acabar, tots aquests motius que he exposat i que el
Grup Parlamentari Popular entén que hi ha motius suficients
perquè el plenari de la cambra, d’una manera majoritària, aprovi
la següent proposició no de llei, que és molt simple i molt
senzilla: que el Parlament, com a institució que responsabilitza
i ha de dir qualque cosa sobre seguretat i salut dels nostres
treballadors, creï una comissió especial per a la millora de la
prevenció del risc laboral i de la seguretat i salut en el treball a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció defensant
la proposició no de llei del Grup Popular. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Miquel Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vagi per endavant , per
començar, que el nostre grup, el Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista donarà suport a la creació d’aquesta comissió i
votarà a favor, perquè nosaltres pensam que realment el
problema de la sinistralitat laboral, dels accidents de treball,
dels accidents de tot tipus, lleus, però també molts d’accidents
greus, accidents mortals, és un problema importantíssim de la
nostra societat, i és bo que el Parlament, que ja hi ha dedicat
algunes sessions, creï aquesta comissió especial que esperem
que sigui productiva, que pugui anar endavant, pugui fer
propostes que serveixin per millorar les condicions dels
treballadors, en general, i la seguretat en els llocs de feina.

Voldria agrair el to constructiu que ha tengut la intervenció
del Sr. Guillem Camps, que contrasta una mica amb altres
intervencions que s’han fet a altres llocs, també per
representants del seu partit, i així i tot dir alguna cosa. Jo no
vull entrar aquí en una guerra de xifres, el Sr. Guillem Camps
s’ha referit a algunes, crec que seria pesadíssim si aquí ens
posam a comparar xifres, i sobretot citaria, perquè no em digui
que hagi interessat, gràfics dels que s’elaboren des de la pròpia
conselleria; simplement, crec que s’ha dit alguna qüestió que
crec que no és certa i que jo, traient algun diari, com també es
treuen aquí habitualment per part del Grup Parlamentari Popular,
bé, la nostra comunitat ha estat tradicionalment al front de les
comunitats espanyoles de les comunitats autònomes, pel que
fa a sinistralitat laboral. Però, precisament en aquests darrers sis
mesos, resulta que, si no m’equivoc, passa al desè lloc quant a
sinistralitat laboral, hi ha nou comunitats que van per davant i
la mitjana estatal també va per davant. És evident que totes les
múltiples actuacions que s’han fet per part d’aquest Govern no
han estat suficients, és evident que hi ha més accidents, però
també està demostrat que en aquest primer semestre si bé les
xifres globals augmenten perquè augmenta el nombre de
treballadors, també és cert que percentualment ha començat
una baixada que és una notícia, no perquè estiguem tots
satisfets perquè hi continua havent molts accidents, però que
s’ha de tenir en compte i s’han de dir les coses com són; per
primera vegada en molts anys hi ha una situació on davalla
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aquesta tendència alcista dels accidents laboral, essent una
notícia absolutament dolenta i absolut ament preocupant el
nombre d’accidents que encara hi ha, no es poden oblidar
aquestes qüestions.

Bé, jo no hi vull entrar, perquè del que es tracta és que
aquesta comissió es constitueixi, que es convoquin les
persones amb coneixement sobre la matèria, que s’arribi a
conclusions, que es facin propostes al Govern o propostes
legislatives a aquest parlament, que es modifiquin,
possiblement, podria ser una conclusió, aspectes d’alguna llei
per millorar la salut laboral, per millorar les condicions de
treball; però que dóna la sensació, per algunes coses que s’han
dit aquí, que aquest Govern vol incomplir la legalitat quan és el
primer Govern que ha posat algun instrument per començar-la
a complir, cosa que no s’havia fet en els anteriors. I clar, voler
dir que les instalAlacions de l’Ibasan bastant antigues, fetes per
un altre govern, i que, per cert, s’han inspeccionat les seves
condicions laborals, carregar-ho doncs no treu cap a res en
aquest moment, no era qüestió d’això; però així i tot no passa
res, està dins la dinàmica parlamentària.

Dir que el nostre grup donarà suport a aquesta comissió, i
a més, no només li donarà suport, sinó que, si es constitueix i
es du endavant, farà propostes positives perquè les
conclusions puguin ser el més interessants, el més
satisfactòries per al gran objectiu d’aconseguir la seguretat en
els llocs de feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats membres del Govern, presents en aquesta cambra, Sr.
Portaveu del Grup Parlamentari Popular. Amb aquesta proposta
que ens presenten des del Grup Parlamentari Popular, ens
proposen que donem suport a la creació d’una comissió
especial per a la millora de la prevenció de riscs laborals i de la
seguretat i la salut en el treball i això nosaltres ho veim com una
tercera passa dins aquesta tramitació parlamentària que va
iniciar el Grup Parlamentari Popular dia 14 de novembre de l’any
passat , quan presentava una interpelAlació, que jo voldria
recordar en aquests moments perquè es vegi quina és la
postura del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, allò
que es pretenia era saber quina era la política del Govern per fer
front a la sinistralitat laboral i es parlava del pla de xoc, que
segons el Partit Popular havia deixat de banda el Pla nacional
de Salut de lluita contra la sinistralitat i el Pla balear de lluita
contra la sinistralitat.

