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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d’avui i ho feim com és habitual
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 3781/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a empresa pública de serveis d'informació territorial.

La primera d’elles és la 3781, relativa a l’empresa pública de
serveis d’informació territorial, que formula l’Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
pregunta va encaminada a conocer cuales son los motivos por
los que se contrata una asistencia técnica para la creación de
una empresa pública de información territorial, según se publica
en el boletín oficial del mes de agosto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Moltes gràcies, Sr. President. Amb molt de gust Sr. Diputat
l’informaré. La Direcció General d’Ordenació del Territori ha
volgut impulsar un projecte destinat a l’ordenació i
racionalització dels processos de producció, distribució,
explotació i la racionalització de la informació territorial,
especialment pel que fa a les bases de dades informàtiques i la
cartografia digital del nostre territori.

Era imprescindible per adoptar les decisions estratègiques
de la forma i del Pla de viabilitat, de quina manera s’havia de
donar resposta, s’ha feta una anàlisi comparativa,
l’Administració no disposava dels mitjans personals i tècnics
necessaris per fer les qüestions que ha feta aquesta assessoria,
que fonamentalment fan referència a la redacció de documents
com, Pla de creació i desenvolupament de l’empresa,
l’avantprojecte de constitució, l’esborrany d’estatut de la
societat, documents d’estratègia, documents de presentació i
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difusió i documents d’organització interna, així com
assessorament per a la implantació del sistema organitzatiu i
assistència a reunions relacionades amb la creació i posada en
operació de l’empresa, sobretot anàlisi i estudi d’altres
experiències comparatives d’altres comunitats autònomes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en principio entendemos
cual es la necesidad de disponer de un sistema de información
geográfica y por lo tanto, de estos estudios y de los trabajos
que se puedan realizar dentro de la Administración, que tiendan
a conocer cual es el estado geográfico de las Islas. Lo que no
entendemos dentro de esta contratación, o dentro de esta
asistencia técnica, es la razón por la que se lleva a cabo esta
fórmula de constituirse en una sociedad anónima y menos aún
que dicha sociedad pueda ofertarse fuera del ámbito territorial
de las Islas Baleares.

Además nos gustaría, tenemos constancia que hay una
aportación de unos 100 millones de pesetas capital social de
esta sociedad por parte del Govern balear y claro no
entendemos porque hay 100 millones de pesetas para
constituirse en una sociedad, cuando el presupuesto del año
2000 de cartografía e información territorial, que prácticamente
tiene los mismos objetivos que esta sociedad, tiene un
presupuesto de 96 millones de pesetas.

Además de todo esto nos gustaría, es una pregunta que
esperamos contestación, que nos dijera quines van a ser los
componentes, lo desconocemos en este momento, de esta
sociedad, ¿a quien se ha nombrado gerente? ¿Qué
infraestructuras tiene? ¿Qué tipo de personal? ¿Como se va a
contratar? Etcétera.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Precisament si s’ha creat una societat
anònima i li podem donar una transcendència i una difusió
exterior, és perquè es vol potenciar aquest servei i fer
homogènia tota la informació. És a dir, si hagués resultat
suficient la situació que fins ara teníem, un servei d’informació
cartogràfica enllaçat administrativament dins les rigideses
administratives de la direcció general, evidentment no s’hagués
plantejat una alternativa, que és la que han adoptat la pràctica
totalitat de comunitats autònomes que desenvolupen una base

de dades territorials i cartogràfiques potents, que necessiten
inversions importants, especialment en matèria informàtica i per
tant, per a la posada en el mercat, per agents públics i privats
aquesta cartografia necessita l’agilitat d’una societat anònima.
Aquesta és la raó de la contractació i és la forma aconsellada i
recomanada, a la vista de l’anàlisi comparativa d’allò que fan les
altres comunitats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.2) Pregunta RGE núm. 3782/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
soterrar les esteses elèctriques a l'illa de Formentera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3783/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament de les esteses aèries.

Les preguntes segona i tercera han estat ajornades en
temps i forma pel Govern.

I.4) Pregunta RGE núm. 3784/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei de Directrius d'Ordenació
Territorial.

Per tant, passam a la pregunta quarta 3784, relativa a
modificació de la Llei de Directrius d’Ordenació Territorial, que
formula l’Hble. Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fins a 12
modificacions es contemplen a la memòria explicativa de la
modificació de la Llei de Directrius. La pregunta és quina
d’aquestes modificacions són les, que d’acord amb les
circumstàncies apreciades pel Molt Honorable Sr. President de
la comunitat, han de ser ajornades?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Miri jo no acab d’entendre molt bé la
pregunta, és a dir, no sé si em demana l’actual situació
d’incertesa i de crisi mundial, derivada dels fets de l’11 de
setembre i els subsegüents, tendran influència sobre les
nostres Illes? Jo crec que això és una pregunta és òbvia,
òbviament sí la tendrà, no tenim la capacitat de preveure
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exactament quines, però és evident que no només les tendran,
ja les tenen. L’únic que li puc dir és que en qualsevol cas en
crisi o sense crisi mundial, els plans i objectius del Govern en
relació a la intenció de canviar el model territorial cap a una
major sostenibilitat, major protecció, cap a un nou model
territorial continuarà endavant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Huguet i Sintes
té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Ajornar és un verb temporal, fa
referència a una pregunta que té a veure amb el temps i vostè
Sr. Conseller no vol contestar açò i ben segur que vostè ha
llegit, com tots els que llegim la premsa, que després d’una
reunió de la Sra. Munar i el Sr. President del Govern, varen
sortir als mitjans de comunicació i varen dir, ens hem mirat el
t emps i les circumstàncies i hem d’ajornar determinades
modificacions de les directrius.

La pregunta, aquesta que vostè no entén, li torn a repetir Sr.
Conseller, quines de les 12 modificacions que apunten a les
Directrius són, d’acord amb les circumstàncies apreciades pel
Sr. Antich, si és que el Sr. Antich li ha comunicat, si és el
contrari només cal que ho digui així, perquè la Sra. Munar sí
que li ho va comunicar, quines? Vostè sap quines, Sr.
Conseller? En cas contrari tornarem a fer la pregunta perquè la
contesti el Sr. President, que per les declaracions que va fer, sí
que ho sap.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que crec que ja n’hem
parlat altres vegades, és la meva tercera sessió parlamentària en
aquesta legislatura i ja he sentit, crec que aquesta és la quarta
pregunta sobre el tema, vostès ho formulen amb un to jocós, de
broma, per a vostès això que va passar l’11 de setembre i les
seves conseqüències és objecte de bromes parlamentàries, jo
crec que és una irresponsabilitat i una manca de reflexió per part
seva que s’ho prenguin tan poc seriosament, sembla que per a
vostès no ha passat res...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

No pot interrompre l’orador i per tant, ja dirà el que vulgui
dir, però ara no.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Nosaltres som una comunitat
autònoma enormement interelacionada amb el món exterior, això
vostè ho sap perfectament i per tant, qualsevol incidència ens
pertoca i ens pertoca de molt prop.

Per tant, el que està clar és que aquests efectes, ja li he dit
abans, no aturaran les decisions del Govern cap a l’aplicació del
nou model territorial que és aquell que està reflectit en el Pacte
de 1999, signats pels partits que formen la majoria en aquest
Parlament i això supòs que dóna clara resposta a la seva
pregunta. Lamentablement vostès no hi són en aquest procés,
vostès són autistes en el canvi de model territorial, la qual cosa
no va bé per a vostès, però és la seva opció. Jo sempre
continuo veient que cada vegada que hi ha avanços cap a la
sostenibilitat i la protecció d’aquesta terra, vostès sempre, per
una raó o per una altra, estan en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula Sr. Huguet i Sintes?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Per la intervenció del Sr. Quetglas, atribuint declaracions a
aquest diputat i altres diputats del Partit Popular, que en cap
moment s’han produït. Per tant, demanam l’empara de la
Presidència perquè un conseller, que a més no és diputat, no
pot fer ús d’aquesta manera de la seva paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

La Presidència pren nota de la qüestió plantejada.

I.5) Pregunta RGE núm. 3785/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transferències en matèria de serveis socials i seguretat
social.

Passam a la cinquena pregunta la 3785, relativa a
transferències en matèria de serveis socials i seguretat social,
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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.
Consellera de Benestar Social, “Munar inicia otra ofensiva en
contra del Govern para las competencias sociales. La
presidenta de UM decide frenar la tramitación parlamentaria,
Caro replica al Consell que el traspaso de bienestar social no
implica duplicidades”.

És evident que avui aprovarem la Llei de transferències,
però quina opinió li mereix així com resa la pregunta la postura
que ha tengut en aquest sentit la Presidenta del Consell Insular
de Mallorca i també a la vegada la Presidenta de la Comissió
d’Assumptes Institucionals, respecte una possible frenada de
la tramitació?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, jo em sap greu però no
entenc la seva pregunta, l’haurà de formular d’una altra manera,
almanco és inoportuna en el temps, perquè com vostè ha dit i
si miram l’ordre del dia, precisament avui s’aprova aquesta Llei
de transferències, no sembla que estigui aturada. Per tant, jo
crec que avui es demostra és que la Llei de transferències de
serveis socials és una realitat i l’opinió que a mi em mereix és
que efectivament estic contenta que s’aprovi la Llei i s’aprovi
tal i com es va negociar entre el Govern i els consells insulars,
perquè crec que el seu text  i el seu contingut és beneficiós per
al conjunt de les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, nosaltres no ens ho
agafam en broma a tot això, vostès s’ho han agafat en broma el
tema de benestar social, vostès. D’ençà del mes de maig està
aturat el dictamen de la comissió no ens conti cap pelAlícula,
tots sabem el que ha passat, riure-se’n de nosaltres per molta
consellera que sigui no ho farà, no ho farà. A vostè li han dit,
a la Consellera de Benestar Social que incompleixen el primer
punt del Pacte, creant duplicitats, li ho ha dit la Presidenta del
Consell, que no volen cedir cap instalAlació. Jo li demano i la
pregunta és clara, baldament avui s’aprovi això, a Mallorca no

entrarà en vigor fins l’any 2003, és a dir, ja en poden fer
d’aplaudiments quan avui acabi la tramitació, per als ciutadans
mallorquins no entrarà en vigor fins el 2003.

Per tant, el “rollo” de creure en els consells per part del
Pacte de Progrés és un “camelo”, total i absolut, no hi creuen
i al final ha guanyat l’urbanisme a benestar social. És a dir, pau
per territoris, única i exclusivament i les necessitats de benestar
social no les tendrem i en canvi els mallorquins i la resta de
Balears pagarem una conselleria a un lloc i una altra conselleria
a un altra lloc. Vergonya senyors del Pacte, vergonya, progrés
només per a les seves butxaques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Font, hi ha una qüestió
objectiva i és que avui s’aprova aquesta proposició de llei que
es va negociar amb els tres consells insulars i és una proposta
de llei que fa precisament clarificar els nivells competencials
entre les diferents institucions de les Illes en matèria de serveis
socials, inclosos els ajuntaments. Això és objectiu, l’opinió de
la Consellera de Benestar Social, per suposat que la tenc i la
donaré quan ho trobi oportú.

Vostès han de donar la seva opinió si estan d’acord o no,
amb una llei que precisament facilita que siguin els consells
insulars que gestionin les transferències de serveis socials i a
la vegada fa que sigui el Govern responsable d’allò que són les
polítiques socials del conjunt de les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social.

I.6) Pregunta RGE núm. 3786/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat econòmica destinada a l'arrendament i a la compra
d'habitatges construïts.

Passam a la sisena pregunta 3786, relativa a quantitat
econòmica destinada a l’arrendament i compra d’habitatges
construïts, 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. Dia 8
d’agost, el Director general d’Habitatge va fer unes
declaracions, allà on deia que el Govern subvencionarà la
compra d’habitatges construïts i el lloguer de pisos. Jo demano
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a data d’avui, quina quantitat econòmica ha destinat el Govern
de les Illes Balears a la subvenció d’arrendaments i a la compra
d’habitatges construïts, en el marc de l’acció política anunciada
pel Director general d’Habitatge dia 8 d’agost d’enguany? No
el que hi havia dia 1 de gener del pressupost, d’aquesta acció
què hi ha destinat d’allò que va dir dia 8 d’agost?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Un decret d’ajudes a l’habitatge,
decret que en aquest moment es troba en procés d’informació
als colAlectius afectats, així com preveu la llei i immediatament
després que estigui ultimada la seva redacció, passarà al
preceptiu dictamen del Consell Consultiu per poder-lo dur a
aprovació del Consell de Govern.

En aquest sentit, li puc avançar que l’avantprojecte de
pressupost que ahir va aprovar el Govern, contempla el
finançament adequat d’aquestes partides, de tal manera que per
primera vegada dins la història d’aquesta comunitat autònoma,
l’esforç de la comunitat autònoma en matèria de subvencions
i ajudes per a l’adquisició d’habitatge, s’equipararà a la de
l’Estat, que posa a través del Pla d’habitatge estatal.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Vostè em diu que encara no hi ha cap
ajuda, no és així?

Moltes gràcies, no vull saber res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d’Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Difícilment ho podríem posar en marxa
sense estar aprovat el decret. En qualsevol cas, hi ha una
diferència d’ajudes respecte la situació anterior, quan
governava el Partit Popular el nivell de compliment del
programa d’habitatge era del 4,3%, avui estam al 100%. Per tant,
hi havia entre 900 i 1.000 milions de pessetes que el Pla estatal
d’habitatge posava a disposició dels ciutadans d’aquesta

comunitats autònomes i vostès, que no creien en la política
d’habitatge, despreciaven olímpicament.

Això és la realitat, en canvi ara estam en un compliment del
100%, bé idò damunt aquest compliment del 100% la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, encara incrementarà
mitjançant 300 milions de pessetes per equiparar l’ajuda estatal
i arribar fins als 1.300, per tant, és un increment del 30% de
subvencions a l’habitatge previst al pressupost de l’any que
ve, de tal manera que la política d’habitatge sigui per fi una
realitat en aquesta comunitat autònoma, que en el seu temps
evidentment no ho era.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.7) Pregunta RGE núm. 3775/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desviament del torrent de Manacor.

Passam a la setena pregunta 3775, relativa a desviament del
torrent de Manacor, que formula l’Hble. Diputada Sra. Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Hem parlat en moltes d’ocasions del
torrent de la Cabana en el seu pas per Manacor. Són moltes
d’ençà de la torrentada, que com recordaran vostès es va
produir el setembre de l’any 89, el llit actual té un embut que
permet just una entrada de 60 metres cúbics per segon i aquest
embut s’estreny fins als 10 metres cúbics, allò que va passar el
setembre del 89 varen ser 155. Per tant, aquesta diferència és la
causa de les inundacions al voltant del torrent de Manacor.

Per tant, hem coincidit tots que és un problema molt greu,
la necessitat, la preocupació i la manca d’actuacions que són
necessàries. És per això que aquesta diputada demana, una
vegada més, al Govern i a la Consellera de Medi Ambient, com
es troben aquestes actuacions previstes per part del Ministeri
de Medi Ambient?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, idò precisament aquest
greu problema que és el tema del torrent de Manacor, jo voldria
recordar que fa 12 anys que hi va haver unes inundacions, que
com molt bé vostè ha dit, varen ser d’un caudal molt gran i feia
necessària cercar una solució, que passava pel seu desviament
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i d’ençà de llavors, fins ara, fins fa pràcticament dos anys i per
tant, el nou Govern no ha fet una actuació clara en referència
aquest tema per cercar una solució definitiva. Durant  tots
aquests anys ha estat ajornat un tema que jo voldria destacar
que aquest Govern el que ha fet és cercar la solució definitiva
perquè es pogués fer aquest torrent.

A més no és que s’hagi cercat solucions per dur endavant
aquesta obra, o deixant d’exposició els terrenys al ministeri, que
és el que ha de tirar endavant aquesta obra, sinó que a part de
fer-ho amb una agilitat única, a més d’això, s’ha fet ben fet, això
què vol dir? Que precisament s’ha reformulat el cost de les
expropiacions que s’havien de dur a terme, s’ha fet en un temps
rècord, sis mesos, aquestes expropiacions, total acord amb
l’Ajuntament de Manacor i gran part dels propietaris, per no
haver-hi un problema que sempre a Manacor, que era el dilema
de desviament sí, o desviament no. En aquest moment està molt
clar que el desviament s’ha de dur endavant, però també s’ha
de millorar i s’ha d’habilitar el torrent actual que passa per
Manacor.

Per tant, jo voldria destacar que aquesta actuació ha estat
ràpida, ha estat ben fet i d’una vegada per totes es donarà
solució al problema. Però evidentment sobre el que vostè em
demanava, què fa el Ministeri de Medi Ambient? Jo espero que
el Ministeri de Medi Ambient faci via, faci les obres que li
pertoquen i evidentment dugui endavant la solució d’un
problema que si un dia vengués una torrentada com la de l’any
89, podríem tenir una vertadera desgràcia, humanes i de tot
tipus. Jo esper que el Ministeri de Medi Ambient, no només ho
faci aviat, és que ja ho podria tenir fet, de fet ha visitat les
obres, ho sabem, però ho hagués pogut fer, fins i tot, abans de
tenir els terrenys. Esperem que ara el ministeri i el ministre facin
el que cal i realment el torrent de Manacor estigui aclarit, però
qui ha fet la feina ben feta en temps i en forma ha estat aquest
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 3776/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transvasament de sa Costera.

Passam a la vuitena pregunta la 3776, relativa a
transvasament de sa Costera, que formula l’Hble. Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, Madrid atorga 20.000 milions de pessetes per a sa
Costera i la millora dels torrents de les Illes, això era el 21 de
maig del 99, pocs dies abans de les eleccions. Eren i parlaven
del torrent de sa Cabana, 800 milions de pessetes per al torrent
de Manacor i 6.000 milions de pessetes per a sa Costera. Ja ha

passat molt de temps, un conveni que s’havia aprovat pel
Consell de Govern, pocs dies com deia abans de les eleccions
i encara no ho tenim signat.

Recordem que aquest Parlament va aprovar per unanimitat,
dins aquesta legislatura, una proposició no de llei, allà on es
demanava que es signés finalment el Govern i Ministeri de
Medi Ambient aquest conveni, era el plenari de dia 13 de juny
del 2000. També per unanimitat es va aprovar que fos, aquest
conveni o el protocol, que és una actualització del mateix,
també per unanimitat dia 3 d’abril del 2001.

A més hem de recordar que hem patit un dels anys més secs
d’aquest segle, ens ho recordava el Govern aquest mateix estiu
i encara es permet vessar uns 40.000 metres cúbics, en
condicions normals a sa Costera. Sembla que el Ministeri de
Medi Ambient vol realitzar un concurs de projecte i obra, però
aquesta diputada encara no ha vist una partida concreta per a
sa Costera en els pressuposts de l’any 2002 de l’Estat. És per
tot això, que ens agradaria que la Consellera de Medi Ambient
ens expliqués com estan aquestes obres corresponents al
transvasament de sa Costera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en aquest moment el
que li puc dir és com està actualment, però també dir-li i per
tant, afegir que esperem que en els pressuposts de l’any 2002,
el Ministeri de Medi Ambient tengui una partida assignada en
aquesta obra, ja sabem que el seu cost total arriba quasi a 9.000
milions de pessetes, perquè si no és així no es podrà dur
endavant una obra que sobretot permetrà i ho voldria destacar,
després de fer un informe d’avaluació d’impacte ambiental i per
tant, de rebaixar molt el que en principi era una obra amb molt
més impacte, suposarà una millora estratègica en allò que és el
proveïment d’aigua a l’illa de Mallorca.

Per tant, jo crec que el fet que sa Costera pugui ajudar a
garantir l’aigua de Palma, amb l’aqüífer de s’Extremera, però
també que serveixi per a la Vall de Sóller i per a Es Raiguer, com
també per a bona part de Mallorca, crec que és un element molt
important. Dit això, esper que el Ministeri de Medi Ambient
tengui la partida pressupostària per poder fer aquesta obra,
cabdal pels recursos hídrics de Mallorca i poder dur endavant
aquesta obra, que com vostè ha dit, fa 10 anys que estam
pendents, mentre l’única cosa que planteja el Ministeri és fer
dessaladores, per no fer un projecte que ja es va dir que era
absolutament prioritari fer-lo, abans de fer noves instalAlacions.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 3777/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofia del Carmen Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a proves d'accés a la funció pública.

Passam a la novena pregunta 3777, relativa a proves d’accés
a la funció pública, que formula l’Hble. Diputada Sofia Hernanz
i Costa, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Queríamos conocer cual es la opinión y la valoración que
realiza el conseller de Interior y Función Pública, sobre la
reciente sentencia, concretamente día 25 de septiembre, por la
cual el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declara
inconstitucionales las pruebas de acceso a la función pública,
convocadas por el Govern del Partido Popular, justo en las
épocas anteriores a las elecciones de 1999.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Estic content que em faci aquesta pregunta.

(Remor de veus)

D’una banda aquesta sentència contribueix a desbloquejar
el que eren 294 places que estaven congelades i per tant, el fet
que aquesta sentència surti serveix perquè, si no és
recorreguda, que el Govern pugui assumir el compromís que
tenia per treure a oferta pública totes les places que hi hagués
i aquest és el compromís que aquí vull reiterar.

Per altra banda, la posició que va mantenir el Govern de les
Illes Balears, que presideix Francesc Antich, va ser la
modificació de la posició que va plantejar l’anterior Govern i
vàrem fer un assentiment de la demanda que havíem plantejat.
Per tant, vàrem entendre que el procediment que havíem
plantejat, recórrer era correcte i ens hi vàrem adherir i així va
sortir una sentència.

Vull aprofitar aquest marc parlamentari per reconèixer el
paper, crec que històric, que ha jugat el sindicalisme en els
moments allà on hi havia un altre manera de veure la funció
pública i crec que en tot cas el procés d’accés hauria estat
d’una altra part, gent que va tenir una actitud que s’ha de
reconèixer dins aquest àmbit parlamentari, varen decidir recórrer
l’acció de l’anterior Govern. Però bé hi ha coses que s’han de
lamentar en aquest procés, jo crec que hi ha hagut una sèrie de

persones que estava clar que eren davant un procés que aniria
cap a la inconstitucionalitat, ho sabia l’anterior Govern, però
estàvem a molts pocs mesos de processos electorals i així i tot
es va convocar un procés, que ara hi ha hagut 6.075 persones
enganades en aquest procés i únicament des del Govern puc
garantir que immediatament que sigui ferma seran reintegrades
les quantitats que es varen pagar.

Dir que hi ha una satisfacció política per part d’aquest
conseller, és a dir, suposa acabar amb una forma d’entendre el
que era la funció pública, per part del Partit Popular, vull
recordar que aquesta sentència declara...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat. Sra.
Hernanz vol intervenir? No, gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 3778/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació sociosanitària a la nostra
comunitat.

Passam a la desena pregunta 3778, relativa a situació
sociosanitària de la nostra comunitat que formula l’Hble. Sra.
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
volíem saber l’opinió que mereixen les paraules de la ministra de
Sanitat a la consellera de Sanitat i Consum, la Sra. Aina Salom,
perquè a nosaltres ens va deixar molt sorpresos que, arran
d’una pregunta del senador Ramon Socias, la ministra de
Sanitat i Consum es permetés en el Senat criticar la política
sociosanitària de les Illes Balears, cosa que no és competència
de l’Estat i, en canvi, en el que és competència de l’Estat, en
lloc de coparticipar amb el Govern de les Illes Balears vengui
aquí, com ens va fer amb el Palma II, a visitar el Palma II sense
ni tan sols avisar el Govern de les Illes Balears, i es permeti una
crítica molt banal en el Senat en contra de la política
sociosanitària del Govern de les Illes Balears.

De totes formes els ciutadans, jo crec que de tot l’Estat
espanyol, no és aquest el moment ni el lloc, com tampoc no és
el moment ni el lloc del Senat criticar una política d’una
comunitat autònoma, sabem que els escàndols sanitaris que
han ocorregut a l’Estat espanyol des que aquesta senyora és
ministra demostren molt més que incapacitat de gestió. De totes
formes nosaltres li feim aquesta pregunta, Sra. Consellera de
Sanitat i Consum, perquè entenem que és bo que pugui explicar
a la cambra d’aquest parlament, per tant aquí on es representa
la sobirania del poble de les Illes Balears, la política que vostè
fa en tema sociosanitari, que jo crec que com mai no s’havia
afrontat aquest problema des d’una institució de la comunitat
autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Consellera de Sanitat,
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
suposat que no estic d’acord amb aquestes declaracions, com
per exemple, també -ja que hi som- les que va fer ahir sobre
l’àntrax, que demostren que la Sra. Ministra no s’assabenta no
sols de la realitat sanitària sinó tampoc social. Tenim un pla
sociosanitari discutit per tots els sectors implicats, inclòs el
mateix ministeri, encara que la Sra. Ministra no se n’assabenti,
i inclòs l’Insalud, com es demostra amb aquest escrit
d’agraïment signat el 24 de setembre del 2000 en el qual em
diuen: “Con relación a nuestro escrito de fecha 6 de julio del
2001 en el que le solicitábamos información referente a los
planes de atención sociosanitaria desarrollados en su
comunidad autónoma, le agradezco el interés mostrado y
toda la documentación aportada. Quedo a su disposición. La
subdirectora general de Atención Primaria, Sra. Maria
Santos y Sancho Fernández Rubio”.

Seria bo, Sra. Francina Armengol, que explicassin a aquesta
senyora ministra que avui els nostres hospitals estan llogats i
mal pagats per part de l’Insalud, i en aquests moments, fins que
ella no compleixi la darrera data que va donar, que és el 15 de
desembre, per a l’obertura de Son Llàtzer, nosaltres no podem
realitzar la part sanitària en els nostres hospitals per
transformar-los en hospitals de subaguts o sociosanitaris.
Evidentment, el dia que ella obri Son Llàtzer, nosaltres, els
nostres hospitals aquell mateix dia es reconvertiran en
sociosanitaris.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 3787/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a parcs naturals.

Passam a la pregunta número 11, 3787, relativa a parcs
naturals, 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,
Sra. Consellera de Medi Ambient, a principi d’octubre vàrem
celebrar en el Consell de Mallorca un plenari allà on el ple va
aprovar una moció que deia que en el futur, si es fa parc natural
el que és la zona de Llevant, tan sols ha d’afectar les finques
públiques, i en cap cas no s’han d’englobar allà dins les
finques privades, tan sols que sigui de manera voluntària que

els particulars es puguin incloure o no dins el que és el parc de
la Serra de Llevant.

La meva pregunta, la pregunta del Grup Popular és molt
clara: Fa comptes vostè, Sra. Consellera, complir la voluntat
dels mallorquins? Fa comptes complir que tan sols afecti les
finques públiques el parc de la Serra de Llevant? Li demanaria
que em digués que sí o que no, i si ho farà a través d’una llei
autonòmica o no, si ho farà a través de la famosa llei de
biodiversitat, llei fantasma, biodiversitat, perquè en vàrem parlar
una temporada i després està com a amagada, que la tenen com
a tapada. I qui delimitarà aquest parc de la Serra de Llevant? Ho
farà vostè?, ho farà la seva conselleria?, o farà el Consell de
Mallorca?

Si és tan amable de contestar-me, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Maria Salom, en primer lloc li he de dir que el
que demana i no volen els mallorquins i les mallorquines, jo li
he de dir que no té res a veure amb aquesta votació que es va
fer en el consell insular, perquè vostè sap perfectament per què
precisament es va produir aquesta votació i qui es va abstenir;
per tant no importa repetir-ho perquè vostè ho coneix més que
jo. La voluntat dels mallorquins i les mallorquines l’hi puc dir
per altres vies, per exemple una enquesta que nosaltres vàrem
fer a la zona de llevant a 402 persones; precisament la majoria
volia el parc de llevant.

En segon lloc hi ha hagut el PORN...

Perdoni, Sr. Flaquer... D’acord? Gràcies. Puc continuar?
Molt bé; esper que no em resti el temps.

Dir també que, com vostè sap perfectament, perquè jo crec
que ignorància política vostè no en té, fa molts d’anys que es
dedica a la política i per tant no en pot tenir, que el PORN de
Llevant ha estat a exposició pública, l’ha pogut veure qualsevol
ciutadà o ciutadana, qualsevol grup polític, han pogut fer les
alAlegacions pertinents i he de dir que precisament n’hi ha una
gran majoria a favor, i que si haguéssim de comptar les
persones jo crec que seria difícil saber que efectivament
majoritàriament es vol el parc de llevant.

I en tercer lloc li he de dir una cosa, Sra. Maria Salom: hi ha
un govern, és el govern que és, i aquest govern va optar
clarament per fer espais naturals, i això sí que és la majoria
parlamentària d’aquest parlament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Em pareix molt trist que la consellera
de Medi Ambient digui que es fia molt més i que per a ella
compta molt més una enquesta feta per vostè i pagada pel seu
govern, que la voluntat d’un ple allà on estan representades
totes les formacions polítiques; per a vostè pesa molt més una
enquesta que no allò aprovat per un ple, per una situació. Em
pareix lamentable, Sra. Consellera, em pareix lamentable, i pareix
aquí que vostè ve i se’n riu de nosaltres.

Jo li faig aquesta pregunta perquè, entre altres coses, Unió
Mallorquina afirma que serà el consell que delimitarà el que és
el parc de llevant. Això no ho dic jo; vostè em diu el contrari:
que hi ha un govern, que serà vostè perquè hi ha una enquesta
que diu... Jo li dic que Unió Mallorquina, que també és d’aquest
parlament, ha dit que serà el consell que delimitarà el parc de la
Serra de Llevant. Sigui clara.

A més, vostè, Sra. Consellera, és que..., no aplica els
mateixos criteris en funció de vostè, de si es tracta de vostè o
de si es tracta d’uns altres. Quan es tracta de ca seva diu: “No
es fiquin en temes privats, no s’hi fiquin perquè això és injust”;
vostè es fica en temes privats, en propietats privades...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. 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. Sra. Diputada, no faci demagògia
perquè crec que ja és una cosa que ja diríem que fa olor i, a més,
és l’única tàctica política que vostès coneixen. I per què no ha
de fer demagògia?, jo no li ho dic perquè sí, ni li ho dic per fer
qüestions que no tenen res a veure amb aquest parlament, li ho
dic per una cosa: com és possible que vostè, i, per tant, el Grup
Parlamentari Popular, digui que els parcs naturals han de ser a
finques privades?, això, perdoni, és demagògia absoluta.
Vostès varen aprovar els pocs parcs que tenim en aquesta
comunitat que estan majoritàriament, excepte Sa Dragonera,
com sap, que és al cent per cent de propietat pública perquè es
va comprar, estan a propietat privada; els varen aprovar vostès!

Demanaria al Ministeri de Medi Ambient que desqualificarà
el 35% de Doñana, o el 74% de Cabañeros, o el 90% de la
Caldera de Taburiente? Per favor, Sra. Salom!, no faci
demagògia, i no digui que és la gran majoria de mallorquins,
digui que el que no vol el PP és que ni aquesta consellera ni
aquest govern puguin fer parcs naturals. Idò aquesta consellera
i aquest govern volen protegir, continuaran protegint i,
evidentment, lluitaran per la protecció de tots els espais
naturals i, a més, efectivament afecti a qui afecti.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.12) Pregunta RGE núm. 3788/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa al primer Consell de Govern sense cap menorquí.

Passam a la pregunta número 12, 3788, relativa a primer
Consell de Govern sense cap menorquí, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la pregunta és ben senzilla, demanam al Sr. President
del Govern per quina raó, des de la seva competència i capacitat
per nomenar un govern, que en aquest cas és de 13 membres,
no n’hi ha cap que, per primera vegada des del 1978, sigui de
Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, miri, Sr. Huguet, repassant tots els textos legals li puc
assegurar que enlloc no consta que el lloc de naixement d’un
conseller sigui condició per estar en el Consell de Govern, ni
per què el president l’hagi de nomenar. Com tampoc no consta
ni el seu sexe, ni la seva raça, ni la seva religió, ni cap altra
característica.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, pareix que els textos legals
són els que regiran a partir d’ara el comportament del president
del Govern, perquè si no és un text legal ja no ho farà. He
d’entendre açò?, puc dir a Menorca que fins ara tots els
presidents no hi havien pensat, que els textos legals no ho
deien? Troba que és una resposta que es mereixen els
menorquins?

Ahir deia jo que abans que vostès inventessin aquest lema
de..., o aprofitessin aquest lema de “quatre illes, un govern”,
tots els presidents que havien passat per aquí, diguessin el que
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diguessin sobre les seves facultats i competències els textos
legals, anaven ben en compte perquè aquí hi hagués, a més de
mallorquins, que és allò natural, també eivissencs o de les
Pitiüses i també menorquins. La pregunta, Sr. Conseller de
Presidència, l’hi torn a fer, si és que el president del Govern li
ho ha contat: No ha trobat cap menorquí que mereixi estar entre
vostès? Li han dit que no tots, perquè el que hi havia no es va
sentir emparat? El Partit Socialista, amb el repartiment de quota
de poder, Partit Socialista..., vaja, el PSOE-PSIB Menorca, no ha
tingut capacitat d’influència?

Qualque raó hi deu haver. Jo no puc creure que simplement
perquè no siguin homes, o dones, o no siguin... Jo, açò, no ho
crec, i com jo, vaja..., no els 70.000 i busques de menorquins
que som, però escolti, els que tenim ús de raó i els que entenem
de política pensam açò. Vostès, a aquests 70.000 habitants
d’una illa, que és una circumscripció electoral independent, no
tenen altre resposta que dir-los que els textos legals no diuen
res? Escolti, és que el més adient políticament en aquesta
matèria és zero, és la nulAlitat...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, Sr. Diputat, miri, Sr.
Huguet, la veritat és que vostès ens estan acostumant a fer una
oposició de pura demagògia i pur clientelisme, pura demagògia
i pur clientelisme que a més es demostra i s’ha demostrat durant
tots aquests anys i es demostra també allà on han estat a
l’oposició i després han hagut d’estar en el govern, i és
demagògic tot això com igual seria demagògic que jo li digués
que no hi ha ningú de la comarca de Llevant, que no hi ha
ningú de Formentera..., és a dir, mil qüestions com aquesta, o si
jo li digués que el Sr. Aznar crec que de vuit comunitats
autònomes no té cap ministre, de vuit comunitats autònomes
no té cap ministre.

Miri, jo això crec que és pura demagògia clientelista en el
seu lloc d’allà on procedeix vostè, però això no ajuda en res ni
per a res la nostra comunitat autònoma. Per què no ajuda en res
ni per a res?, perquè el que vostès darrere aquest debat volen
amagar és que aquest govern sí que ha fet moltes coses per
Menorca que vostès durant 16 anys no havien fet, i les podem
anomenar, encara que no en tenc cap gana, perquè sí que els
menorquins ho saben i sí que tenen la valoració que tenen dels
polítics que en aquests moments governen.

Del que sí haurien d’estar empegueïts els menorquins és del
fet que vostès exerceixin l’oposició així com l’exerceixen, perquè
no fan cap favor als menorquins ni fan cap favor a aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 3422/01, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a regulació de l'execució de
llicències d'edificació a les Illes Balears.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
interpelAlació 3422, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació de l’execució de llicències d’edificació a les
Illes Balears. Per defensar la interpel Alació en nom del Grup
Popular té la paraula el Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Conseller, fa poc que vostè ha pres possessió i,
per tant, i amb açò vull reconduir una mica el debat que hem
tingut a la pregunta anterior, jo li vull posar de manifest que els
plantejaments que li faré en aquesta interpelAlació són purament
qüestions rigoroses que tenen a veure amb el futur de les Illes
en relació a l’ocupació del territori i les decisions que des del
mes d’agost cap a aquí ha pres el Govern balear, i que esper,
per tant, de vostè rigor en les respostes respecte de les
qüestions que li formuli i ens deixem de desqualificacions
gratuïtes o d’interpretacions del que vol dir el contrari.

Després d’aquesta introducció, agaf el text publicat al
butlletí de dia 3 d’agost del 2001 i que du per títol “Acord sobre
la formulació i aprovació inicial de la norma territorial cautelar
prèvia a la modificació de les Directrius d’Ordenació Territorial
-diu textualment- per a la regulació de l’execució de llicències
d’edificació”. Quan més endavant comença la normativa, article
1 -record el que acab de llegir: “regulació de l’exercici de
l’execució de llicències”- article 1: “Aquesta norma té per
objecte regular el creixement de la capacitat d’allotjament”. Com
quedam? Regular execució de llicències o regular la capacitat
d’allotjament? Però és que després a l’article 5 ens diu que el
que faran serà aplicar criteris per a l’adjudicació de les
llicències. Sr. Conseller, no diu que l’objecte d’aquesta norma
és regular l’execució? Per què, idò, després a l’article cinquè el
que regula és l’adjudicació. Segona qüestió.

Primera qüestió: de què va?, si de regular l’execució, si de
regular la concessió, si de regular la capacitat d’allotjament de
les Illes; aquesta és la primera qüestió. La segona, si creu, Sr.
Conseller, que a través d’aquesta norma territorial cautelar té el
Govern capacitat normativa per regular com diu aquí
l’adjudicació de llicències.

També, i amb relació a aquests temes estrictament jurídics,
m’agradaria que em contestés respecte de l’imposició d’un
registre en els ajuntaments. Creu, Sr. Conseller, que aquesta
norma que a l’article sisè imposa als ajuntaments un registre
públic nou és un instrument amb rang suficient per instaurar
aquesta figura?
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Més qüestions jurídiques. Suposant que s’apliqui, aquelles
llicències que no hagin pogut ser atorgades a causa que s’ha
acabat la quota, o com ho vulguin dir, la quantitat que aquesta
norma permet als ajuntaments d’atorgar, han de ser
denegades?, han de ser suspeses? La suspensió crec que
recordar que l’article 17 de la Llei d’ordenació territorial té una
forma d’executar-se; si no és aquesta forma, perquè li parl d’una
llei, aquesta norma és de rang suficient per establir la
suspensió? I es poden denegar? Creu, Sr. Conseller, que les
llicències que no tenguin quota s’han de denegar? En què
empara vostè o en què empara el Govern la facultat o la
imposició als ajuntaments, en tot cas que ho haguessin de fer,
per denegar les llicències?

Però a part d’aquestes qüestions i qualcuna altra, que no
m’agradaria que es fes molt extensa la part jurídica, jo li vull
plantejar qüestions estrictament polítiques. Vostès
acompanyen l’explicació d’aquesta norma amb el fet que,
prèviament a modificar les Directrius, es fa necessari evitar un
creixement desenfrenat mentre es tramiten les Directrius. En què
fonamenta que hi veurà un creixement desenfrenat?, en el fet de
promoure una modificació de les Directrius?, en circumstàncies
conjunturals, o circumstàncies econòmiques, o de quin ordre?,
quines circumstàncies, Sr. Conseller, són les que li fan pensar
que es pot produir o es produirà un creixement desenfrenat?
Vostès acompanyen alguns quadres. No entraré a valorar
l’estudi de sòl vacant i totes aquestes hipòtesis que hi ha, no
entraré a valorar-ho, crec que és més bé una qüestió d’una
compareixença, que naturalment li formularé, a vostè i als
tècnics que hi hagin participat, i allà sí que m’estendré en
preguntes en relació a aquestes hipòtesis que, per posar un
exemple, atribueixen quasi 200.000 habitants en els dos o tres
anys que pot durar el període transitori de les Directrius fins
que hi hagi plans territorials insulars, per exemple 200.000
habitants com a hipòtesi en aquest estudi; ja em dirà com ho
fan, ja em dirà com ho fan, però ja m’ho dirà en una
compareixença.

Sí que li vull recordar aquestes gràfiques on, en un període
del 1992 al 2000, s’estudia també hipotèticament quin ha estat
el creixement percentual. sempre percentual, mai no es parla de
xifres totals, la qual cosa tampoc no és tan complicat; amb el
que s’ha pagat per l’estudi jo crec que hagueren pogut posar
qualcú que anés municipi per municipi i ho comptés i ho
sabríem ben exacte, i no amb hipòtesis i més hipòtesis. Però bé,
ho han fet així i per tant ens hem de referir a açò que vostès ens
donen. Molt bé, del 92 al 2000 ens diuen, per una part, que hi ha
hagut una oscilAlació entre un 1..., perdó, un 0,76% l’any de
menor creixement el 93, i un 2,84 l’any 99 el percentatge de
major creixement. La pregunta és molt fàcil i estic segur que me
la sabrà contestar: Aquestes oscilAlacions -1,6, 0,76, 1,2, 1,25,
0,83, 2,37, 2,80- a què es deuen?, a què atribueixen els tècnics o
els polítics que després han pres la decisió d’un 3, un 2 i un
1%, a què atribueixen aquestes variacions? Segur que tenen
una explicació raonada, racional, amb fets que demostrin per
quines circumstàncies s’ha produït açò. I li dic açò, que és molt
important que m’ho contesti, perquè després vostès veuen
possible fer un 3, un 2, un 1, un 1..., és a dir, no ja oscilAlacions,
sinó xifres fixes. Ben segur que com que aquestes oscilAlacions
han afectat la mà d’obra, les empreses, la disponibilitat d’acció

i d’interacció amb les empreses complementàries de la
construcció, la disponibilitat de renda dels compradors, etc.,
perquè parlam d’habitatges i habitatges residencials, ben segur
que quan vostès parlen d’un 3, d’un 2 i de tants per cent o de
xifres fixes de creixements anuals tenen una solució perquè la
demanda també s’adeqüi a aquests creixements fixos d’un 3,
d’un 2, d’un 1 o del que sigui. Per tant, Sr. Conseller,
políticament expliqui’ns quines raons hi ha de les oscilAlacions
dels 10 anys anteriors i quines raons hi ha i la relació amb les
activitats, les empreses i l’ocupació perquè desprès hagin de
ser fixos, 3, 3, 2, 1.