 Jo vull recordar en aquest moment que la intervenció del
conseller anava adreçada a fer veure que s’havia creat la
Direcció General de Salut Laboral, amb un pressupost que
multiplicava per 15 el pressupost de l’any 99, multiplicava per
5 el de l’any 2000 i multiplicava aquest del 2000 per 3 l’any 2001

i llavors ja es va dir que aquesta comunitat autònoma, amb les
actuacions que havia duit a terme el Govern de les Illes Balears,
havia aconseguit passar a ser la número 2 dins el rànquing de
comunitats autònomes amb més sinistralitat laboral, a ocupar el
lloc número 16 l’any 2000, l’any 98 ocupava el segon lloc, l’any
2000 el lloc 16. En aquella intervenció nosaltres lloarem la
voluntat de tot aquest Parlament, de tot l’arc parlamentari,
d’avançar en la lluita contra la sinistralitat i això era el mes de
novembre i llavors el mes dia 5 de desembre, el Grup
Parlamentari Popular ens tornava presentar una iniciativa, que
en aquest cas era una moció, de suport a la proposta que
s’havia fet abans.

 Des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
vàrem donar suport a aquesta proposta que va fer el Grup
Parlamentari Popular, una proposta que havia estat
transaccionada per iniciativa del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista i allà ja vàrem manifestar que compartíem la
preocupació que havia manifestat el Partit Popular i posàvem de
manifest actuacions i activitats que havia realitzat el Govern
com el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, consensuat amb
tots els sectors implicats i avui ens trobam aquí amb una altra
iniciativa i nosaltres creim que complementa aquestes dues, és
la creació d’una comissió especial per millorar la prevenció de
riscs. Nosaltres creim que la sinistralitat laboral, com altres
aspectes que tracta aquest Parlament, no és un fenomen
exclusiu d’aquesta comunitat autònoma, arreu d’Europa el
número d’accidents laborals augmenta a mida que
s’incrementen els llocs de treball i n’hi afegim de nous i amb
noves tecnologies.

 Per tant, no és la sinistralitat laboral depenent estrictament
de les actuacions que es puguin fer des del Govern, que també
influeix, sobretot com ha dit en repetides ocasions el Conseller
de Treball i Formació de les Illes Balears, la font originària de la
sinistralitat laboral molt sovint sol radicar en el poc respecte
cap a les normes de prevenció de riscs i cap a la implantació de
condicions, les més adequades per fer feina. Són costs que
s’eviten i es feia esment a la cobdícia d’aquelles persones que
pretenien evitar costs econòmics i això comportava costs
humans.

Voldria recordar, en aquesta intervenció breu que volem fer
des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, tres
notícies molt recents que varen aparèixer publicades per
l’Oficina de Premsa del Parlament Europeu a Espanya, era el
passat mes d’agost i era dia 6, el Ministre de Treball i Afers
Socials, el Sr. Juan Carlos Aparicio, va fer unes manifestacions
i expressava el seu desig que les empreses que prenguin
mesures per prevenir accidents laborals puguin pagar
cotitzacions més baixes a la Seguretat Social que aquelles altres
que no ho fan, per què volem treure aquest cas davant aquest
Parlament? Perquè en aquestes afirmacions del Sr. Ministre de
Treball i Afers Socials, que serà discutible la seva acceptació o
no, no és per aquí allà on voldria incidir, en aquesta proposta
es reconeix públicament l’existència efectiva d’incompliments
seriosos en la prevenció d’accidents laborals. La taxa, una altra
notícia que va aparèixer publicada per aquesta mateixa Oficina
de Premsa del Parlament Europeu a Espanya, assenyalava que
s’ha incrementat a l’Estat espanyol la sinistralitat laboral en un
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3,65% durant el primer semestre d’enguany, en relació a l’any
2000 i ja es situaven els casos en 492.987. 

Una tercera dada, no per curiosa força inquietant, el risc
laboral que pateixen els empleats públics nocturns, els qui fan
feina de nit, per als quals es proposava una reducció de la
jornada des d’algun sindicat d’àmbit estatal, aquesta gent que
fa feina de nit i que tenen uns horaris nocturns, pateixen moltes
coses, pateixen son, pateixen úlceres i dada curiosa, es
divorcien tres vegades més que la resta. I un quart aspecte
venia indicat per una publicació d’inspecció de treball i mercat
laboral, aquest títol, allà on s’afirmava que el sistema
d’inspecció de treball a l’Estat espanyol és del tot insuficient
perquè la plantilla i els mitjans que compta aquest cos
funcionarial es troba sota mínims. 