També, i políticament i en relació a aquesta norma territorial
cautelar, ens interessa conèixer la referència als ajuntaments.
Vostès fan -és ver- una relació en tres grups, uns que són
turístics, uns que són metropolitans i uns que són rurals. Miri,
allò dels turístics..., més o manco, perquè tenen un percentatge
del seu nombre d’habitants (...), potser allò de rurals..., però bé,
jo no ho he d’interpretar, he començat dient que no vull
interpretar el que pensa vostè o el que pensa el Govern. Jo li ho
deman, interpel el Govern, a vostè, Sr. Conseller: Aquesta
atribució percentual a municipis turístics, o metropolitans, o
rurals, a què es deu la diferència d’oscilAlació i l’oscilAlació des
del 1992 al 93? Perquè, és clar, tots més o manco tenen unes
corbes semblants i, per tant, un es demana: “Bé, idò, per què és
aquesta diferència entre aquestes tres categories de
municipis?”

I la següent pregunta, Sr. Conseller: Per què a l’hora
d’establir els tants per cent, del 3, del 2 o de l’1, no es té en
compte aquesta classificació en municipis turístics,
metropolitans i rurals, que sembla que deuen tenir
intrínsecament alguna cosa a veure amb les diferents fases de
creixement del nombre d’habitatges?

La darrera qüestió, perquè el temps ja està exhaurit i supòs
que prest la presidència m’ho farà notar, fa referència al control
dels habitatges. Per què vostès creuen que no basta amb el
control de l’ús racional i de la nova ocupació de territori, amb
la rehabilitació de territori, en definitiva, amb el model que
actualment hi ha a les Directrius que fa referència a l’ús racional
del territori i dels seus recursos, i a la limitació de la
incorporació de nou sòl, i posen tot el seu èmfasi en la
regulació dels habitatges?, amb un agreujant importantíssim,
des del meu punt de vista: que vostès no distingeixen per a res
entre turístic i residencial no turístic. Turístic...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, Sr. President, moltes gràcies, ja acab.

Turístic és una activitat purament econòmica, és un factor
de producció del producte interior brut, el més important, de les
Illes Balears, i per tant podem situar-lo com qualsevol altra
activitat econòmica aquí on decidim i ens convengui: per
incrementar preus, per incrementar qualitat, per deixar-lo situat,
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per millorar-ne d’altres, etc. És purament i simplement activitat
econòmica. Allò residencial, Sr. Conseller, no turístic, és un dret
constitucional de disposició per a tots els ciutadans d’Espanya
i, per tant, de les Illes Balears. M’expliqui per què ho mesclen,
per què cap distinció? Creuen vostès tal vegada que allò de
VPO, que queda fora de tots els paràmetres, els salva d’aquest
disbarat jurídic, social i polític?

Esper les seves respostes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport, té la paraula per respondre la
interpelAlació.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser telegràfic per respondre
a aquesta allau de preguntes que ha formulat el diputat
interpelAlant.

Primeres preguntes jurídiques. La primera es referia a una
confusió que pareix que li produeix una redacció. Jo crec que la
resposta és bastant senzilla: la moratòria intenta regular la
capacitat d’allotjament mitjançant la regulació de concessió de
llicències. Punt. Per tant, jo crec que això esvaeix qualsevol
confusió perquè està absolutament clar: un és l’instrument i
l’altre és l’objectiu.

Segon. Registre en els ajuntaments, vostè demana si és
suficient jurídicament la moratòria per establir un registre
públic. Jo l’únic que li puc contestar és que si els dictàmens
jurídics han dit que sí és que sí. Jo, en el tema jurídic, no hi
entraré. Per tant, si els dictàmens jurídics no han posat una
objecció a l’establiment d’aquest registre públic, que a mi
tampoc no em pareix que resulta un gravamen, una càrrega
excessiva per als ajuntaments, simplement publicar les llicències
que s’han atorgat perquè, a més, és una qüestió de fer pública
una activitat que per si mateixa ho és, no suposa cap
intromissió en cap mena ni d’intimitat, ni de vulnerar
l’autonomia dels ajuntaments, ni res semblant.

Quant a les llicències, suspensió o denegació. La llei ho
aclareix, jo crec que no som aquí per aclarir qüestions
jurídiques, però ja que vostè ho planteja la resposta és molt
simple: vostè sap que quan es fa la moratòria és suspensió i
quan aquesta moratòria s’aprova definitivament passa a
denegació. Això està establert a la llei i a més vostè ho sap de
demés, Sr. Diputat.

Temes polítics. Aquí ja entram en el que és una mica el
bessó de la qüestió. Vostès diu que no vol parlar de les xifres
que donen lloc, que basen la moratòria que va fer el Govern. Bé,
si no parlam d’això, si vostè no vol parlar-ne jo sí, perquè
aquesta és la fonamentació que justifica aquesta moratòria.
Miri, la xifra d’habitants, de capacitat d’habitants a sòl vacant
a les Illes Balears, que vostè la té perquè és a l’estudi, és de
824.000 nous habitants, dels quals 607.000 són a sòl urbà,

607.000 són a sòl urbà, és a dir, avui en dia el sòl urbanitzable
constitueix una amenaça molt petita en relació a la capacitat de
desenvolupament de sòl urbà i, per tant, atendre això només es
pot fer a través de regular la capacitat de creixement amb una
norma que doni un ritme de creixement garantit, que després ja
parlarem de les seves possibilitats de gradació o flexibilització,
però que el ritme de creixement ha estat taxat sembla una cosa
òbvia, perquè si no se’ns dispara qualsevol possibilitat d’un
creixement sostenible, amb el qual supòs que el Sr. Diputat està
d’acord.

Tenim una capacitat actual d’1.844.000 habitants, dels quals
aproximadament 350 constitueixen segones residències, però
que d’alguna manera el que ens assenyala la nostra capacitat
d’acollida poblacional és 1.844.000 habitants. Crec que no és
exagerat, tot el contrari, és molt prudent dir que estam arribant,
si no és que hem arribat, al límit, això és la realitat. I es fan unes
hipòtesis de creixement que donen unes densitats possibles,
les hipòtesis de creixement sobre aquesta capacitat actual
d’1.800.000 habitants o un creixement del ritme d’ús d’1,6%, que
és el ritme de la dècada dels deu anys passats, que inclouen un
temps de creixement molt moderat, per raons de circumstàncies
de conjuntura econòmica, a principis dels anys noranta, dóna
una projecció a 25 anys de 2.640.000 habitants, això si
manteníem el ritme de creixement dels darrers deus anys,
incloent els principis dels noranta de creixement baix.

Amb un creixement com el de l’any 2000, un 2,4%, arribam
als 3.130.000 habitants de capacitat de creixement; jo no sé si
vostè voldria viure a unes Illes Balears amb una capacitat de
població de 3.130.000 habitants.

La densitat que això implica? Bé, en aquests moments estam
a prop o superant les densitats dels països densament poblats
europeus, superam la densitat de Bèlgica, que té 305 habitants,
superam la densitat del Regne Unit i superam la densitat
d’Alemanya de molt, que tenen 238 i 227, nosaltres estam en el
368. Però aquestes densitats, si desenvolupam les hipòtesis de
creixement, ens duen a 527 habitants i a 625 habitants per
quilòmetre quadrat respectivament, superant en molt les
densitats més altes d’Europa, que són les de San Marino a
Holanda, cas de Malta a part, que Malta va pels 1.000 i busques
d’habitants per quilòmetre quadrat, i supòs que això ja tots
consideram que és una excepcionalitat que no volem ni mirar.

Això són les raons que ens duen a la necessitat de
constrènyer el creixement i constrènyer-lo i preparar, a través
d’una moratòria, un aterratge suau, una frenada suau, 3, 2, 1%,
caminant cap a l’1%. Per tant, tenim una situació estructural que
ens demana mesures de frenada ràpida immediata, tenim un
malalt que té 42 graus de febre i entra a l’hospital, abans de fer-
li les anàlisis per saber què té el que hem de fer és baixar-li la
febre; el que hem de fer és donar-li un bany d’aigua freda,
donar-li antiperèctics i baixar la febre, després, quan tenguem
la febre calmada, analitzarem quines són les causes d’aquesta
febrada i atacarem el seu mal, però el primer és baixar-li la febre,
això és el sentit de la moratòria.

Però en tenim una altra de conjuntural. Miri, vostè sap
perfectament, Sr. Diputat, que no solament és un problema de
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necessitat de desenvolupament del model futur de la nostra
comunitat autònoma en relació amb el tema territorial, també
una qüestió conjuntural, el sistema, les pròpies empreses, el
sector de la construcció es trobava i es troba encara, però ja
afortunadament baixant els ritmes, hiperescalfat; teníem una
situació que les pròpies empreses eren incapaços de donar
resposta a les demandes, a la forta pressió constructora que
teníem. I a això no va contribuir, precisament de manera
positiva, el Pla Mirall, que va significar una demanda encara
superior de l’esforç empresarial en un moment conjunturalment
molt inoportú i que va fer que les empreses hagin arribat a
nivells de bogeria. Tots hem sentit parlar d’anar a cercar
especialistes del sector de la construcció a la península o a
l’estranger, amb fitxatges a l’estil de futbolista de la lliga de les
estrelles, 500, 600, 700.000 pessetes de sou, més despeses
d’allotjament pagat per a un especialista, per incapacitat
absoluta de fer front a l’enorme demanda que l’actuació
combinada, d’una actuació anticíclica, o sigui, no anticíclica,
perdó, de les administracions públiques, del Pla Mirall en
concret, i a més l’enorme pressió de la demanda. I aquesta era
la febrada que s’havia de baixar i es va fer.

Jo li vull explicar molt succintament, perquè el temps no em
dóna per a més, quina és la postura del Govern en aquests
moments en relació amb aquest tema. Miri, el nostre marc és el
pacte de govern signat pels partits que formen la majoria
d’aquest Parlament, i el pacte diu molt clar quines són les
intencions respecte del nou model territorial quant a reforma de
les DOT i quant a protecció del sòl rústic, molt bé, i quant a
límits de creixement i ritmes de creixement. A partir d’aquí i dins
aquest marc, si vostè em diu, miri, hem de simplificar el
panorama de moratòries, hem d’evitar colAlisions i interferències
negatives, hi estic d’acord, ho estudiarem, estic d’acord amb
vostè; hem de fer una flexibilitat i una gradació de conceptes i
ritmes de creixement de tal manera que no castiguin
comportaments exemplars en el passat i no premiïn
comportaments inexemplars en matèria de sostenibilitat relatius
a pet its municipis, etc.? Hi estic d’acord, ho estudiarem, i a més
crec que puc anticipar que ho estudiarem per integrar aquests
models, aquests sistemes de flexibilitat i de gradació. Però
nosaltres, el límit que tenim, el límit que ens autoimposam és el
respecte, allò que es va subscriure en el pacte de progrés sobre
respecte competencial, sobre fer extensius als sòls urbans
mesures de contenció del creixement, sobre sòtil de població,
sobre el ritme de creixement de la població i sobre la protecció
del sòl rústic; dins aquests paràmetres, estudiarem totes les
alAlegacions, les seves incloses, si és que les presenten o les
han presentat, per intentar simplificar, flexibilitzar i graduar, de
tal manera que l’impacte sigui el mínim possible, però garantint,
en qualsevol cas, un adequació dels ritmes de creixements a les
necessitats del nou model territorial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports. Grups que vulguin intervenir per fixar posició? Sr.
Joan 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. Des del PSM-Entesa Nacionalista creim que era
necessari actuar des de les administracions que tenen alguna
competència, ja sigui en urbanisme o en ordenació territorial, i
que així ho havia de fer el Govern de les Illes i fins i tot els
consells insulars, d’actuar de dues maneres: la primera, per
limitar el sostre de població que en aquests moments tenim a les
Illes Balears; i la segona, per anar escalonant el creixement que
estigui limitat per aquest sostre. I també entenem que quan hi
ha la intenció de modificar qualsevol norma territorial, ja sigui
planejament o ja sigui una llei d’ordenació territorial, com
puguin ser les DOT, és evident que s’han de prendre mesures
cautelars i que entra dins la lògica i està previst a totes les lleis
d’ordenació territorial prendre aquest tipus de mesures perquè
és evident que quan es vol modificar una norma, quan es vol
modificar un planejament, se genera una por, una por que quedi
l’edificació, la urbanització limitada amb el nou planejament que
entrarà en vigor o amb la nova norma que entrarà en vigor, i
que, per tant, hi pugui haver un allau de solAlicituds de llicència.
Per tant, entra dins la lògica aprovar aquesta norma cautelar, tot
i tenir en compta que és una mesura provisional fins a
l’aprovació o a la modificació de les DOT i que, per tant, el
Govern està en la feina que entenem que amb els partits del
pacte havíem aprovat al principi d’aquesta legislatura i que, per
tant, està dins el que el pacte s’havia marcat.

De totes maneres, el conseller ja ha donat les explicacions
a les preguntes tecnicojurídiques que ha plantejat el portaveu
del Partit Popular i ha donat també les dades sobre creixement
i sobre previsions de creixement en els futurs anys, i així mateix,
s’ha mostrat obert i receptiu a les propostes que puguin arribar,
no només del Partit Popular, sinó des de la societat amb les
alAlegacions que s’hagin presentat.

Nosaltres esperam veure l’alternativa que té a aquesta
política el Partit Popular, mitjançant la moció subsegüent que
ben segur presentarà el Grup Parlamentari Popular i podrem
comparar quina hagués estat la seva actuació amb l’actuació
que ha pres el govern del pacte de progrés.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta interpelAlació ha estat bàsicament damunt
temes tècnics i jurídics en els quals jo no hi entraré, jo m’estim
més fer una valoració política, que crec que és el que correspon
en aquesta cambra, damunt l’objecte de la interpelAlació.
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El grup parlamentari analitzà, en el seu dia, amb
preocupació, els resultats d’aquests estudis elaborats per la
Direcció General d’Ordenació del Territori amb l’ajuda de la
Universitat; els resultats damunt sòl vacant a les nostres illes
i damunt capacitat poblacional ve a confirmar el que amb la
història d’aquest Parlament ha estat una constant inquietud
manifestada pel nostre grup. Més intranquilAlitat causen també
els ritmes de creixement que condueixen indefectiblement cap
a una situació insostenible, ben bé de colAlapse, podríem dir. De
les dades que ens ha ofert el Sr. Conseller, n’hi ha una que per
si mateixa parla sobradament, i és la de densitat de població o
de població relativa. Si agafam la població relativa d’avui, que
està damunt 160 habitants, i feim un horitzó de 25 anys, tenim,
amb aquests estudis elaborats, amb una mitjana de creixement
del 2%, que podem arribar amb 25 anys a una densitat de 600
habitants quilòmetre quadrat. Això ja per si mateix ho diu tot.

Aquesta situació possible o probable que dibuixen aquests
estudis ens hauria de dur a un acord de mínims parlamentari,
basat en tres punts essencials: en els dos primers crec que hi
estam tots d’acord, primer, o crec que hi estam d’acord, primer
que el creixement és insostenible; segon, que és necessari
arbitrar mesures de contenció, és a dir el per què i el com de
l’objecte d’aquesta interpelAlació; i tercer, que les actuals
directrius no contenen adequadament aquest creixement, no
són l’instrument que es precisa per reconduir el tema, amb
independència de l’adequació dels altres instruments de la Llei
d’ordenació territorial.

I és que, a més, també, les actuals directrius contenen una
trampa o més d’una trampa. Primer els POOT redueixen o
desclassifiquen 300.000 places, i a continuació, quan s’aproven
les directrius, tots sabem que les directrius permeten unes
277.000 places, amb la qual cosa, la gran passa que s’havia
donat amb els POOT és una passa enrera amb les directrius. I
a més, també hi ha una altra trampa, quan parlen de nous
creixements aquestes directrius, però no tenen en compte
l’aprovat als planejaments urbanístics vigents; el que ens ha
demostrat l’estudi actual de sòl vacant. I això, realment Sr.
Conseller, és una bomba de rellotgeria, això és una bomba de
rellotgeria que no estava previst a les DOT.

Amb les normes territorials cautelars de les directrius hi
comença haver un decreixement perceptible, un decreixement
que comença a produir-se poc a poc, gradualment, com gradual
és la fórmula emprada en aquestes normes. Sabem que aquest
any, en què està permès en sòl urbà i urbanitzable un
creixement del 3%, ja s’han produït problemes a Marratxí, a
Maó, a Sant Llorenç des Cardassar i a alguns petits municipis
de les Illes. Ara bé, i això vull que quedi clar, Sr. Conseller, el
Grup Parlamentari Socialista defensa per damunt de tot que és
prioritari l’acord, el consens damunt la fórmula d’aquestes
normes, damunt les mesures de contenció, més que mantenir
una fórmula concreta i determinada.

Creim també molt encertada la mesura que l’efectiva
limitació i regulació del creixement es faci utilitzant la unitat de
plaça residencial o unitat de població en lloc de superfície;
creim que això és molt més realista que la superfície. En tot cas,
reconeixem que són discutibles, des d’un punt de vista teòric,

les mesures de contenció del creixement, ara bé, el que no
hauria de ser discutible és que unes o altres s’han d’acordar,
s’han de prendre acords sigui d’un caire o de l’altre. I és irònic
que el grup que sempre ha votat en contra de les mesures de
contenció i de protecció de les propostes realitzades per aquest
govern de progrés sigui, precisament, el grup que avui posa en
solfa aquestes mesures concretes. És que si fossin unes altres
mesures -ens demanam el Grup Parlamentari Socialista- hi
estaríem d’acord, Sr. Conseller? Jo ho dubt, jo ho dubt.
L’important creim que és no minimitzar aquest problema i molt
manco entrar a un debat de si son galgos o podencos ,
recordant aquella popular fàbula de Tomás de Iriarte; crec que
la conseqüència de debatre i discutir si son galgos o podencos
ja la sabem tots.

S’han de prendre mesures i el Govern, amb la seva
responsabilitat les ha pres, i els consells insulars també són
responsables i les han pres; i quina postura manté el grup
interpelAlant enfront de tot això? Podrem debatre, Sr. Conseller,
tot el que es vulgui, i si s’ha de rectificar, s’ha de rectificar, però
el Govern el que no pot fer davant una situació com la que
se’ns mostra, davant el ritme de creixement actual, és no
prendre mesures. El Govern, Sr. Conseller, té la responsabilitat
d’evitar la pressió damunt el territori, la deterioració
mediambiental, la deterioració o la disminució de la qualitat de
vida i, sobretot, sobretot, un probable colAlapse econòmic, un
colAlapse econòmic que ens condueix a tot plegat, un colAlapse,
sobretot, en infraestructures, que ja el començam a veure i un
colAlapse en béns turístics.

El Grup Parlamentari Socialista, Sr. Conseller, li dóna suport,
dóna suport a les iniciatives preses pel Govern perquè creu que
són mesures previsores, preventives, profilàctiques, diria jo, ja
diuen que més val prevenir que curar. Però, insistim, abans que
unes mesures concretes creim prioritari un acord, un consens
entre grups i territoris d’aquests objectius que tots, o crec que
tots, almanco crec que tots, compartim.

Moltes Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. Para replica, por cinco minutos, tiene
la palabra el Sr. Huguet Sintes, del Partido Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Ben segur que més endavant, quan
s’hagi modificat el Reglament, l’interpelAlant ja no se sentirà
interpelAlat perquè els debats se suscitaran entre el conseller i
el diputat que hagi posat la interpelAlació. Però no vull deixar
passar l’ocasió, ja discutirem a la moció la postura i les
propostes del Partit Socialista, no vull deixar de passar l’ocasió
per dir-li el que el representant del Partit Socialista diu trampes
de les directrius. Les directrius estan entossudides i tenen per
objectiu l’ordenació del territori i, efectivament, eliminen 200 i
busques de mils d’habitants en aquell territori on, des del punt
de vista de l’ordenació, no hi havien de ser. I els altres no els
posen les directrius, els han de posar els plans territorials
insulars en funció del reequilibri territorial i en funció de
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paràmetres econòmics, socials, ecològics i culturals. No em
doni lliçons de les directrius, perquè em pens que li falta llegir-
se-les un parell de vegades més.

Quant a l’opinió del Sr. Conseller, miri, a mi que el Govern
em demani si vull viure a una illa o a una comunitat amb tres
milions i busques d’habitants, no ho sé, jo no ho sé, jo no ho
sé; jo vaig a Barcelona o a Madrid i em trob còmode; no hi visc,
tenc un fill que hi viu i hi estudia i tots els que han estudiat en
aquestes capitals, escolti. El que no vull viure és amb un
govern que no posa que no posa ni les infraestructures ni els
equipaments necessaris per als habitants que som ara, que som
ara, i que critica el Pla Mirall que millora les infraestructures i els
equipaments perquè dóna molta feina a les empreses. Açò és el
que ha fet el conseller, criticar el sistema de millora
d’equipaments i d’infraestructures, perquè escolti’m, dóna
molta feina. Açò que no sap els obrers que hi ha, compte, les
empreses passaven una penada de la feina que tenien; açò és
la preocupació del Govern; no, no, el que m’espanta és que
vostè es preocupi d’açò.

Un Govern que afronta els problemes, com si fossin d’avui
per a demà, aquesta norma territorial cautelar no té ni així de
perspectiva de mig i llarg termini, aquesta norma territorial
cautelar i les preguntes que li he fet i que no m’ha contestat
perquè no sap les respostes; miri, supòs que perquè fa poc
temps que hi és, no sap les respostes; vostè m’ha dit que de
jurídic no hi entenia, escolti, és molt diferent regular la
concessió de les llicències, de regular l’execució de les
llicències, i que un conseller d’obres públiques vengui aquí i
digui que no entra en temes jurídics; no ho sap, no ho sap. I
vostè què fa aquí? Jo crec que per molt menys a un menorquí
que hi havia al seu lloc el varen enviar a ca seva, diu el
President primer que va dimitir i després que el varen cessar,
per molt manco. Escolti, l’equip que vostè té és el mateix, el
problema sembla que sigui de conseller, vagi en compte.

Per tant, Sr. Conseller, no em faci la demagògia de dir que
hem fet hipòtesis i que podem tenir tres milions d’habitants,
açò és l’únic que hi ha de futur, de pelAlícula de Spielberg. Com
ho fan per colAlocar capacitat per tres milions d’habitants
d’aquí? Perquè un estudi de la Universitat diu que si aquest
terreny l’edificam, que si dins cada edifici hi posam tres
habitants i que si açò ho feim en no sé quin termini, serem tres
milions. Escolti, els papers, els de la Universitat també, ho
aguanten tot. Per duplicar de l’any 50 a l’any 2000 els habitants
d’aquestes Illes, per duplicar de l’any 50 a l’any 2000 els
habitants d’aquestes Illes, que és el període en què s’ha
duplicat, 50 anys, què ha hagut de passar? Una transformació
absoluta de tot el sistema productiu dels habitants, la
transformació d’Europa, escolti, fa falta qualque cosa més que
el planejament digui que hi caben i que un estudi faci hipòtesis
damunt el que hi caben i que vostè faci sumes i restes, i em
demani si vull viure a un lloc de tres milions.

Sr. Conseller, hem de tenir una mica més de responsabilitat
els polítics, sobretot els polítics que estan al Govern, una mica
més de seriositat i de rigor. Li he demanat a veure per què
aquestes oscilAlacions els ajuntaments, ni m’ha obert boca. Per
què ha triat un 3% per a enguany i l’any que ve un 2%? No

m’ha contestat, m’ha contestat el Sr. Bosco una pregunta que
jo li feia a vostè. Són aquestes normes, la modificació de les
directrius, la causa d’aplicar aquestes normes? Què és el que li
fa por que hi hagi un increment, com diuen vostès, desenfrenat,
de solAlicitud de llicències? De ver, de ver creuen vostès que a
partir d’un estudi d’hipòtesis es pot afectar d’aquesta manera
un percentatge tan alt de l’activitat productiva i del producte
interior brut d’aquestes Illes? De ver creu vostè, que, a més, té
una formació acadèmica d’economista, crec, creu vostè que
només amb aquest paràmetre de sòl vacant o de possibilitats
d’habitatges es poden prendre aquestes decisions que vostè
du i que impedeix que ciutadans, carall, la seva consellera,
pugui edificar dignament una casa, el seu habitatge, su nido de
amor?

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. Conseller, açò és una petita broma en la meva
intervenció, però el tema em cregui que és dramàtic. Si vostè no
té capacitat per comprendre que estan jugant d’una manera
molt perillosa, intervenint on no han d’intervenir i sense prou
fonament de coneixements, allà on depèn l’habitatge de molts
ciutadans i l’activitat econòmica i els salaris de molts d’altres,
vostès estan equivocats. Ja li anticip, la moció el que li
demanarà serà que retirin, que ret irin aquesta norma territorial
cautelar, i cap inconvenient en plantejar-nos allò que ens
haguem de plantejar de l’actual legislació territorial i
urbanística, però amb un ben entès que la territorial vol regular
l’ordenació del sòl i l’urbanística la gestió d’aquest sòl que
puguem utilitzar o desenvolupar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, té la paraula per replicar i
tancar el debat.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, a mi no m’agraden els
debats parlamentaris basats en la precisió de les qualificacions
o desqualificacions sobre els coneixements jurídics o no
jurídics personals de cada un, és vostè que ho ha fet, molt bé,
idò si vostè ho ha fet, perquè ho fa amb aquesta prepotència,
se l’apliqui: vostè és un ignorant en relació al tema del Pla
Mirall, que prohibeix les infraestructures, vostè ha sortit aquí i
ha parlat del Pla Mirall i d’infraestructures, el Pla Mirall
prohibeix les infraestructures; i vostè ho hauria de saber,
perquè el Pla Mirall és un pla d’embelliment, de política de
florero  i propaganda, però no política d’anar al fons de les
infraestructures. I vostè ho hauria de saber, i vostè que actua
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amb aquesta prepotència en aquesta tribuna s’ho apliqui, en
aquest tema zero, per ignorància.

I a pesar de tot, puc estar d’acord amb vostè en algunes
coses i li reconeixeré. Miri, és veritat que allò que determinarà
el ritme de creixement futur serà la incidència que tenguin les
nostres mesures territorials sobre la capacitat turística, això ens
determinarà la grandària de la planta productiva i, per inducció,
lògicament, el nivell de població que aquestes Illes podran
tenir, en això estic bàsicament d’acord. I vostè diu: idò, en
conseqüència, per què mescla habitatges amb residències
turístiques? Perquè la realitat les mescla, Sr. Huguet, no hem
estat nosaltres que ho hem fet, ha estat el mercat i la seva
permissivitat, ha estat la seva absoluta inoperància en aquest
tema davant un fenomen que es produïa davant nosaltres,
d’aquesta mescla, en la qual vostès no solament no han fet res
sinó que ho han trobat un objectiu desitjable; políticament jo
he sentit des d’aquesta tribuna dir que aquesta comunitat
autònoma s’havia de beneficiar d’aquest procés, quan
nosaltres, des d’aquest banc, sempre hem dit que aquest era un
procés extraordinàriament malèvol per a aquesta comunitat.

I això ha estat així, estam davant els resultats dels seus
errors polítics, Sr. Huguet; estam analitzant els resultats dels
errors polítics decisius, estratègics per al futur d’aquesta
comunitat que ha pres el govern del PP al llarg dels darrers
anys. I això no és una qüestió de dos anys ni, si m’apura, d’una
legislatura, això necessita molts més canvis en profunditat.

I vostè mateix reconeix que a què ve aquest ritme del 3, 2, 1,
i a continuació diu: el 3% actua en primer lloc sobre els
municipis i l’oferta turística. Justament, justament això és el que
volem, en primer lloc actuar en el 3% sobre la franja d’aquella
oferta residencial que té encobertament una oferta turística; per
tant, moltes gràcies per reconèixer l’èxit d’aquesta moratòria,
perquè això és un dels objectius fonamentals. Ho hem
aconseguit i vostè ho ha reconegut, moltíssimes gràcies, Sr.
Huguet.

Vostè posa en dubte que millori la situació si canviam de les
DOT actuals l’amidament del creixement d’hectàrees a població.
Jo crec que és molt més clar, és molt més clar, més beneficiós i,
sobretot, tenim una referència que ens dóna una eina molt més
útil a l’hora de fer ordenació del territori, perquè la referència
territorial per si mateixa, sense tenir en compte la incidència
poblacional, no ens permet d’una manera adequada una
planificació d’infraestructures i d’ordenació del territori. Per
tant, en aquest sentit, escolti, crec que és preferible, i en
qualsevol cas, amb un factor de conversió, amb un factor de
densitat, hectàrees es tradueixen a població, per tant, sobre
aquest tema tampoc no voldria fer una discussió excessiva.

El que sí voldria és recordar-li la seva propaganda, coneix
aquests fullets?: la protecció del territori a les Illes Balears,
Govern balear, l’altre, l’anterior. En aquest fulletó, vostès, el Sr.
Matas, diuen, llegesc, està en castellà: “¿Hasta dónde podrán
crecer las Baleares? Sólo se podrá consumir un 10% más de
suelo urbano en los próximos diez años en Mallorca y
Pitiusas, en Menorca el límite será de un 12%. Con las DOT
-diu la propaganda- el límite poblacional de Baleares se situa

en 1.678.000 habitantes.” Aquest límit que vostès
assenyalaven amb una línia de prohibició, d’aquí no passam,
d’1,68, això és el límit i nosaltres ens imposam aquest límit
d’1,68 milions d’habitants. L’hem sobrepassat, què pensa fer
vostè amb això? Què pensa fer vostè amb això?

El que passa, Sr. Huguet, és que per a vostès les directrius,
l’ordenació del territori era una qüestió d’estètica, de cosmètica
i de propaganda, perquè vostès sempre han confós i el Sr.
Matas confonia, i jo crec que continua confonent, l’acció
política amb la propaganda; però quan ve un govern que
converteix els desitjos, la propaganda, els enunciats en realitat
i naturalment provoca problemes, es trepitgen calls, ja ho sé
que es trepitgen calls quan es prenen mesures de contenció del
creixement, és evident, i farem tot el que puguem perquè
l’impacte sigui el mínim possible, però la decisió és ferma. Quan
un govern té la decisió ferma i tradueix a la realitat això que per
a vostès només és propaganda, aleshores vostès s’aixequen,
voten en contra, proposen mocions de retirada; i naturalment,
una vegada més, sempre el Partit Popular, coherent amb el que
han estat els seus tretze anys de govern d’aquesta comunitat
autònoma, s’oposa a qualsevol decisió seriosa que camini cap
a la sostenibilitat i cap a un creixement racional i cap a una
ordenació racional del nostre territori.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports.

III. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, de la proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular RGE núm. 5396/00, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i de seguretat social.

Passam, seguidament, al punt següent de l’ordre del dia,
que és el debat del Dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals de la proposta de la Comissió Tècnica
Interinsular 5396, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. Planteig
als membres de la cambra que es facin els debats de les
esmenes que estan plantejades a articles esmenats i que
agrupem totes les votacions al final del debat de les esmenes.
I també planteig als membres de la cambra que, abans de
procedir a les distintes votacions, es pugui emprar per a aquells
grups que no han intervengut un torn de fixació de posicions
de cinc minuts. 

Per tant, passam en primer lloc al debat de les esmenes
corresponents a l’article 19 i a les disposicions addicionals
cinquena, sisena i a l’annex que es mantenen esmenes del Grup
Parlamentari Popular, la 1026, 1027, 1028 i 1029. Es faria el debat
conjunt de les esmenes i el Sr. Pastor, en nom del Grup Popular
té la paraula per un temps de 10 minuts per defensar-les.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern. En primer lloc m’agradaria contestar a la Consellera
de Benestar Social, absent, referent a unes preguntes que s’han
formulat avui per part del Sr. Font i que després ella contestés
a veure si el Partit Popular volia unes transferències cap als
consells insulars. Efectivament el Partit Popular vol unes
transferències cap els consells insulars, però evidentment no
aquesta Llei de transferències.

Avui és dia que hauria de ser un bon dia, un dia que tots
hauríem de caminar cap a l’autogovern i sobretot cap a un camí
que ens dugui a la millor gestió d’aquestes competències de
benestar social per part dels consells insulars, unes
t ransferències, sobretot, amb més recursos que beneficiessin el
gruix dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. La majoria
d’edat dels consells insulars va ser una de les insígnies en el
discurs del President del Govern, un discurs que pareixia que
s’apropiava dels consells insulars, que els consells insulars
eren una cosa seva i que pràcticament només hi creia aquest
Govern d’esquerres. Les competències d’acció social i també
les d’esports varen ser una de les promeses que va fer el
p resident i va anunciar que prest arribarien. Hem de dir que les
d’esports difícilment arribaran en aquesta legislatura i les
d’acció social arriben avui, però d’una manera poc seriosa.

Han estat molt de temps, des de que la ponència d’aquesta
llei es va manifestar el passat mes de maig i la presidenta d’una
institució com és el Consell Insular de Mallorca va tenir aturada
fins a dia d’avui, això pareix que només li permeten a aquesta
persona. Avui discutirem aquesta llei, discutirem sobretot ara
les esmenes que avui manté el Grup Parlamentari Popular, unes
esmenes que pensa que millorarien d’una manera considerable
el text  que avui pareix que s’aprovarà. Però hem de dir que avui
passarà una cosa poc habitual en una llei de transferències,
veurem com uns consells insulars assumiran d’una manera
immediata aquestes transferències i un altre consell, el de
Mallorca, no ho farà efectiva fins el juny del 2003, després
parlarem de les conseqüències que pot suposar aquesta
filigrana feta per la Presidenta del Consell Insular de Mallorca,
per no haver de votar en contra d’aquestes transferències.

Avui podríem repetir totes les dades que hem denunciat per
activa i per passiva d’ençà que en aquest Parlament es varen
aprovar els pressuposts de l’any 2000, allà ja denunciàvem la
maniobra política d’Esquerra Unida en contra dels consells
insulars, una maniobra que consistia en amagar una important
quantitat econòmica per tal de no transferir-la als consells
insulars. Hem de recordar com per exemple el pressupost de
l’Ibas de l’any 99 era de 5.870 milions de pessetes, l’any 2000,
any que s’havien de negociar aquestes transferències 4.459 de
pessetes i l’any 2001, una vegada negociades les transferències
5.338 milions de pessetes. Una baixada l’any que s’havien de
negociar les transferències de 1.410 milions de pessetes, amb
un únic objectiu no transferir-les als consells insulars i una
pujada l’any 2001, quan ja s’havien negociat. Això és la lleialtat
de moviments d’aquest Pacte exemplar, anomenat de progrés.
De la Conselleria de Benestar Social 6.719 milions de pessetes
només es transfereixen 1.199 milions de pessetes, per tant,

queden 5.500 milions de pessetes, de l’Ibas de 5.338 milions de
pessetes es transfereixen només 3.400, per tant, es queda amb
1.998 milions de pessetes, d’una competència recordem que
pràcticament s’havia de transferir en la seva totalitat.

Amb aquestes quantitats simplement volem demostrar que
les esmenes que avui manté el Grup Parlamentari Popular es
podrien dur endavant amb doblers de la mateixa conselleria,
nosaltres no demanàvem més doblers al Govern, demanàvem
que es repartissin més els doblers i sobretot que s’evitessin
duplicitats. Avui ens haurien d’explicar, si no aproven les
esmenes del Grup Popular, com resoldrà aquest Govern la llista
d’espera de psíquics a Mallorca, pensen que no existeix cap
necessitat d’una residència a la comarca d’Inca? El Partit
Popular pensava que sí, pensau que als pressuposts de l’any
99 hi havia una de partida, d’allò que vàrem anomenar bona
residència, per tal de solucionar aquest problema, vostès
pensen que no. Centres de dia per a malalts d’Alzheimer, el
Pacte d’esquerres en va inaugurar un tot just prendre
possessió a la Bonanova, per cert, va ser un centre que va
deixar acabat l’anterior Govern, vostès pensen que no calen
més recursos d’aquest tipus a l’illa de Mallorca? No pensen
acabar la segona fase del centre de dia a Llucmajor? No pensen
fer absolutament res més? On són els doblers?

A Mallorca es transfereix un centre de transeünts, a
Menorca res de res, centre sociosanitari, centre de dia per a
malalts d’Alzheimer, tal com varen fer a la Bonanova, a
Menorca pensen que no cal? Com mantindran la residència de
70 places que faran a Menorca. L’altre dia, crec que era el
membre del Partit Socialista, ens va dir que bé era una obra
sociosanitari possiblement això es fes a través de la Conselleria
de Sanitat, és difícil d’entendre que figuri la construcció a
través de la Conselleria de Benestar Social, però el manteniment
l’hagi de fer una altra conselleria, a nosaltres ens agradaria que
si avui es fa aquesta llei de transferències, també quedés fixat
el seu manteniment, perquè difícilment els consells insulars el
podran fer. Eivissa i Formentera exactament igual. Centre de
transeünts no es transfereix absolutament res, a Mallorca sí,
però Menorca, Eivissa i Formentera no. Centre sociosanitari i
també el manteniment d’aquesta residència per a persones
majors assistides de 90 places que sí figura, però tampoc no
figura el que és el seu manteniment, ni tampoc el manteniment
del centre de dia de Formentera.

Mitjançant les esmenes que avui presenta el Partit Popular,
el que volem evitar són aquestes mancances i demanam que el
cost efectiu que ve reflectit a l’annex, sigui un cost efectiu
anual amb un total de 8.697 milions de pessetes, que quedaria
dividit per a Mallorca 6.715, Menorca 888 i Eivissa i Formentera
1.092. És evident que par part del Pacte no hi ha cap voluntat
per fer unes transferències així com cal, hem de dir que
nosaltres, en algun moment pensàvem que això seria possible,
les advertències de la Presidenta del Consell Insular de
Mallorca ens ho varen fer creure, “la Conselleria de Benestar
Social ha nacido para ser demantelada”, això ho va dir la
Presidenta del Consell Insular de Mallorca, “ no quiero
duplicidad en las competencias de bienestar social” , això
també ho va dir ella, “acabaré con las listas de espera de
asistidos en Mallorca”, també ho va dir ella, “ no soy
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comunista”, també ho va dir ella, “no quiero una Mallorca de
pobres”, també ho va dir ella. Nosaltres pensam que en
aquestes declaracions tal vegada es podria evitar tot el que
passarà avui. Després també va dir, “Caro hace política para
mantener su silla”, bé és evident que són declaracions de la
Sra. Munar. Després contesta el Sr. Grosske, “las
declaraciones de Munar son de una película de Fu Manchu”,
aquí veim que es comença a desbaratar la cosa, unes altres de
la Sra. Caro, “Munar es un discípula ejemplar de Le Penn, su
pensamiento es de extrema derecha”...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, vostè què fa, informa de temes de premsa i
manifestacions d’un i d’altre o defensa les esmenes? Perquè
aquesta Presidència considera que les esmenes són dins un
context global, però convé defensar-les.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo intent defensar-les Sr. President, faig referència als fets
que s’han produït durant la ponència d’acció social i que han
produït avui la votació de les esmenes. Puc seguir? Gràcies.

Idò no, tots els que pensàvem que la Sra. Munar ho
solucionaria anàvem equivocats, és evident que la Sra. Caro ha
guanyant la primera partida i la Sra. Munar ha perdut. Però bé
el més important és que els ciutadans d’aquesta comunitat són
els que més perdran. Hem de dir que avui si s’aprova aquesta
llei hi haurà dues classes de ciutadans, uns els de Menorca,
Eivissa i Formentera, que d’alguna manera podran assumir
aquestes competències i els ciutadans de Mallorca que no ho
podran fer. És a dir, vostès aprovaran que aquestes
competències no siguin efectives fins el juny de l’any 2003 i
d’això seran responsables tots vostès, però evidentment jo crec
que hi haurà dues persones més responsables, per una part la
Sra. Consellera, la que ha defensat, ha duit aquest text i ha
imposat que això sigui així i per una altra banda la Sra. Munar,
Unió Mallorquina que amb el seu vot farà que això no sigui
possible.