Per què hem volgut fer alAlusió a tot això? Perquè aquest
Parlament s’ha enfrontat diverses vegades a la problemàtica
derivada de la sinistralitat laboral, en alguns casos a iniciativa
del Govern i també a proposta del Grup Parlamentari Popular,
l’un i l’altre sempre han rebut, en aquest afer, el suport del
nostre grup parlamentari i de la resta de grups, la lluita contra
la sinistralitat laboral esdevé un dels assumptes que es
reclamen, des del nostre punt de vista i sortosament s’ha
aconseguit la unanimitat i el consens de totes les forces
polítiques. En aquest cas pensam que és adient el refrany
popular que diu: val la pena abrigar-se abans de ploure, volent
dir que val la pena prevenir, preparar-se amb temps per evitar
un mal, qualsevol mesura que adoptem des d’aquest Parlament
encaminada a prevenir i evitar la sinistralitat laboral mereix tot
el nostre suport.

 És per això que des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, pensam que la creació d’una comissió especial per
a la millora de la prevenció de riscs laborals, de la seguretat i
salut en el treball, podem contribuir des del Parlament aportant
elements positius. Pensam però que no ens hauríem d’enganar,
no ens hauríem de conformar a participar més o manco
activament a les tasques que s’encomanin als membres
d’aquesta comissió, tampoc no hauríem d’esperar que la
solució definitiva d’aquesta problemàtica arribés a les nostres
Illes amb la sola constitució d’aquesta comissió parlamentària.
Nosaltres donam suport a la proposta que fa el Grup
Parlamentari Popular i feim comptes aportar les nostres
iniciatives que tendeixen a contribuir a la minva de la
sinistralitat a les nostres Illes. Hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Camps vol dir alguna cosa? 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta proposició no
de llei està feta amb caràcter constructiu i per tant, jo agraeixo
a tots els grups polítics el suport d’aquesta resolució, que es

crea una comissió especial per a la millora en la prevenció dels
rics laborals, de la seguretat i la salut en el treball a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Anem idò per feina i així la
societat ho trobarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

 Procedirem a continuació a la votació, recordin botó
número 1 i el que correspongui. Iniciam la votació.

Diputats presents, 56. Vots a favor 56. 

Per tant, la proposició no de llei 1681 presentada pel Partit
Popular, relativa a creació d’una comissió especial per a la
millora i prevenció dels riscs laborals, seguretat i la salut en el
treball, queda aprovada per unanimitat.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
RGE núm. 2743/01, presentada pels membres de la Ponència
de reforma del Reglament.

El darrer punt de l’ordre del dia és el debat de presa en
consideració de la proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, 2743 presentada pels diputats de
la cambra. Grups que volen intervenir? El Sr. Ramon, en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Efectivament fan notar per aquí que
en una qüestió que hi estam tots d’acord, tal vegada no cal
gastar massa temps, ni pujar a la tribuna i des d’aquí es pot dir.
Jo voldria sobre aquesta comissió que es va crear a iniciativa
del Grup Parlamentari Popular, perquè el Reglament que teníem
fins ara s’havia d’adaptar a la reforma de l’Estatut i a més
s’havien d’introduir tot un seguit de millores. És una comissió
que ha fet una feina que nosaltres consideram interessant, amb
un bon ambient de treball, discussions molt obertes i en general
amb la voluntat de fer un Reglament que pogués ser assumit
per tothom i millor. 

Tal vegada i dit des d’un to absolutament amigable, crec
que si estam d’acord no s’han de crear polèmiques
innecessàries, en algun moment pesava massa la conjuntura de
l’actual legislatura i no es reflexionava, tal vegada, amb prou
distància pensant amb un Reglament que fos..., en fi aquest
hauria d’entrar en vigor a la propera legislatura i que fos per a
unes quantes. En qualsevol cas s’ha fet una bona feina, hi
havia unes propostes que venien de la Mesa de l’anterior
legislatura, que ha servit de base, en alguns casos s’han
adoptat, en altres s’ha modificat i en alguns també, s’ha de dir
clarament s’han rebutjat i el que ve aquí són les qüestions que
vàrem aprovar per unanimitat de tots els que formàvem part
d’aquesta comissió. Per tant, ara quedaran aquells aspectes que
no hi havia unanimitat i jo per ressaltar-ne algunes crec que la
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reforma d’aquest Reglament serveix per accelerar una mica més
tota una sèrie de funcions del Parlament, de manera encara
insuficient, creim nosaltres, però important en qüestions com
les interpelAlacions urgents, el fet que a les interpelAlacions
només intervengui el grup que la formula i el Govern. Qüestió
important també és donar caràcter permanent a la Comissió
d’Assumptes Europeus i donar caràcter permanent a la
Comissió de Drets Humans, qüestions pràctiques com eliminar
els debats de política general l’any de l’investidura i algunes
altres qüestions més.