Si això fos així tal com deim nosaltres, la Conselleria de
Benestar Social hauria de desaparèixer i convertir-se en una
direcció general, però avui Unió Mallorquina farà que això no
sigui possible, Unió Mallorquina que havia demanat per activa
i per passiva que desaparegués la Conselleria de Benestar
Social, avui no ho farà possible, perquè amb els 7.500 milions
de pessetes de pressupost que vostè es quedarà i algú ha
d’assumir aquestes competències a l’illa de Mallorca, això no
serà possible. Per tant, avui Unió Mallorquina justifica i demana
que aquesta conselleria segueixi existint, el que haurà de
demanar en aquests moments la Sra. Munar, que avui no és
aquí, a veure si ella té motius per mantenir a la Sra. Sintes, això
nosaltres ja ho farem al Consell de Mallorca.

Per acabar Sr. President, jo demanaria a Unió Mallorquina,
absent, és a dir, als dos diputats que falten i sobretot a la seva
presidenta, que reflexionin i meditin a veure si el que fan avui és
possible, el que farà avui aquest consell insular passarà a la
història, s’imaginen vostès que passarà el juny de l’any 2003,

després d’un procés electoral obert, quan entri un nou Govern
al consell insular i hagi d’assumir unes competències que avui
la presidenta d’aquesta institució no vol, s’ho poden imaginar?
Nosaltres si arribam a governar, estic convençut que ho farem,
no les volem, però hi haurà una gran diferència, no les volem i
votarem en contra, la Sra. Munar avui no les vol, però supòs
que votarà a favor. Els diputats del Partit Popular avui
s’ofereixen una vegada més a redactar un text  que sigui bo per
a tots els consells insulars i faci possible que tots els ciutadans
de les Illes Balears siguin iguals a partir de demà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor per la seva intervenció. Li vull fer
un petit incís, Unió Mallorquina sí es present, aquest president
no pot sostreure-se la seva condició de membre d’Unió
Mallorquina i diputat sortit d’Unió Mallorquina.

Grups que volen intervenir en torn en contra? Sr. Ramon en
nom d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé jo començaré pel final, el que ha
dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular en aquesta
particular defensa de les esmenes que ha presentat en aquesta
llei. S’han ofert amablement per redactar un nou text, miri
s’agraeix aquesta oferta, però crec que no farà falta, aquí hi ha
un text  que ha tengut un consens important, ha estat aprovat
pels tres consells insulars i sortirà endavant. Vostès tingueren
temps, quan governaven, si volien com ha dit una i altra
vegada, que es transferissin les competències de serveis
socials als consells insulars per fer un text i alguna cosa més,
però vostès en varen transferir una misèria, amb una llei que es
va aprovar, si no m’equivoco, a les darreries de l’any 93 i anys
posteriors es va desenvolupar, si es pot dir així. Ara demanen
molts de milions, però varen ser unes aportacions que eren 38
milions per a Menorca, 40 per a Eivissa i Formentera, no es pot
dir que la seva època fossin excessivament generosos.

Per tant i perquè no varen ser excessivament generosos en
la seva època, era necessari fer un nou projecte, una Llei de
transferències i era necessari arribar a un acord amb els consells
insulars, un acord que malgrat els problemes de la seva entrada
en vigor, que serà el debat que vendrà a continuació, no hem
d’oblidar que és un acord que signen tots els consells insulars,
juntament amb el Govern de les Illes Balears, o sigui que és un
acord molt ample i un acord sense imposicions, com diu el Grup
Popular, ja sé que ens sobrevaloren, el nostre grup limitat té
capacitat d’imposar a la resta, idò no la tenim, feim propostes i
a vegades les nostres propostes tenen un suport majoritari,
però sincerament no imposam res a ningú, hi ha hagut una
llarga fase de negociació i debat i s’ha arribat a un text que
pensam que és bo i en qualsevol cas cap de les esmenes que
presenta el Grup Parlamentari Popular i per això votarem en
contra, milloren aquestes condicions, tal com ve aquest
projecte de transferència en matèria de benestar social.
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Jo voldria dir algunes coses del que significa i d’allò que
abans no teníem. Aquí partim que hi ha una quantificació d’allò
que és el cost efectiu actual amb la que deixa ben clar, d’una
banda la poca importància que en general es donava als temes
de benestar social anteriorment i d’altra banda la discriminació
important que hi havia d’unes illes en relació a les altres, el fet
que per a Eivissa i Formentera el cost efectiu sigui d’un 4,5%,
aproximadament en aquests moments i a Menorca no molt més,
deixa ben clar quina era la política que es duia a terme abans i
què es fa ara? Es fa l’equiparació real, o sigui, la despesa per als
ciutadans s’iguali i al final hi hagi la mateixa inversió a cada una
de les Illes, en relació al número d’habitants, es fa en el que
queda de legislatura, no es fa de cop, però abans el que es feia
era absolutament el contrari.

Per altra banda dins aquest procés descentralitzador de
transferències, també s’obre una possibilitat molt interessant i
és la delegació de competències als propis ajuntaments, arribar
més endavant en aquestes transferències de serveis socials.
Després jo voldria dir una cosa, sembla ser que se’n parla una
mica massa, a veure aquesta conselleria per part del Govern de
les Illes Balears no té sentit mantenir-la i s’hauria de
desmantellar, en tot cas quedaria una direcció general amb la
proposta que feia el representant del Grup Popular. Bé això té
una certa lògica, perquè vostès mai varen considerar que seria
necessari una Conselleria de Benestar Social, en contra del que
passa a la majoria de les comunitats autònomes que sí veien
aquesta necessitat, el Pacte de Progrés, no un partit o un altre,
el Pacte ho va considerar necessari i per això va crear aquesta
Conselleria de Benestar Social i va agrupar tot una sèrie
d’actuacions, que vostès les tenien absolutament disperses a
dins diverses conselleries i en va crear de noves, per exemple,
és a dir, la creació d’organismes com l’Institut de la Dona, que
possibilita que es facin polítiques dins un sector que abans no
n’hi havia o tot una sèrie de qüestions allà on efect ivament no
hi havia aquesta política, dins Presidència hi havia alguna cosa
sobre aquest tema, però és un pas endavant molt important la
creació d’aquest institut, com la política de menors, que també
la tenien dins una altra conselleria, ara s’ha agrupat tot i es fa
una autèntica política de benestar social agrupant tots els
sectors.

Nosaltres pensam que s’ha de transferir tot el que sigui
gestió i fins i tot l’ordenament d’aquesta gestió als consells
insulars, però hi ha una funció important d’una conselleria del
Govern balear que no ha de desaparèixer i és assegurar la
igualtat real de tots els ciutadans de totes les Illes, fer tots els
programes generals, dissenyar, com passa a altres conselleries
i en el conjunt del Govern de les Illes Balears, que tampoc s’ha
de desmantellar, es dissenyen les línies generals, es fan els
plans d‘abast interinsular i la gestió de les qüestions, que amb
una gestió més propera, encomanada als consells insulars ho
faran, de tal manera que l’objectiu sigui que als ciutadans els
arribin uns millors serveis, no té massa sentit fer disquisicions
de tipus teòric si ho té més bé una administració que una altra,
si no aconseguim a la pràctica que els ciutadans en surtin
beneficiats. Nosaltres pensam que amb el canvi que suposarà
les transferències que avui, esper, s’aprovaran i realment els
beneficiats de tot això no sigui cap grup polític, ni cap
institució, sinó el conjunt de ciutadans de les Illes Balears.

Nosaltres n’estam absolutament convençuts i per això
donam suport a aquest projecte i no a les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, que no suposen cap millora al projecte
que avui tractam en aquest Parlament.

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-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
del Govern presents en aquesta cambra. Per al nostre Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista aquest debat d’avui
sobre atribucions als consells insulars de les competències
referides a serveis socials i seguretat social és un debat molt
rellevant i creim que marca una fita històrica des del punt de
vista polític en aquest Parlament.

Hem volgut d’una banda escoltar el que ens deia el
portaveu del Grup Parlamentari Popular en la defensa de les
seves esmenes i d’altra banda hem volgut aportar una reflexió
que feim des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista. El representant del Grup Popular ens ha dit que el
grup vol les transferències cap els consells insulars, però no
vol aquesta llei, nosaltres pensam i creim que això és una
afirmació que es pot fer des d’aquesta tribuna, però s‘ha de
demostrar que efectivament aquest grup parlamentari
veritablement vol les transferències als consells insulars i fa tot
el que pot perquè aquestes transferències es duguin a terme,
han passat 18 anys d’ençà que tenim autonomia i han hagut de
passar 18 anys i ara arriben, quan fa dos anys que hi ha un
Govern progressista i nacionalista, aquesta voluntat de
transferir als consells insulars es pot afirmar des d’aquesta
tribuna, però s’ha de comprovar i s’ha de constatar damunt la
realitat. És per això que nosaltres creim que no és cert que
vulguin veritablement transferir competències als consells
insulars, perquè ha tengut l’oportunitat de fer-ho i no ho ha fet.

En segon lloc ens ha dit que manté unes esmenes que
considera que milloren aquesta llei, no ens ho demostrat, l’hem
volgut escolat atentament, hem volgut veure si efectivament
aquestes esmenes que nosaltres havíem llegit en la seva
defensa ens convencia que milloraven la llei i no ho hem vist a
cap banda. Ens ha dit i ens ha fet una anotació que l’hem
volguda tenir molt en compte, no és que el Grup Parlamentari
Popular demani més doblers per a serveis socials, el que vol és
un millor repartiment dels doblers públics que hi ha, nosaltres
demanam i insistim, reconeguin que és una comunitat
autònoma que té pocs doblers, acceptin que efectivament calen
més doblers per a serveis socials, no quedin només dient el poc
que tenim ho repartirem així com puguem. Nosaltres tenim la
responsabilitat d’haver d’atendre les necessitats reals que té la
població, nosaltres sí des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista aspiram a poder disposar de més doblers per poder
atendre les necessitats socials de la comunitat autònoma, cost
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efectiu anual de més de 8.000 milions de pessetes és el que
demanen, tendrien tot el dret del món a demanar-ho si el
pressupost de l’any 99 hagués estat el doble del que va ser, així
de senzill, si en base al pressupost del 99 s’han fet tots els
comptes i s’ha arribat a la xifra que ha arribat aquest Govern, si
vostès l’any 99 haguessin fet un pressupost del doble, en
aquest moment tendríem la quantitat que demanen.

Desmantellament de la Conselleria de Benestar Social,
nosaltres creim amb uns consells forts, a Eivissa- Formentera,
a Menorca i a Mallorca, però també creim amb un Govern de les
Illes Balears fort, no ens conformam a poder tenir unes
institucions insulars ben dotades amb un Govern de les Illes
Balears magre, com el Sr. Aznar no es conforma de tenir unes
comunitats autònomes “ben dotades” i desprendre-se dels
ministeris, aquí passa exactament el mateix. Creim que un
Govern de les Illes Balears ha de ser un Govern fort i pensam
que aquesta llei ho aconsegueix, aconsegueix que els consells
insulars disposin de recursos necessaris per poder atendre
adequadament aquestes necessitats i aconseguim que el
Govern de les Illes Balears també pugui mantenir una política de
coordinació global.

Feia referència a punt, en el qual li podem donar la raó
parcialment i és no és normal que dia 30 de juny de l’any 2003
es dugui a terme allò que avui s’aprova, no és corrent, almanco
a l’illa de Mallorca, però per damunt això nosaltres mantenim el
respecte a les decisions que prenen els consells insulars i si el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha decidit una cosa i el
de Menorca n’ha decidida una altra i el de Mallorca una distinta
als altres dos, ho volem mantenir amb respecte. Creim que és
del tot legítim que es vulguin reclamar més recursos econòmics
perquè siguin destinats a la prestació d’uns millors serveis
socials a cada una de les nostres Illes, reclamar les necessitats
reals que pateix la població illenca i ho reclamen les polítiques
progressistes bases precisament en una atenció social més
acurada. El que creim que no és del tot correcte oblidar-se que
la nostra administració autonòmica és una de les més
empobrides de l’Estat espanyol, des de qualsevol punt de vista
que es mir. Pensam que la postura més seriosa és aquella que
reconeix que efectivament hi ha allò que hi ha i que no hi res
més que allò, que tenim allò que tenim i no en tenim més, però
la situació actual que es troben ara els recursos disponibles per
atendre els serveis socials a les Illes Balears, a nivell de
consells insulars i a nivell de Govern balear, pensam que ja no
depèn de manera exclusiva de l’actual Govern autonòmic, s’ha
de repartir entre tots.

No sé si era diumenge passat vàrem tenir l’oportunitat de
veure una d’aquesta pelAlícules a través de TV3, pelAlícules
sense interrupcions que duia per títol Retrat d’una dama,
dirigida l’any 1996 per James Champion, hi va haver unes
expressions que en aquest diputat el varen afectar molt i que
vol transmetre des d’aquesta tribuna deien entre altres coses,
“en aquesta terra nostra les coses no són mai com han de ser”,
precisament que per això mateix pensam que des d’un punt de
vista polític i aquesta és la nostra responsabilitat, cal
precisament establir unes altres polítiques, unes noves
polítiques que tendeixen a aconseguir aquest objectiu,
aconseguir aquest objectiu fàcil d’assenyalar amb el dit i mal de

tocar amb les mans, que les coses arriben a ser així com han de
ser. Cap enllà caminam amb les orientacions que creim que
surten, que emanen d’aquesta llei que estam a punt d’aprovar
i serà una eina eficaç perquè el Govern de les Illes Balears i
consells insulars d’Eivissa- Formentera, Menorca i Mallorca
puguin dur a terme una millor política d’atenció social a les
necessitats socials que té la nostra població.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Pastor, per què em demana la paraula en
aquest punt?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre Sr. President. És que avui m’he
assabentat d’una cosa, és a dir, no només hi ha dues classes de
ciutadans, els de Mallorca i els de Menorca, Eivissa i
Formentera, també hi ha dues classes de diputats, els del Partit
Popular que no poden dir segons que en les seves
intervencions i els del Pacte d’Esquerres que poden fer
anomenar el Sr. Aznar, poden fer discursos sobre retalls de
premsa i tot el que vulguin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor, prenc nota de la qüestió d’ordre. Sr.
Gascón en nom del Grup Socialista té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Socialista creim que
aquesta Llei de transferències que possiblement aprovarem ara
és una bona Llei de transferències per als consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera, com també una bona llei per al
Consell de Mallorca, que en aquest moment no agafarà aquesta
transferència i nosaltres des del Grup Socialista respectam,
encara que pensam  que seria un bon moment per a tots per
agafar aquesta transferència.

Nosaltres pensam que és bona d’entrada perquè el Govern
balear ha pactat amb els consells insulars aquesta llei de
transferències. Jo crec que si l’any 93 s’hagués fet d’aquesta
manera que s’ha fet ara no estaríem ara en aquest moment
discutint una nova llei de transferències. És bona perquè no es
limita, com sempre s’ha fet, a traspassar el cost efectiu del que
es té en aquell moment, i el finançament a les lleis és
importantíssim. Nosaltres volem posar l’exemple que, si
s’hagués fet com sempre el cost efectiu, la distribució seria la
següent: Mallorca 4.285 milions, Menorca 308 i Eivissa 211, i
quant a les infraestructures, cinc llars de Tercera Edat, dues
residència i un menjador de transeünts a Mallorca, una llar de
Tercera Edat a Eivissa i un club de Tercera Edat a Menorca.
Però el que s’ha fet és intentar que en tres anys els tres
consells insulars tinguin la mateixa despesa per capita en
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benestar social, cosa que fins ara no s’ha fet. Per tant s’afegiran
400 milions a Eivissa i 150 milions a Menorca.

I a més, i això també és nou, es fan unes infraestructures,
tant a Menorca com a Eivissa per igualar les que tenim aquí a
Mallorca. Per cert, respecte al manteniment de les
infraestructures que deia el Sr. Pastor, i es referia a mi, el que
vaig dir és que una part d’aquests nous centres que es faran,
sociosanitaris o residències, ha de ser -i ho mantenc-
mantinguda pel Serbasa, perquè seran llits de subaguts i llits de
crònics aguditzats; una altra cosa és la resta de llits, que no
seria raonable que vinguessin en aquest moment a la
transferència i nosaltres creim que a l’addicional setena queden
molt explicitats els convenis que es poden fer per augmentar les
places que anomenam de l’Ibas. El que deia és que Eivissa
passarà de rebre un 4,4% a un 11,4, i Menorca d’un 6% a un
9%. Açò és exactament el que correspon pel nombre
d’habitants per illa. Llavors nosaltres creim que la finançació és
bona. Que podia haver estat millor? Evidentment, podia haver
estat millor. També hagués pogut ser millor abans, bastant
millor abans. Jo crec que hem perdut un temps preciós durant
uns anys, i no vol dir 16 anys, ni 18, des de l’any 93 sí que es
podia haver millorat molt.

I a més és important, i d’açò no se n’ha parlat, que aquesta
llei, a més del finançament té altres temes importants. Atorga
una àmplia capacitat per dictar normes als consells insulars
sobre les matèries que es transfereixen; recordem que l’anterior
llei de transferència de benestar social a l’article 3.1 deia que la
potestat reglamentària normativa sobre les competències que
es transferien se la quedava el Govern; en aquest moment no i
jo crec que açò és, per primera vegada, un reconeixement de la
capacitat política dels consells insulars en temes que sempre
havia tingut el Govern.

Un altre punt important és que el Govern manté, com no
podia ser d’altra manera, la capacitat reglamentària i de
coordinació per evitar que ens trobem una altra vegada com ara,
en què una illa creix més que l’altra en benestar social o en
altres temes, creant-se així greuges comparatius que ara
intentam corregir.

I creim, per últim, que també és important l’addicional
setena, com he dit abans, que dóna garanties als consells, als
tres consells insulars, agafin o no aquesta transferència, del fet
que és una transferència que no és tancada. Mitjançant aquesta
addicional es parla i queda tancat que es podran fer convenis
per millorar els mitjans econòmics, i no d’un en un, d’un consell
en un consell, com s’ha fet fins ara, sinó amb una comissió
conjunta els tres consells. Nosaltres és per açò que volem
francament felicitar al Govern balear i especialment a la
consellera Sra. Caro sobre la transferència que tendrà lloc avui.

Respecte a les esmenes, concretament nosaltres creim que
el que fan és doblar el cost que hi ha en els pressupostos i, per
tant, doblen les transferències. Respecte, concretament, als
centres de transeünts, he de dir que són competència
municipal, com ja li van dir, que a Menorca n’hi ha un que
finança el consell mitjançant les PPB amb 9 milions de pessetes,
a Eivissa el finançava fins a l’any 2000 l’Ajuntament de Vila i en

aquest moment l’està finançant conjuntament amb el Consell
Insular d’Eivissa; és a dir, que açò està en aquest moment
correcte i a Mallorca se li passaria la transferència del menjador
de transeünts. Respecte a si s’ha de fer el centre..., si s’ha de fer
una segona fase de Llucmajor, com a exemple una altra vegada
l’addicional setena diu clarament que es faran els convenis que
siguin necessaris per a les ampliacions.

Bé, que podrien ser millors les transferències? Evidentment.
Com ha dit el Sr. Buele els recursos que hi ha són els recursos
que hi ha i no n’hi ha més. Nosaltres creim que és una bona
transferència i per tant donarem suport a aquesta llei i no
donarem suport a les quatre esmenes que manté el Grup
Popular. Només per acabar diré que el centre d’Alzheimer, que
diu el Sr. Pastor, de Menorca hi ha el projecte a l’ajuntament i
començarà la construcció el gener.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica el Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel Sr. Gascon, del
PSOE. En primer lloc vull agrair que hagi llegit les esmenes del
Partit Popular i agrair el to de la seva intervenció. Jo li diré una
cosa: no necessitam una llei de transferències per signar
convenis amb els consells insulars. Això jo supòs que queda
clar, és a dir, podem firmar convenis quan vulguem. El que sí
que li agraesc és el reconeixement del fet que els doblers no són
en aquesta llei de transferències; vostès diran que ho ha de fer
el Serbasa, vostès diuen que ho faran a través d’un conveni;
nosaltres pensam que el correcte seria que d’una vegada per
totes s’hagués negociat una transferència, que hi hagués els
doblers sobre aquesta llei i que no s’hagués de tornar a
negociar pus amb els consells insulars.

En el que fa referència al centre de transeünts, nosaltres el
que reclamam és que, si evidentment aquest servei es dóna a
Menorca i es dóna a Eivissa, que es passin els doblers que es
passaran al Consell Insular de Mallorca, que es passin a
Menorca i que es passin a Eivissa.