Bé jo en tot cas el que vull anunciar des d’aquí, els motius
que ens duran a nosaltres per fer propostes, per fer esmenes,
tractant que són qüestions o bé per motiu de redacció o per
diferències més profundes no s’han recollit. Ja anuncio des
d’aquí que nosaltres presentarem esmenes pel que fa a
constitució i dissolució de grups, també i segurament
coincidirem amb els altres grups, per evitar fórmules
anacròniques quan un diputat pren possessió, de tal manera
que no sigui necessari per a ningú haver d’afegir allò de “per
imperatiu legal” i que sigui una fórmula prou asèptica perquè
no calgui això i també hi ha qüestions que n’hem parlat,
algunes més i altres menys i no han quedat prou regulades i
procurarem fer propostes en positiu per avançar sobre dos
aspectes complicats, una mica relliscosos, són la creació de
comissions d’investigació o el tema del transfuguisme, diputats
no adscrits i drets d’aquests possibles diputats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que és important que en aquests moments històrics que vivim,
és bo encetar el nostre període de sessions amb una iniciativa
consensuada i per tant, dedicar-los uns moments. 

De fet, com dic ens sembla una bona notícia parlamentària
i la volem interpretar com un símptoma de bona salut
democràtica, naturalment no intentam, ni pretenem que hi hagi
cap règim d’unanimitat, que seria molt trist i molt pobre, però sí
que és positiu ser capaços de pactar les regles del joc, és amb
això que ens hem de posar d’acord i saber de la mateixa manera,
com dic, que seria negatiu defensar tots les mateixes polítiques,
és bo que ens entenguem en la manera de debatre la
discrepància i en últim extrem de com s’ha de resoldre. En
aquest sentit no hi ha dubte que el Reglament del Parlament és
un text  rellevant en el disseny d’aquestes regles del joc i molts
de vostès tenen present que no sempre ha estat possible
aquest acord, per exemple la darrera reforma de l’any 91, es va
tramitar sense la participació del PSM. Certament tampoc no
inventam la pólvora, de fet tots som conscients que la
modificació era necessària per adaptar el Reglament a l’Estatut,
però no hem de menysprear que s’hagi aprofitat per entrar, per

millorar algunes regulacions, per precisar algunes de les que hi
ha en aquest moment i que l’experiència de tots aquests anys
ens ho recomanava.

Per altra, el funcionament dels parlaments a les democràcies
occidentals, pens que ja és una institució prou madura, que en
una matèria tan delicada és difícil innovar i la prudència em
recomana tot el contrari, ser conservadors. Si una institució
funciona raonablement bé, val més no tocar-la gaire i en el
nostre parer, podem estar més que satisfets, orgullosos, de com
funciona la institució parlamentària de tall occidental. Tanmateix
hem de convenir que el món parlamentari va evolucionant, de
les premisses originàries, de la separació del poders, del mite de
la separació dels poders, com també de la representativitat dels
diputats, hem d’anar i anam derivant cap a un sistema de
partitocràcia, allà on legislatiu i executiu estan estretament
vinculats. El compromís d’aquestes dues cultures és el que més
ha entretengut a la ponència i és realment un equilibri difícil,
que bàsicament s’ha de trobar en la regulació dels grups
parlamentaris.

De vegades un té la temptació d’eliminar alguns
convencionalismes, alguns que puguin semblar especialment
rituals, fins i tot un poc postissos dins el repartiment real del
poder i tanmateix no hem sabut trobar altres mecanismes que
escenifiquin millor la discrepància, l’expressió de la voluntat
popular i la pluraritat d’idees, el control democràtic del poder,
com en aquests reglaments a l’ús, però jo crec que hi estam
intervenint i pensant des d’aquesta ponència. Això sí, els
estalviaré la relació de tots els punts que s’han apuntat, ja n’ha
fet referència el portaveu d’Esquerra Unida, tot i que em sembla
important reconèixer que s’han recollit algunes de les
pràctiques que en aquells moments duem a terme, ja siguin per
resolucions de presidència o per una simple costum
parlamentària, per exemple el funcionament del Grup Mixt, molt
delicat i jo crec que és interessant i positiu que hàgim estat
capaços de trobar una fórmula per incorporar-ho al Reglament.
També el contingut del Diari de Sessions, la figura del
coordinador de les ponències i que les esmenes, un element
polèmic, allò que les esmenes no es votin si no ho permet el seu
proponent.