En el que fa referència al senyor d’Esquerra Unida, li he de
dir que, com ve essent habitual, no m’ha escoltat. Evidentment
es votarà, es votarà i tots els grups votaran a favor, i votaran a
favor perquè han canviat carreteres, han canviat ordenació del
territori i han canviat moratòria per les transferències d’acció
social, no perquè els agradin les transferències. Per això vostès
han arribat a un consens: han canviat les persones per les
carreteres i per l’ordenació del territori.

I en el que fa referència al Sr. Buele, com sempre ni escolta
ni crec que hagi llegit ni la Llei de transferències ni les esmenes.
Què em ve a contar vostè aquí de 18 anys que el Partit Popular
no ha va fer? Vostè sap quan varen arribar les competències de
l’Imserso?, ho sap? Fa vuit anys, l’any 97, l’any 97. Per tant no



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / 16 d'octubre del 2001 3075

 

em digui si 18 anys ha tengut el Partit Popular; varen arribar les
competències de l’Imserso que avui és l’Ibas, i gràcies a
aquestes competències avui tenim residència de Felanitx,
gràcies a aquestes competències tenim residència de Felanitx,
cosa que històricament el Partit Socialista Obrer Espanyol
s’havia negat a posar mai els doblers, i gràcies a això tenim
centre de dia a Llucmajor, perquè varen venir els doblers i
vostès ho han aturat, avui és un club, tan sols. Per tant, Sr.
Buele, no em parli dels 18 anys del Partit Popular. Avui
governen vostès i vostès avui, el Partit Socialista de Mallorca,
traeix els mallorquins; sí senyors, sí senyors, avui el Partit
Socialista, Socialista, de Mallorca traeix els mallorquins. Vostès
avui aprovaran una llei que no volen perquè saben que no és
suficient però que la seva presidenta els obliga a votar-hi a
favor perquè així ho ha pactat amb el Sr. Antich. Recorden
aquell dinar de la crisi mundial?, idò aquell dia ho va pactar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor, en nom del Grup Popular. Ningú no vol
intervenir en torn de contrarèplica? Sr. Buele, en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Encara que només sigui per respondre les paraules que ens
ha adreçat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, nosaltres
volem remarcar el contrari del que ha dit respecte del nostre
grup parlamentari. Som un grup parlamentari que vol les
transferències als consells insulars, que creu que el Govern de
les Illes Balears, d’acord amb l’acord programàtic que vàrem
signar l’any 99, ha de fer aquestes transferències als consells
insulars, i moltíssim més quan es tracta d’unes transferències
que fan referència a la política social, no en faltaria d’altra.

No ens ha de venir aquí el portaveu del Grup Parlamentari
Popular a donar-nos avui, aquí, l’any 2001, lliçons de política
social quan durant -ho torn a repetir- els 18 anys que varen
estar governant haguessin pogut fer política social i no la varen
fer. Quan jo m’estic referint..., quan jo m’estic referint a 18 anys,
m’estic referint al fet que començaren a governar el 83, i avui
estam en el 2001. Vostès tenien i tenen la possibilitat de fer
bona política social, i si jo he alAludit al Govern del Sr. Aznar és
perquè en aquests moments el Govern del Sr. Aznar té
l’oportunitat de fer una bona política social i no la fa; quan jo
estic parlant del Grup Parlamentari Popular parl de vostès i parl
de la seva formació política. Transferències en serveis socials
avui es donen, 18 anys després de tenir autonomia.
Naturalment que són tres anys després del fet que poguéssim
transferir alguna d’aquestes matèries.

El que no acceptaré de cap de les maneres, i m’ha de
permetre que li ho digui així, és que a un grup parlamentari com
és el del PSM-Entesa Nacionalista, que nosaltres creim, i el
Diari de Sessions n’està ple, creim haver fet aportacions
positives en matèria de política social que vostès quan tenien

l’oportunitat d’atendre no ha varen fer, ara ens venguin a donar
lliçons del que hem de fer nosaltres. Vostès facin el que els toca
fer, vostès donin suport quan vegin que hi ha una iniciativa
positiva en bé d’una política social, vostès no ens pretenguin
donar lliçons d’allò que no saben; mirin primer d’aprendre’n i
llavors ja ens n’ensenyaran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Només per puntualitzar dues coses
sobre el Serbasa, el que diu vostè. Sincerament jo crec que no
tindria cap lògica que ara es fes una transferència econòmica
per mantenir un centre inexistent. En aquest moment són
inexistents tant el de Menorca com el d’Eivissa. Per tant a
l’addicional setena ja se’n parlarà. Vostè diu que en el Serbasa;
bé, jo crec que una part sí, és l’opinió del nostre grup, però ara
en aquest moment que vinguessin 300 milions per mantenir
aquests centres no tindria cap lògica perquè no hi són.

Per altra banda, sobre el menjador de transeünts estam
concretant en un tema molt puntual quan no és aquesta la
qüestió. El que s’ha fet és comptar la despesa per persona a les
Illes, i surt a cost 2001, o 2000, 6.000 pessetes per persona; a
Menorca estan a 4.000 i a Eivissa estan a 2.000 i busques; anam
a igualar a 6.000 i això inclou el menjador. Res més, i jo crec que
és senzilla la qüestió. Vostè diu que es necessitarien més
doblers; jo hi estic d’acord, evidentment per a benestar social
se’n necessiten més, i jo podria ser partidari que se n’emprin
més en benestar social que en altres coses que discutim moltes
vegades aquí, també li ho dic ara, però així és com funcionen les
coses a les comunitats autònomes i també a l’Estat.

Per altra part, malgrat que és cert que l’Imserso, ja que ha dit
del PSOE que fins al 97 no es van fer aquestes transferències,
també és cert i estarà d’acord amb mi que no per no tenir
transferències no s’ha de fer absolutament res a Menorca,
Eivissa i Formentera, i açò és el que es va fer, açò és el que es
va fer, i amb la Llei de transferències 12/93 va ser un escàndol,
el que es va fer, perquè es va mantenir el que hi havia i hi havia
coses a un lloc i no hi havia coses a l’altre. Fa just dos anys
que encara ens deien, quan s’havia d’ingressar una persona
gran i no hi havia places a Menorca, que podia ingressar a la
Bonanova. Vostè troba que és mínimament raonable, açò?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat el debat d’aquestes
esmenes i procediríem ara a debatre la disposició final segon,
on es manté un vot particular del Grup Parlamentari Popular,
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RGE núm. 3717. Per defensar el vot particular té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquest vot particular que nosaltres hem presentat a la
disposició addicional segona, que resa com a títol “data
d’efectivitat de l’atribució de la competència”, no ve motivat
per consideracions de caràcter jurídic ni de caràcter de tècnica
parlamentària, encara que sí el rerafons és un rerafons de
caràcter jurídic i un rerafons de tècnica parlamentària. Ve
motivat aquest vot particular per un rerafons tal volta -i més en
un parlament- més important: per un rerafons de caire polític, i
per tant la nostra intervenció principalment es fomentarà o es
fonamentarà en aquest caire polític que va donar lloc al fet que
avui tinguem aquesta disposició final segona.

Mirin, jo no he estat ni a cap dinar ni a cap sopar per
resoldre la crisi mundial, no he participat en cap reunió i, per
tant, m’abstindré, per responsabilitat, de fer cap comentari al
respecte i, sobretot, de fer interpretacions sobre aquesta
qüestió i d’allò que es va acordar. El que sí és cert és que
aquesta esmena que es va presentar dins la comissió té una
presentació que ens fa entendre a nosaltres que qualque cosa
ha passat, que qualque cosa ha passat que ha fet que Unió
Mallorquina, i com que l’esmena la va presentar Unió
Mallorquina crec que m’hi puc referir, en aquest cas concret
hagi fet una mitja volta, s’hagi retirat de tots els improperis que
ha anat destilAlant al llarg d’un any en contra del Govern balear
i, concretament, en contra de la Conselleria d’Acció Social, i
més concretament en contra de la seva consellera, per ara
oblidar-se de tot el que ha dit i arribar a un acord, a un mal
acord per als interessos de Mallorca per tal de salvar aquesta
llei i que es produeixi allò que en deim una transferència de
caràcter horitzontal per als tres consells insulars, amb
independència de la seva efectivitat.

A partir d’aquí, noblesa obliga, enhorabona, Sra. Consellera.
Vostè ha aconseguit que posessin el mac en terra; per tant,
enhorabona. Ha aconseguit que aquesta llei sigui votada per
tots els membres del pacte i per aquell que dóna suport al pacte,
encara que sigui a vegades d’una manera no massa entusiasta,
però ho ha aconseguit, ho aconseguirà; per tant enhorabona,
enhorabona perquè la política que vostè representa, el grup que
vostè representa i d’Esquerra Unida d’ha imposat als criteris
d’Unió Mallorquina. Enhorabona, no ens agrada però
enhorabona, l’he de felicitar perquè jo he de jutjar no per les
reunions que hi ha hagut, perquè no hi era, he de jutjar per tot
el que han dit uns i altres i pel resultat final, i el resultat final és
aquest, no és un altre. Si avui el resultat final fos que aquesta
llei té la seva efectivitat a dos consells insulars, només, no li
podria donar l’enhorabona. Vostè hauria de donar l’enhorabona
a la Sra. Munar, que va entaular aquesta batalla dialèctica amb
vostè, però com que no és així, noblesa obliga i reiter
l’enhorabona.

Quin és el problema de fons? El problema de fons és que
estam davant una esmena que va ser qualificada de caràcter
tècnic, i no hi entraré, que fa que, ni més ni manco, l’entrada en

vigor d’aquesta llei sigui per a tots igual i la seva efectivitat es
desplaça a un consell insular a l’any 2003 després d’un procés
electoral, i açò és molt greu, açò és una irresponsabilitat total i
absoluta amb el present i amb el futur. És molt greu. Jo
demanaria aquí, als ilAlustres diputats i diputades que no
s’emparessin en l’eufemisme de l’article 148 o 149 de la
Constitució, o en els articles 10, 11 i 12 de l’Estatut
d’Autonomia, que ressenyen una sèrie de competències i que
es fan efectives... Tenen un procés per fer-se efectives, i aquest
és el procés que nosaltres feim, però aquí no, aquí es desplaça
la seva efectivitat a després d’un procés electoral, on no sabem
la composició del nou Consell Insulars de Mallorca quina serà
i on no sabem quins seran els criteris del nou equip de govern
que hi pugui haver, en el Consell Insular de Mallorca. Reiter:
irresponsabilitat total i absoluta.

Aquí només cabien dues coses, només cabia que l’entrada
d’efectivitat de la competència fos per als tres consells insulars
dia primer de gener de l’any 2001, o bé que l’efectivitat de la
competència fos dia 1 de gener de l’any 2001 per al Consell
Insular de Menorca i el d’Eivissa i Formentera. 2002, perdó,
gràcies. I el d’Eivissa i Formentera. I el Consell Insular de
Mallorca haguera pogut renunciar a aquesta competència si
sabia o entenia que li venia mal dotada i que per tant no la
podia assumir i l’hipotecava, perquè quina és l’explicació? Me
la podran donar, l’explicació?, la pot donar el representant
d’Unió Mallorquina que va presentar aquesta esmena? No la
pot donar perquè no hi és, i no crec que ningú surti a defensar-
la per explicar que convé a Mallorca que aquesta competència
vengui el 2003, crec que no hi haurà ningú que surti. Diran “un
criteri d’oportunitat”, com ens van dir en comissió, però jo vull
un argument clar i llampant que em digui que aquesta
competència convé a Mallorca que es desplaci al 2003, després
del mes de juny, després d’un procés electoral, i aquest any i
mig de vacances. Hi haurà una llei que és vigent però no hi
haurà una efectivitat en el Consell de Mallorca.

Jo no els deman explicacions, senyors representants ni del
PSM, ni d’Esquerra Unida, ni del PSOE, ni del Grup Mixt, no els
deman explicacions perquè qui ha d’explicar no ve a explicar, no
ve a explicar ni ho va explicar quan la va presentar. Per tant,
aquest vot particular és per donar un poc de coherència a
aquesta llei, és per evitar sortir al Guinness del que és una
pràctica parlamentària d’un projecte de llei que té dues entrades
d’efectivitat dilatades en el temps amb una mateixa competència
que afecta a uns mateixos sectors. És a dir, no tindrem la
competència efectiva a Mallorca, no es podrà fer cap tipus de
política social entorn i en base a aquesta llei a l’illa de Mallorca,
ara actualment; sí a Menorca i sí a Eivissa i Formentera, i
enhorabona, enhorabona independentment del criteri que
t inguem al respecte de si era millorable o si no era millorable
aquesta llei.

Jo crec que aquests són uns arguments de suficient pes
perquè ens penséssim molt seriosament aquesta disposició
final segona de la seva data d’efectivitat, i no cometem aquesta
barbaritat, aquest greuge comparatiu entre uns consells i un
altre. És més, la Llei de consells insulars, l’anterior i l’actual, i la
llei i el reglament que regula la Comissió Tècnica Interinsular,
em perdonaran si faig una exageració, és prou sàvia que ja
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preveu una circumstància com aquesta, i diu: “Quan es faci una
transferència a un consell insular, la proposta s’ha de fer als
tres consells insulars a la vegada”. Horitzontalitat.
Efectivament, clar que sí, i donar un termini d’un mes a cada un
dels consells insulars perquè es pronunciïn sobre si l’accepten
o no l’accepten. Perfecte. I clar que sí!

Què ha passat ara perquè es girés la truita? Qualcú pot
explicar quins són el motiu i la justificació si no són un motiu i
una justificació política? I si el motiu i la justificació són un
motiu i una justificació política, nosaltres no hi estam d’acord
però ho entendrem, ho entendrem. Ara, em creguin que avui
feim un flac favor als serveis socials, a aquesta llei de
transferències d’aquesta competència als consells insulars, al
Consell Insular de Mallorca i al Govern de la comunitat
autònoma, perquè la responsabilitat que açò suposa de no fer
efectiva aquesta competència fins al 2003 és una responsabilitat
que recau damunt tots nosaltres, damunt tots nosaltres, perquè
el 2003 poden passar moltes coses i, necessàriament, si s’ha de
renegociar novament aquesta competència, haurà d’afectar
necessàriament als altres dos consells insulars, que s’hi han
pronunciat a favor, que hi han fet feina i que estan d’acord amb
aquesta llei.

Aquí allò noble, allò seriós, allò rigorós és que haguessin
dit que no la volien, com ho van fer amb la Llei d’ordenació
turística la legislatura passada, i perdonin, perquè vegin que no
vull posar el dit dins els altres, com ho vam fer nosaltres en el
Consell Insular de Menorca quan aquí governava el Partit
Popular i allà governava el Partit Popular en matèria de
guarderies, que vam dir que no la volíem perquè ens venia mal
dotada i vam votar en contra. Ho vam fer! Per què?, perquè
quan un est à en el consell insular ha de defensar els interessos
del consell insular per damunt qualsevol altra circumstància, i
quan un està en el govern els interessos del govern, i aquí no
es defensen ni uns interessos ni uns altres.

Per tant, deman que hi pensin i que per favor posin l’entrada
d’efectivitat d’aquesta competència el mateix dia, 1 de gener de
l’any 2002, per al Consell Insular de Menorca, el de Mallorca i
el d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir en torn en contra. Sr. Alorda, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per posicionar-nos i per
apuntar i intentar desdramatitzar aquesta qüestió. Jo crec que
els debats insulars els hem de tenir amb molta cura, amb molt de
seny, i aquesta fórmula que s’està (...) darrerament de cercar
unes illes contra les altres, fins i tot amb acusacions d’alta
traïció, com ha fet l’anterior portaveu en aquest tema al nostre
grup, crec que desnaturalitzen aquest tipus de debat sobre les
transferències. Crec que és interessant ser molt més assenyats,

com dic, i aquest element d’una cosa greu greu, històrica,
barbaritat, irresponsabilitat total..., tot aquest tipus de
qualificatius posats al fet que s’ajorni una ent rada en vigor,
millor dit, una data d’efectivitat d’una competència ens semblen
excessius, i fins i tot posar tant d’èmfasi en aquesta lluita entre
illes, ja dic, o està molt més justificada, molt més del que
nosaltres veim en aquest cas, o realment és un terreny molt
llenegadís del qual pens que, com a diputats d’aquest
parlament, hem de procurar evitar. Com a mínim des del nostre
grup feim aquesta crida en aquest sentit.

Per altra banda li he de reconèixer que el debat sempre és
complicat, i l’arribada a enteses dóna supòsit d’equilibri que té
les seves pròpies regles, com vostè sap molt bé perquè fa molts
d’anys que hi està dedicat. Nosaltres ja vàrem dir com a grup en
comissió, i ho mantenim ara sense cap mena de problema, que
no ens agrada la fórmula escollida, no la trobam especialment
reeixida, però si així es resol un problema o una solució que
s’ha pactat i tothom s’hi veu més o menys satisfet dins la línia
que s’havia de garantir, que era que els tres consells volien la
competència i que institucionalment així ho havien reflectit en
acords plenaris formats i creats a través de la llei de..., tal i com
estava previst a la Llei de consells, realment no hi vèiem major
problema.

Certament el mes de juny del 2003 -ja ho vàrem apuntar- no
sabem que sigui la data més raonable per a una transferència.
Això no obstant creim que dins aquest joc que donen els
equilibris no ho veim tan dramàtic com ho han volgut apuntar
des del Partit Popular i, per tant, el tema que és l’important, que
és doni aquesta transferència, que de cara al futur tenguem
aquesta transferència dels serveis socials insularitzada o, millor
dit, aquesta ampliació, perquè coincidiran amb mi que
teòricament benestar social ja estava transferit, ja no caldria;
l’Imserso hauria d’haver vengut pràcticament d’immediat amb
els primers pressupostos; talment ho presentàvem nosaltres,
vostè recordarà les esmenes als pressupostos de l’any 97, ja
devien ser, perquè va arribar a finals del 96, havia d’entrar el 97,
ja en el 97 demanàvem que tot l’Imserso passàs als consells. Ho
vàrem demanar el 98 i ho vàrem demanar el 99, si no ho record
malament. Per tant, era normal, era la lògica de la Llei de
transferències, que duia al fet que tal i com venia l’Imserso
s’insularitzassin aquestes competències. Ara s’ha pactat una
data d’efectivitat que es mira que serà la més adequada per als
que estan gestionant en aquest moment aquestes dates.

Ja dic que les dates d’efectivitat moltes vegades difereixen
en el temps. Pensin en el nostre estatut d’Autonomia quantes
competències ens té atribuïdes ja amb caràcter exclusiu que no
ens arriba a entregar l’Estat, i jo crec que amb un acte de..., no
de traïció, tampoc no el voldria triar, però efectivament la data
d’efectivitat no és fins al decret de traspàs i tenim
l’administració de l’Administració de Justícia, tenim l’Insalud,
tenim..., ara no se me n’ocorren d’altres però n’hi ha d’altres,
que tenim la competència, alguna des del 83, alguna des del 83
i no l’arribam a tenir, no arriba a tenir efectivitat aquella
competència de la qual som plenament titulars de llavors ençà.

Jo crec que el que hauríem de fer a través d’aquest debat
que s’ha produït en aquesta tramitació, per ventura hauríem de
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fer una reflexió sobre reconsiderar el sistema que tenim
d’atribució de competències als consells i cercar una fórmula
que sigui més raonable. En qualsevol cas crec que serà un gran
avanç que anem a un sistema de finançament més general, que
no tengui en comp te només el cost efectiu sinó una fórmula ja
més àmplia i més de caràcter global.

En qualsevol cas ja dic que nosaltres no podem votar el vot
p articular perquè, Sr. Huguet, el vot particular senzillament faria
desaparèixer la data d’efectivitat; vostè ni tan sols ha fet una
transacció de cap mena, és a dir, ni tan sols ha fet una
possibilitat que tenia, de presentar una esmena a aquesta
disposició final..., que sí que la té, Sr. Huguet, si s’introdueix
una esmena dins una comissió, nova, és evident que hi ha un
període, que hi ha d’haver una possibilitat d’intervenir-hi.
Vostè fa un vot particular i això ens duria a una entrada en
vigor sense data d’efectivitat. Vostè sap que amb la Llei de
consells en la mà toca haver-hi una data d’efectivitat, per això
es va introduir aquesta esmena tècnica, i pensam que serà més
raonable i més oportú aprovar-la tal i com ha quedat
consensuada entre els grups que realment han donat suport
que aquesta transferència sigui efectiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, nosaltres hem
començat la nostra intervenció, com a Grup Parlamentari
socialista, dient que pensàvem que era una bona transferència
i que pensàvem que també era un bon moment per al Consell de
Mallorca agafar aquesta transferència, el que passa és que
també hem dit que som respectuosos amb el que decideixi el
Consell Insular de Mallorca, i nosaltres, com vostè sap no
estam en el Consell Insular de Mallorca. Per tant, des del
moment que les negociacions es varen fer amb els tres consells
insulars, que es varen pactar amb els tres consells insulars i que
tots els consells insulars hi varen estar d’acord, nosaltres creim
que si no s’agafa la transferència ara ha de ser per un problema
tècnic i no tenim perquè dubtar que hi hagi altres motius que
justifiquin aquesta no assumpció de la transferència.