Les altres novetats avancen en un prudent antiformalisme,
que en el nostre entendre ha sabut ser prou respectuós amb les
garanties per a tots els diputats, per exemple es preveu que no
sigui necessari convocar comissió per exigir una
compareixença, si tothom hi està d’acord, com també es permeti
que l’elecció de la mesa no sigui ritual, no sigui en votació
expressa, sí també tots els grups hi han donat assentiment.
També es suavitzen els requeriments de presència dels
membres de la mesa, o es preveu la possibilitat d’ajornar
preguntes, o acumular debats sobre iniciatives legislatives que
tractin idèntica matèria. Tanmateix el debat i l’esquema del
nostre ordre del dia es mantenen molt semblant, tret del debat
sobre la interpelAlació, que aprofundint en la seva funció de
control, gairebé agafa la fórmula d’una pregunta llarga i que els
únics que intervendran són el qui interpelAla i el Govern, la resta
de grups hauran d’esperar intervenir en les mocions
subsegüents, creim que és una fórmula assenyada i és allà on
hauran d’intervenir les distintes postures i esbravar-s’hi. 
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Tanmateix crec que és positiu no haver comès cap gosadia
antiritualista, Montesquieu ja ens advertia que de la
importància de la solemnitat en la funció legislativa, la forma, el
procediment han de complir una funció garantista, però això és
una funció necessària, però no suficient, pensin per exemple
que per formular preguntes, algú podria pensar que només cal
el diputat que la fa, el conseller que la respon i un funcionari
que en doni fe, jo crec que això ja seria una límit que difícilment
podrien sostenir en vista, tot i ser eficaços, podria ser una
fórmula trista i que faria malbé, com dic, la solemnitat d’aquesta
casa i la solemnitat és decisiva en la percepció de la
transcendència de situacions i també dels acords.

En aquest ràpid repàs d’allò que suposa la modificació,
esmentem també que es limita la possibilitat del Govern
d’avortar, no permetre el debat en aquesta cambra, una
possibilitat que s’ha tengut en compte en algunes ocasions per
qüestions econòmiques, recordem el cas dels Canons i
afortunadament aquest moment es limita a 15 dies i a més amb
un silenci positiu. També apuntant en la línia que esmentava el
Sr. Ramon, alguns temes pràctics com per exemple, els
dissabtes no siguin mai un termini per acabar els terminis
parlamentaris, o un tema que va posar especial èmfasi el Partit
Popular, el canvi d’ordre d’intervencions en els debats
d’investidura i de censura. Des del nostre grup pensàvem que
era millor i encara ho pensam, que tots els debats s’ordenin
sempre o de major o menor o de menor a major i no establir
diferències, però vist l’interès que s’hi va posar, tampoc no en
faig cap qüestió i sabem que en aquest moment s’ha pactat de
major a menor, tret del grup que dóna suport, o del grup que
forma part el candidat en aquests dos debats. En canvi ja hem
anunciat que no seríem flexibles i ho mantenim, a fer una
distinció i introduir una distinció en aquesta cambra entre
grups a favor del Govern i grups en contra del Govern, ens
sembla una precisió poc adient, poc pròpia de la institució
parlamentària i en aquestes qüestions volem seguir sent
rigorosos. 

Destaquem també el control de les delegacions legislatives
del Govern, que en aquest moment era orfe dins el Parlament,
ara tendrà un títol propi, el Títol VI bis, per cert la numeració
dels articles hem vist en el Butlletí són incorrectes, crec que va
ser prudent i va ser positiva que no es traslladés cap article,
aquí posa que són el 145 i 146 en el BOPIB i en ponència vàrem
quedar que no es modificaria cap article, sinó que tots serien
bis o ters, per evitar córrer cap mena d’article dins la
modificació. També celebram la creació de la Comissió
d’Assumptes Europeus i la de Drets Humans.

Per últim saludam els canvis que es recullen dels avanços
tecnològics, l’ús de les eines electròniques per a la informació,
el treball, per a la informació de tots els ciutadans i també
perquè permeten la votació electrònica en aquesta casa, un
tema delicat perquè realment aquest invent que hem vist avui,
som conscients que va un poc contra la lletra estricte de
l’article 85 del nostre actual Reglament. Naturalment ens satisfà
especialment el suport d’una sèrie de propostes que hem donat
des del nostre grup, per exemple el fet que el Govern de l’Estat
no pugui iniciar la reforma de l’Estatut, com també el canvi, en
aquest sentit, del nom del Govern de l’Estat, que a tot el text ha

canviat el nom de Govern de la Nació per Govern de l’Estat, jo
crec que és un gest que ens permet mantenir com a mínim obert
el debat sobre la plurinacionalitat d’Espanya. També es fa més
èmfasi als drets dels diputats a la informació i es precisa el tema
de la declaració de béns i activitats, tot i que no hem
aconseguit, ja presentarem esmenes al respecte, que s’introduís
l’exigència de la declaració d’IRPF i de patrimoni, per mirar que
hi hagi una mena de control sobre la riquesa adquirida per part
dels diputats, creim que és bo que en aquest sentit hi hagi
t ransparència i estar a l’ordre d’aquesta demanda social que
tenim en aquest punt. 