Per altra banda, a nosaltres també ens va interessar
l’addicional setena, que protegeix tant els dos consells insulars
que agafen la transferència com el que no l’agafa perquè la
igualtat es mantengui durant el temps.

I per últim, jo no ho sé segur, però crec recordar que hi ha
qualque antecedent, si no igual, similar, no gaire llunyà, sobre
processos de transferències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, el Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo em cenyiré a la qüestió,
no aniré al debat anterior com ha fet un portaveu per replicar
aquest vot particular que nosaltres hem presentat, l’altre debat
s’ha tingut i per tant no em referiré a l’altre debat ni a
justificacions del passat, ni a res, estam en el debat que estam.
Crec que, i si ho he fet em sap greu i ho retir, miri que li dic Sr.
Alorda, però jo crec que en la meva intervenció vostè serà
incapaç de llegir al diari de sessions que jo hagi fet un
enfrontament entre illes; jo he tractat que aquí hi havia hagut
un enfrontament entre partits polítics, me’n guardaré molt de
caure de fer enfrontaments entre illes i de fer victimisme d’una
illa cap a l’altra; per tant, crec que no ho he fet, i si ho hagués
fet em sabria molt de greu, i per tant, com que sé que no ho he
fet li dic que puntualitzem les coses. Aquí hi ha hagut un fort
enfrontament entre partits polítics, i un partit polític n’ha sortit
amb la seva, i per tant, enhorabona a aquest partit polític, açò
és el que jo he dit; per tant, lluita d’illes no, lluita de partits sí.

Del que sí estic content és que almenys s’ha reconegut,
entre línies, el que es diu que s’ha resolt un problema polític.
Efectivament, s’ha resolt un problema polític, el que no s’ha
resolt és el problema de si volem o no volem aquesta
competència tal com ve dotada a la llei, açò no s’ha resolt pel
Consell Insular de Mallorca, açò no s’ha resolt; perquè si
s’hagués resolt, no té justificació aquesta disposició addicional
segona de traslladar l’efectivitat de l’assumpció de la
competència, si estigués resolt hagués dit ara, ara tot d’una i
que es desmantelli la conselleria, que era el que proposava. O
no és així? Em rebatin aquests arguments, jo li deman que em
rebatin aquests arguments, és açò que s’ha traslladat en el
temps, s’ha traslladat la resolució d’un problema polític a
després d’unes eleccions, perquè si ho haguessin hagut de
resoldre ara ho haguessin romput. Aquest és el problema que
hi ha hagut. I què és el que es crea? Resolen un problema
polític i es crea un problema institucional, agradi o no agradi.

I ja li he dit, com que un s’ha de curar en salut, ja he dit que
les competències que venen referides a l’Estatut d’Autonomia
de facto no són competències pròpies ja de la comunitat
autònoma quant a la seva efectivitat, perquè açò necessita un
procés que està establert a les lleis estatals, i vostè açò ho sap
més bé que jo, com a misser, molt més bé que jo; vostè sap que
aquestes competències són de la comunitat però les podrà
exercir en el moment que hi hagi el reial decret de transferència
corresponent i en el moment que se signi l’acta d’acceptació
d’aquesta competència, aquest és el procés i vostè açò ho sap,
no em pot comparar una cosa amb l’altra perquè no són
comparables.

L’entrada d’efectivitat que vostè em diu: és que si
acceptéssim el seu vot particular, resulta que no seria efectiva.
Miri, la Llei de consells insulars, efectivament, diu el que diu,
però en aquest cas concret, si a vostè li fessin una pregunta,
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com a jurista, què diria; que si la llei no diu res, l’entrada
d’efectivitat coincidirà amb la seva publicació, açò diria vostè.
O no ho diria? Per tant, buit legal, cap ni un, cap ni un, seria
efectiva immediatament després de la seva entrada en vigor.

Bé, jo, amb tots els respectes al Sr. Gascón, vostè ha emprat
l’argument que havia d’emprar, de dir bé, si el Consell de
Mallorca hi està d’acord què vol que diguem nosaltres, no ens
hi oposarem, a nosaltres el que ens interessa és que ens vagi
bé. Aquesta és la raó, açò és la raó de veritat, no el error, la raó
de veritat; és a dir, vostès el que no hagueren acceptat mai és
que açò hagués hipotecat el Consell Insular de Mallorca o
d’Eivissa i Formentera; vostè acceptaria que l’entrada
d’efectivitat fos per als tres consells insulars al mateix temps
que al Consell Insular de Mallorca? És a dir, li repetiré i acab, li
repetiré, a més, amb aquesta pregunta per tenir l’oportunitat
que pugui contestar: vostè accepta que a Menorca faci efectiva
aquesta competència dia 30 de juny del 2003? Ja m’ha
contestat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Torn
de contrarèplica? No hi ha intervencions, per tant, el debat
queda substanciat. I procediríem ara si hi ha algun grup que no
hagi intervengut i vulgui fixar posicions respecte del conjunt
global del dictamen. Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, té la
paraula per cinc minuts.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Els Verds d’Eivissa amb aquesta declaració el que
volem fer és explicar el nostre canvi de vot respecte del que
férem al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i també en
aquest Parlament, dia 6 de febrer de l’any 2001; ja en aquell
moment, està al diari de sessions, i vàrem acabar el parlament
dient: el que volem dir és que Els Verds d’Eivissa avui votarem
-era dia 6 de febrer d’aquest any- a favor, a fi de donar
l’oportunitat a aquesta descentralització que creim, en
qualsevol cas, bona, però que esperam que dels treballs
parlamentaris se’n puguin derivar millores clares per al benestar
social de Formentera i d’Eivissa i que el resultat final honori un
p oc el pacte progressista de Balears. Allà on més problemes hi
ha -s’entén a nivell social- és on la llei més ha d’afectar i més
positivament s’ha de manifestar. Això dèiem el dia 6 de febrer
i desgraciadament no hem tengut sort.

Aleshores vull fer un resum dels motius pels quals Els
Verds d’Eivissa votarem abstenció aquesta vegada, és la
primera vegada que ho feim en aquest Parlament, i voldríem dir
el primer de tot és que Eivissa i Formentera són els grans
perjudicats d’aquesta llei. És a dir, mentre en carreteres, des del
primer, el 12% dels recursos en transferència aniran a Eivissa i
Formentera, en canvi en benestar social només vendrà el 5%,
per exemple; o mentre un mallorquí val 2 pessetes, un eivissenc
i un formenterer els dos primers anys valen 1 pesseta. Per què
un formenterer o un eivissenc han de valer la meitat que un

mallorquí en el cas de benestar social i no en el cas de
carreteres des del primer any. Això és una pregunta interessant
a fer per a la societat pitiüsa.

En segon lloc, el tema de les infraestructures, a Menorca i
a Eivissa se’ns donen algunes cosetes, perquè evidentment es
nota que no hi havia pràcticament res, no és que a Mallorca hi
hagués molt, però proporcionalment bastant més, però el que
sí que és cert, amb dades del propi equip de govern d’Eivissa
i Formentera, és que el dèficit de places en infraestructures
socials és de 842 places en el Pla sociosanitari d’Eivissa i
Formentera i estan fent inversions en aquesta llei per valor de
100 places, és a dir, per cada una que se’n construeix en farien
falta set més, no? Sense comentaris, ni una pesseta de
manteniment.

En tercer lloc, i don unes xifres d’ahir de la premsa pitiüsa,
les Pitiüses a l’any 98 que és el càlcul de base de població
d’aquesta llei, tenien 89.900 habitants, ara en tenen 108.000, ha
crescut 20.000 habitants la població des de la base de càlcul
que es presenta aquesta població. Vol dir que Eivissa i
Formentera han crescut molt més que Balears, per tant hi ha
molts més problemes socials i això no entra en còmput
d’aquesta llei, a no ser que facem un d’aquests convenis
fantàstics, que, com qualcú ha dit, no importa fer lleis per fer
convenis.

Per tant, els grans perdedors d’aquesta llei són els
ciutadans i ciutadanes d’Eivissa i Formentera, la terra més
vertebrada i amb més problemes socials, com sap tothom,
començant pels informes de Sa Nostra o de Cáritas en matèria
social; en segon lloc, el que volem dir és que Els Verds
d’Eivissa esperàvem justícia i igualtat, allò que la consellera
Salom defensa davant Madrid en matèria sanitària; allò que a
posteriori d’entrar al Govern el conseller Pons demana respecte
d’educació a Madrid, nosaltres ho demanam per a Eivissa i
Formentera en matèria de cohesió social i exactament de
cohesió social xerram, Sr. President. La terra més desvertebrada,
com dic, i amb més problemes socials de drogaaddicció,
d’immigració, de desescolarització, d’alcoholisme, ha de tenir
també la inversió més forta; i ja el que és massa és que no arriba
ni a empatar amb els que estan una mica millor, no dic bé, que
nosaltres a altres illes.

En darrer extrem, el que voldria dir és que, com a resum de
tot aquest procés, s’han demostrat per a mi dues coses, en nom
d’Els Verds d’Eivissa: primera, que és una transferència
esgarrada, es va fer per a un consell insular que al final no l’ha
volguda en aquesta legislatura, i allà on hi havia més problemes
social és just allà on més es perjudica, aleshores no sé els
beneficiaris polítics clars i molt menys de serveis socials clars
quins són. Ja dic, ni Mallorca vol la llei ara, és a dir, ja ho
deixam per a una altra legislatura, ni Eivissa i Formentera, on fa
més falta, tendrà el mateix que tendria Mallorca si li donassin
ara. Sense comentaris.

El temps dirà, però el criteri que en asfalt ens toca el 12% a
Eivissa, des del primer dia de transferència, i en canvi en
benestar social, ens toca el 5%, és bastant poc decorós davant
la societat pitiüsa, i ho dic com a verd, però també ho dic com
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a ciutadà que demà tornaré a estar a les Pitiüses. Crec que
qualsevol diputat o diputada a les Pitiüses avui no dirà que hi
ha una fita històrica, ni dirà que estam alegres, dirà: una vegada
més pesam poquíssim a la política balear; i ho feim en un tema
essencial, per fer carreteres sempre hi som a temps, sempre hi
ha diners, en canvi per pesar com els altres en un tema tan
important com aquest no hi ha res a fer.

En aquest sentit, ens dol molt haver-nos d’abstenir, crèiem
que des del gener d’enguany que ja havíem avisat hi hagués
p ogut haver una negociació i demostrar que el pacte
progressista a les Pitiüses, en matèria de benestar social, ho feia
millor que el pacte conservador en èpoques pretèrites, però
realment la diferència és zero. En aquest sentit, nosaltres
seguirem reivindicant que hi hagi una igualtat de tracte entre
territoris i que sempre hi hagi una discriminació positiva en
favor de la sensibilitat social i en favor dels territoris que estan
pitjor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt.
Substanciat el debat, procediríem a la votació, en primer terme,
d’aquells articles que no estan esmenats, que serien l’article 1
a 18, també els articles 20, 21, 22 i 23, les disposicions
addicionals primera, segona, tercera, quarta, setena i vuitena i
les disposicions transitòries primera, segona i la disposició
derogatòria única i la disposició final primera del dictamen, a
més de la disposició final tercera i dels annexos II i III i
l’exposició de motius del dictamen. Poden els senyors i
senyores diputats procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots a favor, 30; abstencions 27. En
conseqüència, queda aprovat aquest bloc de l’articulat.

Procediríem, a continuació, a la votació de les esmenes
presentades a l’article 19 i a les disposicions addicionals
cinquena i sisena i a l’annex, que s’hi mantenen les esmenes
1026, 1027, 1028 i 1029, votaríem ara les esmenes, així com el vot
particular.

Senyores i senyors diputats votam les esmenes, poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots a favorables, 25; vots contraris,
28; abstencions 1. En conseqüència, queden rebutjades les
esmenes.

Procediríem, a continuació, a la votació de l’article 19 i de les
disposicions addicionals cinquena, sisena, de l’annex I del
dictamen, així com de la disposició final segona.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Vots favorables, 30; 26 vots en contra i 1 abstenció. En
conseqüència, queden aprovats aquests articles esmentats.

I procediríem ara, en compliment del que disposa l’article
24.6 de l’Estatut d’Autonomia, a efectuar una votació final
única, per tal que la majoria suficient assoleixi pel vot favorable,
computat de manera separada, pels parlamentaris que
representin si més no dues illes diferents. En conseqüència, en
primer lloc, seria la votació dels diputats de Mallorca,
globalment, al projecte.

Senyores i senyors diputats de Mallorca, poden procedir a
la votació.

Resultat de la votació a Mallorca: vots a favorables, 17;
vots en contra, 15; cap abstenció.

Procediríem ara a la votació de les senyores i senyors
diputats de l’illa de Menorca, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 7; vots en contra, 5;
abstencions, cap.

I procediríem, en darrer terme, a la votació dels senyors i
senyores diputats d’Eivissa i Formentera, els quals poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 6; vots en contra, 6;
abstencions, 1.

Atesos els resultats de la votació, aquesta Presidència
proclama aprovada la llei, que tengut majoria qualificada per
part de dues illes, establerta a l’article 24.6 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i proclam aprovada la Llei
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 3344/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a modificació de l'article 471 de la Llei
orgànica 6/1985, del Poder Judicial.

Passaríem a continuació al següent i darrer punt de l’ordre
del dia, que és el debat de presa en consideració de la
Proposició de llei 3344, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a modificació de l’article 471 de la
Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, per ser tramesa, si n’és
el cas, al Congrés dels Diputats.

Procediríem, a continuació, a la lectura del criteri favorable
del Govern.

EL SR. SECRETARI SEGON:

El Sr. Antoni Garcías Coll, Secret ari del Consell de Govern
de les Illes Balears, certific que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de setembre del 2001, adoptà, entre
d’altres, el següent acord: manifestació de criteri respecte de la
presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de
l’article 471 de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, com
també sobre la tramitació de la proposta esmentada.
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A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

Primer. El Consell de Govern manifesta la conformitat
respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei de
modificació de l’article 471 de la Llei orgànica 6/1985, del Poder
Judicial.

Segon. Manifestar-ne la conformitat pel que fa a la
tramitació d’aquesta proposta.

Tercer. Traslladar el contingut d’aquest acord al Parlament
de les Illes Balears, per tal que se’n derivin els efectes
pertinents.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin
expedeix aquest certificat, amb el vist-i-plau del Molt Honorable
Senyor President, que firm i segell a Palma, a dia vint-i-un de
setembre de l’any dos mil u.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Segon, per la lectura del criteri
del Govern. Per a la presentació de la Proposició de llei té la
paraula, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, autor de
la mateixa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sotmetem avui una proposició de llei que pretén que
siguin les Corts Generals, com s’ha apuntat, que modifiquin la
Llei orgànica del Poder Judicial, a fi que els coneixements de la
llengua catalana tenguin la consideració de requisit en els
concursos de provisió, i no just els de mèrit, com en aquests
moments. Naturalment, el text es refereix a totes les comunitats
autònomes amb llengua oficial pròpia.

Pensam que el debat és el moment més oportú tenir-lo, en
aquests moments en què tant es parla d’un pacte per la justícia.
Nosaltres estam immersos dins un pla de xoc, també, per mirar
d’impulsar l’ús de la llengua catalana en el nostre país i creim
que és important reobrir el debat que va impulsar el Parlament
català amb una proposta semblant, que es va estavellar al
Congrés dels Diputats, el juny de l’any passat; i pensam que
amb la nostra insistència, la nostra tenacitat d’aquests
parlaments, pot arribar a tenir una modificació raonable i justa
de la llei orgànica.

Convenguem d’entrada que exigir el català per accedir a la
funció pública a les Illes Balears és una conseqüència lògica i
raonable de la seva oficialitat. Crec que ja en aquesta tribuna,
en aquesta cambra, és una opinió pacífica d’ençà que a la fi de
l’any 96 vàrem canviar la Llei de funció pública i es va apuntar
una modificació en aquest sentit, d’exigir el coneixement de
català per accedir a la funció pública. Tots els arguments que
servien en aquell debat i que jo els confés que també he
aprofitat per a aquest altre són realment traslladables
íntegrament; bàsicament perquè, em perdonin l’obvietat, però
és evident que l’oficialitat d’una llengua no es predica d’una

administració, l’autonòmica en aquest cas, sinó de tot el
territori, per tant, afecta tot el territori de les Illes Balears, i
sobretot i especialment les administracions públiques.

Així ho reconeix en doctrina consolidada el Tribunal
Constitucional, a l’exposició de motiu de la llei hem fet esment
concretament d’una sentència, per totes, la 82/96, on afirma: la
instauració per l’article 3.2 de la Constitució de la cooficialitat
de les respectives llengües espanyoles en determinades
comunitats autònomes té conseqüències per a tots els poders
públics en les dites comunitats. I en primer terme, el dret dels
ciutadans a usar qualsevol de les dues llengües davant
qualsevol administració, amb plena eficàcia jurídica. De manera
que existeix, segons diu textualment, “el consiguiente deber de
todos los poderes públicos, -per tant-, estatales, autonómicos
y locales -diu expressament la sentència, radicats a la comunitat
per adaptar-se a la situació de bilingüisme constitucionalment
prevista.

Així doncs, la primera conseqüència de l’oficialitat d’una
llengua és el dret d’ús que en tenen tots els ciutadans.
Evidentment, a l’esfera no importa parlar-ne, tothom té una
amplíssima llibertat afortunadament, però a l’esfera pública, que
és la que ens interessa, realment aquest dret dels ciutadans a
poder triar deriva en una obligació de les administracions de
poder-los atendre. Per tant, és el funcionari qui s’ha d’adaptar
al ciutadà i no a l’inrevés. Talment ho estableix també la Llei de
normalització lingüística, com no podia d’altra manera, i creim
que la millor manera, la més fàcil, la més raonable, que estigui en
disposició l’administració d’acomplir aquesta funció és exigir
en l’accés als funcionaris aquestes capacitats lingüístiques.
Perquè, a més a més, aquest dret d’ús no només s’ha de poder
garantir, sinó que s’ha de garantir que es faci sense entrebancs,
sense odissees o epopeies de militància lingüística en què de
vegades s’ha d’enfrontar un ciutadà quan li demanen, per
favor, que canviï de llengua, tant per telèfon com
presencialment, quan se li diu d’una manera o de l’altre o se li
crea una certa incomodit at quan la gent s’expressa amb la
llengua del país. Fins i tot, en aquests moments, el bilingüisme
passiu és percebut per a molts de ciutadans com a una espècie
d’incomoditat que els condueix a haver de renunciar a usar,
amb tranquilAlitat i normalitat, la seva llengua, perquè
ambientalment se’l convida a utilitzar-ne una altra. Per tant, la
fórmula, evidentment, tornam a insistir, la més adequada, la més
normal, és que el funcionari estigui capacitat lingüísticament.

Un entrebanc que es va apuntar tot d’una i que
s’esmentava sovint per impugnar totes i cada una de les lleis de
normalització lingüística, com vostès recordaran, era el dret de
la lliure circulació dins l’Estat, com també el principi d’igualtat
d’accés a la funció pública. Jo crec que aquest debat ja està
molt superat, amb doctrina també contínua del Tribunal
Constitucional que ha aclarit que la subjecció especial que
tenen els funcionaris i treballadors públics de l’administració és
raonable exigir-los moltíssimes de coses que, mentre aquella
exigència sigui raonable, no atempten contra el principi
d’igualtat, ben el contrari, són el que dóna contingut als
principis de mèrit i de capacitat. Per exemple, ningú qüestiona
que es pugui exigir una titulació acadèmica per fer una
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determinada feina quan és evident que no tots els ciutadans la
tenen, de la mateixa manera, la capacitat lingüística.