De fet, com saben tots els membres de la ponència, hi hagut
molts de punts que han quedat encara en el tinter o que s’han
apuntat per part del nostre grup i confiem en poder incloure a
la presentació d’esmenes i tanmateix confiam que en qualsevol
cas a ser prudents com ho hem estat en aquest cas i només
s’incorporin en aquest Reglament, sense escatimar debats,
només aquells punts que tenguin un ample consens, per no dir
unanimitat plena, perquè creim que les regles del joc és bo que
estiguin pactades. Per part del nostre grup insistirem que la
sessió constitutiva no la convoqui el President del Govern,
sinó que tot el marc, totes les decisions de la cambra es
resolguin per òrgans estrictament parlamentaris, com també ens
agradaria consensuar una regulació més dura per als que
canvien de grup parlamentari, ja hem dit altres ocasions que
independentment d’acords entre partits, el que és bo és que si
estam d’acord que hi d’haver normes pròpies, les posem a les
normes jurídiques, el text i el marc de joc d’una democràcia
l’han de marcar les lleis i les regles del joc. Al respecte el nostre
grup ha presentat munió de propostes que no han pogut ser
incorporades en aquest document, confiam que dins debats
posteriors això sigui possible, només un petit avanç a l’article
24, o com un motiu el transfuguisme, per canviar les meses de
les comissions o la Mesa del Parlament, creim que s’ha
d’intentar aprofundir en una línia semblant a la que nosaltres
suggeríem a les propostes que vàrem fer en ponència.

Tanmateix hi haurà temps per parlar de tots aquests
continguts, d’aquestes propostes, jo em limitaré en aquesta
ponència, no hi ha polèmica i realment no val la pena entrar en
futurs debats, ja hi haurà ocasió de tenir, només defensar que
la disposició final consideram que és prudent i encertat que es
dugui el començament de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament a la propera legislatura. De vegades i jo crec que la
reforma de l’any 91 n’és un bon exemple, les presses de la
conjuntura, el voler pensar en la situació política d’un
determinat moment, fins i tot de les repercussions personals, o
de debat que pugui tenir en els grups a una determinada
composició del Parlament, ens fan perdre la perspectiva de
normes que han de tenir vocació de durabilitat i han de ser
bones quan un està en el Govern, si està a l’oposició, si el grup
és més gran, o més reduït, per tant, creim que és prudent i dóna
molta tranquilAlitat i pau al debat, el fet que duguem l’entrada en
vigor d’aquest Reglament a la pròxima legislatura. Per tant, aquí
queda previst a la disposició final i creim que serà positiu
mantenir aquesta previsió fins en el debat final. Confiam que
aquest clima de consens, d’avinentesa i sobretot de diàleg en
el sentit que fins i tot en allò que no hem estat d’acord, hem
estat capaços d’arraconar-ho, però no pressionar



2944 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 18 de setembre del 2001

 

excessivament perquè sigui incorporat, creim que s’ha de
mantenir i tant de bo que fructifiqui en un text de consens que
millori les línies apuntades i la satisfacció de tots els grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Ara té la paraula el Sr. Fèlix Fernández en nom del
Grup Socialista.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La propuesta de
modificación del Reglamento que hoy traemos y que espero
que sea tomada en consideración por el Pleno, venía marcada
por un objetivo básico y era obtener el máximo acuerdo posible
en la formulación de una propuesta de un texto que tenía que
seguir regulando la convivencia democrática entre los
diputados y diputadas de esta cámara. 

Durante las diferentes sesiones de trabajo que ha tenido la
ponencia, se ha puesto de manifiesto que el diálogo, la
negociación, el respeto e incluso el hablar distendido son
herramientas básicas del que hacer político. Como coordinador
de la ponencia, encargado de proponer la modificación del
Reglamento, quiero agradecer a todos y a cada uno de los
miembros el trabajo activo realizado, siempre con talante abierto
y flexible que nos ha permitido presentar hoy un texto con el
máximo acuerdo posible, ya sé que el texto presentado, como
han manifestado otros portavoces no recoge todas y cada una
de las aspiraciones de las fuerzas políticas, pero recoge lo
fundamental, las reformas más importantes que se han debatido
durante los últimos años. Las cerca de 70 modificaciones que
contiene el texto de la propuesta, podríamos clasificarlas en
cinco grandes grupos, aquellas derivadas de la propia
modificación del Estatuto, como podía ser la duración del
periodo de sesiones o la iniciativa que anteriormente se ha
dicho de quien debe reformar el Estatuto, aquellas
modificaciones que hacían referencia a otros artículos de otros
textos para corregirlos correctamente, fundamentalmente del
propio Estatuto de Autonomía, la incorporación de
resoluciones de presidencia que llenaban o cubrían vacíos
reglamentarios y que han intentado ser mejoradas, como puede
ser el funcionamiento del Grupo Mixto, o el funcionamiento de
las propias ponencia.

 Otro grupo podríamos clasificarlo en aquellas normas que
afectan a los derechos y deberes de los diputados y diputadas,
como la necesidad de audiencia previa en todo proceso
sancionador frente a un diputado o una diputada; o la mejora
en el sistema de declaraciones, que todavía entendemos desde
algunos grupos que se puede mejorar, las declaraciones de los
bienes y actividades de cada uno de los parlamentarios. Y
finalmente, aquellas modificaciones que intentan recoger en lo
posible, o intentan mejorar en lo posible el ya de por si
farragoso y complicado procedimiento parlamentario. Ya han
hecho mención de ellas, como la interpelación, que sólo se dará

entre el Gobierno y el interpelante; o aquellas que para pedir la
comparecencia no sea necesario reunir a la comisión.

No se trataba de hacer algo nuevo y brillante, porque los
textos reglamentarios no dan para ello, pero sí de crear las
bases y las condiciones lo suficientemente flexibles para que
todos los parlamentarios podamos trabajar en el futuro con
libertad, con seguridad, con comodidad y con reflejos.

El trabajo preparatorio realizado por los servicios de la
cámara y de la anterior Mesa del Parlamento han sido sin duda
de lo más útil a la hora de presentar un texto que podríamos
denominar o expresar como el mínimo común denominador
entre todos los grupos de la cámara. A partir de ahora entramos
en la fase final de la modificación del Reglamento. Será más
difícil que se produzca un acuerdo total en cada una de las
cuestiones que han quedado pendientes, el procedimiento de
investidura, el orden de prelación de los grupos, el mínimo para
formar grupo parlamentario, etcétera. Pero la experiencia
adquirida, más el hecho de que prácticamente todos los grupos
o formaciones políticas de la cámara han alternado su trabajo en
la oposición y en el Gobierno, entiendo que deben facilitar el
posible acercamiento.

El grueso del trabajo está realizado. Es el momento de definir
establemente, de cara a la próxima legislatura, o quizás de cara
a un próximo período de sesiones, ya se verá, el nuevo
reglamento del Parlamento.

Por todo ello, el Grupo Socialista dará apoyo, desde luego,
a la toma en consideración de esta modificación. Muchas
gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández, en nom del Grup Socialista.
El Sr. Joan Huguet, en nom del Grup Popular, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Reglament marca les pautes dels debats, i jo he de confessar
que el Reglament avui ens marca una pauta d’aquest debat que,
malgrat hi hagi consens entre totes les forces polítiques, atesa
la seva importància i la seva transcendència, en aquestes hores
potser que s’agrairia de dir “com que estam tots d’acord, no hi
ha res a dir”. Efectivament, jo crec que avui, després d’un any
just que el Grup Parlamentari Popular hagués presentat la
proposta de crear una comissió amb l’esperit que entre tots
junts havíem d’aprofundir en la possible reforma del Reglament,
fonamentant en tres aspectes de caràcter cabdal, o en tres
blocs, com era l’adaptació a la reforma de l’Estatut, com era la
pràctica parlamentària d’aquests anys, i com era també la
independència que de cada vegada més ha de tenir la cambra
legislativa de qualsevol tipus d’actuació arbitrària per part
d’uns o dels altres, feia aconsellable que aquesta modificació
es fes de manera consensuada, de manera tranquilAla i amb
participació de tots.
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Jo em sum a les paraules d’agraïment i de felicitació que ha
fet el coordinador general d’aquesta ponència, a la feina feta
per tots els grups parlamentaris, a la feina feta pels serveis de
la cambra, que han proporcionat molt de material, i que a més a
més han hagut de dur el pes d’interpretar quins eren els nostres
criteris; i sobretot dir que el Reglament, que sembla que és una
cosa de “passa tu”, que jo recoman la seva lectura sovint
sovint, el Reglament és la columna vertebral del que és un
parlament. Històricament, i aquí hi ha gent que pot donar fer
d’açò, va ser una llarga lluita aconseguir la independència del
Parlament de la Corona de torn, és a dir que el Parlament es
pogués donar el seu propi reglament que fos autònom, que
s’autoregulés, i aquesta autoregulació va ser la que va marcar
la total i absoluta del Parlament com a institució dels altres
òrgans de poder. Perquè el Parlament i el Reglament el que fa és
establir les regles del joc sobre una matèria i sobre una
competència en exclusivitat, que només ell pot regular, ni tan
sols cap altre poder pot entrar a regular aquestes normes i
aquestes regles de joc, ni pot fer propostes. En qualsevol cas,
si aquestes normes o aquestes regles de joc entressin en
contradicció amb la norma fonamental, seria un recurs directe
cap al Constitucional, però cap altre poder hi podria entrar.

Ja s’han fet referències a totes les modificacions. No hi
entraré. L’exposició de motius és un reflex del contingut de
totes i cadascuna de les propostes que es fan al nou reglament.
Sí dir-los que en un any de feina s’ha consensuat el cent per
cent de tot el que està inclòs en aquesta proposta. Si no, no hi
estaria inclòs. Açò crec que val la pena també dir-ho: en
aquesta proposta no hi ha ni un sol article ni un sol apartat on
no hi hagués el cent per cent d’acord, la qual cosa no limita la
capacitat i la possibilitat que després particularment en la fase
de presentació d’esmenes qualque grup parlamentari volgués
matisar.

En qualsevol cas, jo faria una petició de caràcter
constructiu. Qualsevol tipus de matís o d’esmena que es
pogués tramitar hauria de ser, si fos possible, el màxim de
consensuat entre totes les forces polítiques. Indiscutiblement
aquí s’ha posat en dubte quan havia d’entrar en vigor, si hi ha
acord entre tots que entri en vigor abans que acabi la
legislatura em sembla perfecte, però també em sembla perfecte
que basta que hi hagi un grup que no estigui d’acord que entri
en aquesta legislatura, s’esperi a la propera legislatura, per
llevar qualsevol mala interpretació del Reglament, no és cap
obstacle que el Reglament entri en vigor a la mateixa legislatura
que ha sofert la modificació. Però basta que n’hi hagi un que
amb açò no estigui d’acord, crec que val la pena posposar la
seva entrada en vigor de cara a la pròxima legislatura. 

Hi ha tres blocs quant a la seva modificació: un que fa
referència a modificació d’articulat, que en total suposa 59
modificacions; després un altre bloc que fa referència a
supressions, se suprimeixen una sèrie d’articles, una sèrie
d’apartats d’articles, que en total són 5; i hi ha 6 noves
incorporacions.

Per acabar, i fent cas al que em dicten els meus jeràrquics
superiors del Grup, dir només dues coses: que val la pena
adaptar el Reglament a la situació d’agilitat que ha de tenir tot

debat parlamentari, sense perdre ni les formes ni la litúrgia que
ha de tenir tot acte parlamentari. Crec que açò no es pot perdre.
Agilitat en la tramitació, agilitat en el debat, adaptar a les noves
circumstàncies no pot estar mai del món barallat ni enfrontat
amb el que suposa la litúrgia dels actes parlamentaris, perquè
crec que efectivament, com ens deia el Sr. Alorda, açò és el
bessó de la qüestió del parlamentarisme.

Per altra banda, i punt i final, el Reglament el que ha de
suposar no és només marcar les regles del joc del debat
parlamentari, sinó garantir i consolidar tots els drets, i també
tots els deures de tots i cadascun dels diputats d’aquesta
cambra; garantir i respectar tots els drets i tots els deures, des
de grups parlamentaris majoritaris fins a grups parlamentaris
minoritaris. Aposta per açò amb aquesta modificació també
s’estableixen certes correccions, que feien que encorsetaven a
una voluntat monolítica d’uns grups certes actuacions en
aquesta cambra, perquè obligui a haver-hi més acord i més
participació de tots i entre tots per dur el debat endavant.

Per tant, avui estam davant una reforma del Reglament, a
iniciativa del Grup Parlamentari, però que des d’aquest moment
és patrimoni de tots i cadascun dels diputats i diputades que
varen ser dignament representats a la Comissió, que ha estat
capaç en un any de consensuar i fer una proposta conjunta de
modificació d’aquest reglament. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

Procediríem a continuació a votar, una vegada substanciat
el debat.

Senyores i senyors diputats, iniciam la votació.

Botó de presència.

Resultat de la votació: presents, 57; vots favorables,
confirmat pel secretari segon, que encara vigila el sistema, vots
a favor, sí. Per tant, per unanimitat queda aprovada la presa en
consideració de la proposta de reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presentada pels diputats de la
cambra.

Lectura i aprovació, si pertoca, d'una declaració
institucional sobre el dia sense cotxes.

Per concloure aquest plenari, el secretari primer de la cambra
farà lectura d’una declaració sobre el dia sense cotxes, i si la
cambra ho troba oportú l’aprovarà.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Després de l’èxit de la convocatòria de l’any passat, la
Unió Europea ha donat suport a la celebració d’una nova edició
del Dia Europeu sense cotxes. A la Conferència de Madrid,
celebrada el passat mes de març, s’anuncià aquesta reedició, i
es va fixar el dia 22 de setembre per a aquesta jornada de
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sensibilització. Encara que la convocatòria depèn més dels
municipis, com a responsables últims, els parlaments
autonòmics, màxims òrgans de representació del poble, se
sumen a aquesta celebració europea, que té com a finalitat
última la d’aconseguir que les nostres ciutats siguin més
humanes i més habitables.

Per tot això el Parlament, reunit en sessió plenària, solAlicita
a tots els ciutadans i ciutadans de les Illes Balears que
participin en aquesta diada, que pretén ser un pas més en la
conscienciació per una nova mobilitat sostenible, per tal
d’aconseguir unes ciutats més amables, on viure sigui més
agradable, i encoratja totes les autoritats locals a donar suport,
a participar i prendre mesures per assegurar l’èxit d’aquesta
jornada europea d’un dia sense cotxes, i que a més fomentin la
seva continuïtat per a properes ocasions”. 

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per assentiment?

Queda aprovada la declaració del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia sense cotxes.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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