Tanmateix, com dic, no s’acaben aquí, com deia la sentència
que he citat, els drets que atorguen l’oficialitat, sinó que, a més
de poder usar el ciutadà la llengua sense necessitat de
traduccions ni d’entrebancs, també és ver que aquest ús de la
llengua té plena eficàcia jurídica, sense necessitat de traducció.
Això significa, per tant, que els papers, que tots els expedients
han de poder circular sense que tenguin cap mena de problema;
el principi d’eficàcia ens impulsa, ens recomana que tots aquells
funcionaris que hagin de tocar aquests expedients, per tant,
tenguin coneixement, tenguin competència lingüística.

Per paga, si això és predicable de les dues llengües oficials
crec que encara amb més motiu ho és de la llengua catalana
perquè, com a llengua pròpia, l’única llengua pròpia, segons les
paraules de l’Estatut, és evident que té un plus de drets que
d’alguna manera recomanen la seva preeminència d’ús. En
aquest cas, també ho ratifica les sentències del Tribunal
Constitucional que exigeixen que, primer, el principi d’eficàcia
recomana que es prenguin mesures lingüístiques, com també
que les administracions remoguin els obstacles que es puguin
trobar els ciutadans per efectius els seus drets.

Tota aquesta argumentació és realment traslladable
mimèticament, com deia, a l’administració de justícia, que no és
un punt isolat, que forma part de les administracions públiques
que radiquen en el país, i així hi insisteix darrerament, amb una
sensibilitat jo diria que nova, dels darrers temps, del Consell
General del Poder Judicial, que apunta a les darreres
resolucions, com apuntam a l’exposició de motius, amb una
recomanació que s’avanci cap a la preceptivitat de les llengües
oficials. Creim que ja ha arribat el moment i per tant és oportuna
i convenient aquesta modificació de la llei orgànica.

Se sap, com apunten també, que és una llei orgànica la que
ha de regular aquesta matèria perquè és la pròpia Constitució
que així ho preveu, i que l’article 471 en aquests moments
només recull que sigui un mèrit el coneixement de les altres
llengües oficials. Hi ha ja tres reials decrets per a tots els
cossos oficials, tant els d’oficials de jutjats, el d’auxiliars i
agents al servei de l’administració de justícia; el cos de
secretaris judicials i el cos de metges forenses, que, als
concursos de trasllats tenen com a mèrit el coneixement de la
llengua catalana.

Crec que les notícies mateixes que hem vist avui als diaris
sobre l’ús de la llengüa catalana al Tribunal de Justícia de les
Illes Balears, però també totes les estadístiques, ens apunten i
ens reconeixen obertament que aquest article 471 és insuficient.
Ho hem vist, i jo crec que tothom que ha tengut tracte amb els
jutjats illencs és conscient que, tot i els avanços d’aquests
darrers anys, estam en una situació molt enfora de la normalitat.
Per tant, és important, és necessari superar situacions forçades
en aquest ús normal de la llengua i estam convençuts que la
fórmula més raonable, més fàcil d’avançar en aquest sentit, és
que s’exigeixi la llengua catalana a l’accés.

A l’exposició de motius també sortim a camí a un dels
arguments més importants que es varen argüir per votar en
contra al Congrés dels Diputats realment contra aquesta moció,
que ja derivava, o d’aquesta iniciativa del Parlament català; era
perquè es tracta de cossos estatals o cossos mal dits nacionals.
Per al nostre grup certament la situació més idònia seria que
desapareguessin aquests cossos, no els ho amagaré, perquè si
l’administració de l’administració de justícia, com s’anomena
aquesta competència, està ja en plena competència de moltes
comunitats autònomes, o a diverses, concretament el nostre
article 55 de l’Estatut d’Autonomia l’atribueix a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, allà on diu, precisament, que
totes les competències que la Llei orgànica del Poder Judicial
atorga al Govern de l’Estat s’han d’entendre referides a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, pareix que hauríem de
tenir uns cossos propis de funcionaris per dur a terme aquestes
funcions. Però, en qualsevol cas i mantenint el status quo, no
hi ha d’haver cap obstacle perquè s’estableixi, com a requisit,
el coneixement de la llengua catalana. Vostès coneixen el
precedent ja dels cossos nacionals dins l’administració local,
on aquesta exigència no ha xocat amb cap mena d’entrebanc
constitucional. És més, jo diria que la Llei mateixa de funció
pública de l’Estat, l’actual Llei 30/1984, ja estableix també la
necessitat o la conveniència que per seleccionar els funcionaris
s’acrediti la seva capacitat lingüística amb les llengües oficials,
amb les dues llengües oficials allà on hi siguin.

Realment jo crec que amb l’administració de justícia tots
coincidirem que, desgraciadament, malauradament, hi han de fer
molts d’esforços per millorar la seva imatge; crec que una de les
més importants que podem tenir, per donar proximitat, per
donar una certa idea precisament de proximitat als ciutadans, és
poder utilitzar amb molta comoditat i amb molta tranquilAlitat la
llengua pròpia. Evidentment, hi ha d’haver moltes altres
modificacions, moltes altres reformes, que confiem que posin
l’administració de justícia del país a l’alçada que ens
correspondria, que creim que realment hi ha encara,
desgraciadament, massa distància.

A més a més, a l’exposició de motius apuntam també dues
referències: una és la Carta Europea de Llengües Regionals o
Minoritàries que, maldament no creim que sigui el cas de les
Illes Balears, perquè no creim que la nostra sigui una llengua
minoritària a les Illes Balears, ben al contrari, però realment
l’Estat espanyol ha tengut en consideració que aquesta carta
serà d’aplicació a les Illes Balears, a Catalunya, País Valencià,
País Basc, Navarra i Galícia, per tant, d’alguna manera ha entès
que estava en una situació de llengua minoritària.

Nosaltres, com que ens convé pel que hi diu respecte de
l’ús que s’ha de poder garantir als ciutadans i la fórmula com
això s’ha d’aconseguir, també hi feim esment en aquesta carta
que l’Estat va ratificar el 9 d’abril de l’any 2001, i també, com
dic, per ser tan recent aquest a ratificació trobam del tot
oportuna aquesta iniciativa.

Per últim, i malgrat el seu caràcter no oficial, feim esment
també a la Declaració Universal de Drets Lingüístics que es va
signar a Barcelona el 8 de juny de l’any 96. Eren personalitats
de més de 90 estats, més de 60 ONG, el Pen Club Internacional,
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i realment, a part de la importància intrínseca i de la qualitat o la
importància doctrinal d’aquest encontre, crec que també és bo
recordar-lo perquè el mateix Congrés de Diputats l’any 96 va
prendre un acord de donar suport a les seves conclusions. Per
tant hi ha ja aquí un apunt que el Congrés, que les Corts
Generals, han apuntat la sensibilitat de reconèixer o de canviar
aquesta regulació lingüística. Diu aquesta declaració universal
que tothom té dret a usar, de paraula i per escrit, en els tribunals
de justícia la llengua històricament parlada en el territori en què
estan ubicats, i els tribunals han d’emprar la llengua pròpia del
territori en les seves actuacions internes, i si per raó de
l’organització judicial de l’estat el procediment se segueix fora
del lloc d’origen, s’hi ha de mantenir la llengua d’origen. Això
és molt important: avui, de tot el que es trasllada cap a territori
no catalanoparlant, se n’exigeix traducció, s’exigeix, per tant,
una fórmula de penalització de la cooficialitat que no es dóna
en totes les comunicacions i en tots els acords de cooperació
que es tenen a nivell d’Unió Europea. Pensin que s’estan
tractant amb més mala consideració les comunitats autònomes
de l’Estat espanyol que els distints estats de la Unió Europea
entre ells. Jo crec que és una mala política diplomàtica i, per
descomptat, pensam que és una falta de visió i una manca de
sensibilitat que té l’Estat espanyol del fet de la diferència
lingüística que nosaltres propugnam com una riquesa.

Per tant jo, confiant a partir d’aquest consens que es va
generar al voltant de la Llei de funció pública i veure que tots
els arguments són traslladables mecànicament en aquesta
qüestió, pensam que no hem de posar més arguments als
senyors i a les senyores diputats. Crec que tots som ben
conscients i estam convençuts que aquesta reivindicació és
raonable i justa, i confii que l’amor per la llengua del propi país
faci la resta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva presentació de la
proposició de llei. Grups que vulguin intervenir en un torn a
favor? Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Socialista apoyaremos esta proposición
de ley de modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, para que sea tramitada en esta cámara y
posteriormente remitida al Congreso de los Diputados, y
votaremos a favor porque entendemos que existe una
contradicción entre lo establecido en el citado artículo 471 al
introducir la valoración como mérito en el concurso de
provisión de plazas en la administración de justicia del
conocimiento de lenguas distintas del castellano en el territorio
de aquellas comunidades autónomas que tienen una lengua
oficial propia, decía una contradicción entre esto y lo
establecido por la misma ley, por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en su artículo 231, apartados 2 y 3, en los cuales
contiene la previsión de que las partes, sus representantes y
quienes les dirijan, así como los testigos y peritos que

comparezcan en el procedimiento, podrán utilizar la lengua que
sea también oficial en las comunidades autónomas en cuyo
territorio tengan lugar las actuaciones judiciales. Mencionaba
los apartados segundo y tercero porque en el tercero también
prevé que sean los propios jueces, magistrados o fiscales los
que puedan hacer servir la lengua oficial de la comunidad con
normalidad.

Como ya ha mencionado el portavoz que me ha precedido
y el grupo proponente de esta proposición, el Tribunal
Constitucional también se ha expresado en este sentido en
repetidas ocasiones diciendo que la instauración por el artículo
3, apartado 2, de la Constitución española, de la cooficialidad
de las respectivas lenguas de las comunidades autónomas,
tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas
comunidades, y como consecuencia más importante el derecho
de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante
cualquier administración en la comunidad respectiva con plena
eficacia jurídica, de manera que existe el deber de todos los
poderes públicos, estatales, autonómicos y locales radicados
en la comunidad, de adaptarse a la situación de bilingüismo
constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida.

Además la ya mencionada Carta Europea de las lenguas
regionales o minoritarias, de noviembre de 1992, firmada por 25
estados y ratificada ya por 11, prevé que los ciudadanos se
puedan expresar, presentar demandas, documentos o pruebas
sin tener que cargar con gastos de interpretes o traducciones.
Igualmente los estados firmantes se obligan a asegurar que los
órganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven
el procedimiento en una de estas lenguas regionales.

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista
entendemos que si pretendemos que se produzca una auténtica
permeabilización de la administración de justicia al modelo
plurilingüe que dibujan la Constitución y los diferentes
estatutos de autonomía y, sobre todo, si pretendemos
garantizar el derecho de nuestros ciudadanos a usar cualquiera
de las dos lenguas oficiales en nuestra comunidad autónoma
ante cualquier administración y con plena eficacia jurídica, es
lógica y positiva la modificación propuesta del artículo 471 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de la
obligatoriedad del conocimiento de la lengua oficial de cada
comunidad autónoma en el concurso para la provisión de
plazas en la administración de justícia.

Por todo ello, y como ya he anunciado al principio de la
intervención, desde el Grupo Parlamentario Socialista
votaremos a favor. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista.
Grups que vulguin efectuar un torn en contra? Sr. Huguet, en
nom del Grup Popular té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, per amor a la
nostra llengua vagi per endavant que subscrivim el discurs fet
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pel portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l’Esquerra,
o Entesa Nacionalista. Com a discurs, però vostè ha deixat per
al final potser el més important, i és passar del reconeixement de
ser un mèrit a passar a ser un requisit, i l’expressió
hermenèutica de mèrit i requisit canvia substancialment tot el
contingut de les modificacions que es vulguin introduir a partir
d’aquest punt, i aquest és el debat autèntic. Aquest és el debat
autèntic perquè, si anam a la Constitució, ja en el mateix article
24 diu que tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges
i dels tribunals en l’exercici dels seus drets -que hi entraria el
dret lingüístic- i interessos legítims sense que en cap cas no hi
pugui haver indefensió. Aquest mateix precepte tant preveu
que hi pugui haver indefensió per activa com per passiva o, dit
d’una altra manera, en positiu o en negatiu en relació a la
llengua amb què un es dirigeixi i, per tant, aquest dret no podria
ser tampoc vulnerat. És un reconeixement que té la pròpia
Constitució i així ho reconeix després la Llei general del Poder
Judicial.

Si anam a l’article 117, punts 1 i 5, diu: “La justícia emana del
poble i és administrada en nom del rei pels jutges i magistrats
que integren el Poder Judicial, independents, inamovibles,
responsables i sotmesos únicament a l’imperi de la llei”. Açò és
un i per tant es tractaria de modificar aquesta llei i continuarien
sotmesos a l’imperi de la llei. El punt cinc diu: “El principi
d’unitat jurisdiccional -principi d’unitat jurisdiccional- és la
base de l’organització i el funcionament dels tribunals. La llei
regularà...”,  després diu allò dels tribunals militar. Tot açò fa
que el dret dels ciutadans, per una banda, i el que és l’aplicació
d’impartir i fer justícia, per una altra, conflueixin després en el
seu desenvolupament a la Llei Orgànica del Poder Judicial, llei
orgànica del Poder Judicial on aquest dret a utilització de la
llengua pròpia dins cada una de les comunitats autònomes no
solament està emparat i està garantit, sinó que a més a més la
mateixa llei preveu quines són les actuacions que s’haurien de
fer en aquells casos en els quals no hi pugui haver una
resposta immediata per part dels tribunals de justícia en
aquelles comunitats on imperen dues llengües diferents.

Així tenim que l’article 471 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, llibre sisè, títol primer, diu: “En los concursos para la
provisión de plazas en el territorio de aquellas comunidades
que tengan una lengua oficial propia se valorará como
mérito -i aquí hi ha el re- como mérito el conocimiento de ésta
en los términos que se establezcan reglamentariamente”, i
vostè, que és un bon coneixedor d’aquesta matèria, ha vist que
reglamentàriament aquestes característiques estan recollides en
aquests reglaments de desenvolupament.

Quina és la diferència entre mèrit i entre requisit? Que el
mèrit és una valoració després d’haver superat unes proves
objectives i concretes per a la provisió d’unes places i que, en
funció del mèrit, en igualtat de condicions d’un o l’altre, farà
que la tengui un o que la tengui l’altre; és a dir, a igualtat de
nota entre A i B, però B obté un mèrit superior per coneixement
de la llengua, es dóna a B i no es dóna a A, i tenen les mateixes
notes. Quin és el requisit? Inverteix el procés, invertiria el
procés, aquesta és la gran diferència.

Per tant nosaltres entenem que ha de continuar essent un
mèrit l’accés a la funció pública quan es refereix a
l’administració de la justícia, que es posin tots els mecanismes
necessaris perquè açò sigui de cada vegada més efectiu, però
creim precipitat en aquest moment exigir com a requisit, ho
creim precipitat i així ho deim, i açò és un debat de
posicionament polític, ho creim precipitat.

És més, ho creim precipitat sobretot quan també la mateixa
llei, la Llei Orgànica del Poder Judicial, en el seu article 231, que
aquí només s’han mencionat dos punts, em sembla ser, hi ha
una sèrie de criteris. Aquests criteris d’actuació, que són els
criteris d’actuació judicial, van, primer de tot, que diu que el
castellà és llengua oficial de l’Estat; bé, açò no importava dir-ho
perquè ho sabem, ho és i ve a la Constitució. Segon, la
possibilitat d’emprar també la llengua pròpia de la comunitat;
reconegut: jo puc anar a un tribunal i emprar-la, la llengua de la
meva comunitat, i ningú em podrà aturar els peus, l’he de poder
emprar i la puc emprar. Tercer, dret dels particulars a emprar la
seva pròpia llengua sempre que no perjudiqui indefensió, i ho
puc fer tant amb documents escrits com oralment, i ho puc fer,
també se’m reconeix. Quart, plena validesa i eficàcia, validesa
i eficàcia de tots els documents presentats en l’idioma propi
nostre, en aquest cas, de les Illes Balears. I cinquè, en les
actuacions orals, si fes falta per garantir el meu dret a expressar-
me en la meva llengua davant el tribunal m’han de posar un
intèrpret, si fes falta, si fes falta; per tant, el meu dret no està
vulnerat, el dret dels ciutadans no està vulnerat, damunt el
paper. La realitat si no és aquesta l’hem de canviar, i per canviar
aquesta realitat hem de posar tots els mitjans necessaris perquè
aquesta realitat canviï.

Per tant, quin és el nostre posicionament? El nostre
posicionament va en dos fronts: garantir el dret que tenim com
a ciutadans de les Illes Balears, que tenim dues llengües com a
pròpies, el català i el castellà, garantir-les en igualtat de
condicions, i aquesta garantia, jo la tenc, via constitucional i
via Llei general del Poder Judicial. Jo la tenc, jo la tenc.

Segona qüestió. Passar de mèrit a requisit no em dóna cap
garantia que per a la provisió d’aquestes places hi vagin els
més capaços. A vostè qui l’interessa que l’operi, un metge bon
filòleg, o un bon cardiòleg encara que no sàpiga massa escriure
el català? Supòs que el segon, supòs que a vostè el que
l’interessa és que tengui el mèrit, que el mèrit estigui aplicat en
aquesta plaça, però que pel requisit de ser el cap de servei
d’aquesta planta, o d’aquesta secció, o d’aquesta afectació
cardiovascular el que l’interessa a vostè és que el mèrit sigui
que sigui un bon professional. Aquest és el mèrit que a vostè
l’interessa.

Per tant, en aquesta qüestió crec que el que hem de fer és
que tots junts posem tots els mitjans necessaris perquè la
justícia deixi de ser una zona encara impermeable per a l’ús
normal de la nostra llengua, i ho hem de fer entre tots. Jo he vist
avui en els mitjans de comunicació la reunió i el compromís a
què arribat el president d’aquesta comunitat autònoma, sembla
ser, per fer efectiu que açò sigui així, però cregui’m, Sr. Alorda,
que crec que seria precipitat en aquest moment fer un canvi i
posar com a requisit el coneixement de la nostra llengua no per
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a la provisió de certes places, que hi podríem estar d’acord,
repetesc: no per a la provisió de certes places, que hi podríem
estar d’acord, sinó per a tots. Jo crec que aquí necessitarà una
sèrie de matisos, una sèrie d’informes per veure si realment
aquesta obligatorietat d’ús de la nostra llengua per a la provisió
de places dins el Poder Judicial en tots els seus àmbits, des
d’administratius, secretaris judicials, magistrats, jutges, etc., és
convenient o no és convenient.

I afegim a açò, a més, que per aplicar la norma aquesta
norma també ha de ser aplicada en la nostra llengua, aquesta
norma ha de tenir una homologació amb la norma estatal de la
qual deriva, i vostè sap -perquè no ens titlli ara a nosaltres de
passats de moda, de carques, de temps passats i açò- que va
ser arrel d’un govern del Partit Popular a nivell de Madrid que,
des de l’any 1998, totes les lleis que surten del Congrés dels
Diputats surten també en el Butlletí Oficial de l’Estat en
llengua catalana, totes, totes. Per tant..., ja ho sé, Sr. Alorda, jo
m’he curat en salut perquè són molt donats a dir: “Aquests són
un desastre, no volen saber res de la llengua, i tal”. A mi lliçons
de llengua me’n poden donar, però no massa.

Per tant, què li vull dir? El Partit Popular està per fer una
transició tranquilAla perquè (...) sigui normal, però no podem fer
(...) normal sense tenir els instruments, les eines que el facin
normal encara a l’abast dels que han d’emprar, dels operadors
judicials, que potser a vegades són tan importants o més que
jutges i magistrats a l’hora d’impartir i de reclamar justícia. Per
tant, el nostre vot a aquesta proposició serà contrari, a la
proposició, no al sentit ni al transitar de cara a fer efectiva i
operativa la nostra llengua dins el que és l’administració de la
justícia en aplicació aquí a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Sr. Alorda, por el Grupo PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, per agrair el suport
dels grups que han anunciat el vot favorable, i també al Sr.
Huguet, com a portaveu del Partit Popular, perquè com a mínim
ha utilitzat arguments i ha donat la cara subscrivint en part els
nostres arguments, perquè qualque vegada es diu tot el
contrari. La darrera vegada que demanàvem un ús del català en
aquesta tribuna se’ns deia que nosaltres anam amb cavalls
guanyadors i altres fórmules molt més provocadores. Per tant,
jo li agraesc que com a mínim hagi entrat amb els arguments.

El que no em pot dir és que subscriu el que nosaltres hem
dit. No ho subscriu, i jo crec que el que és trist és veure fins i
tot aplaudiments a una actitud d’una interpretació de la

Constitució que va més enrere de la que fa el mateix Tribunal
Constitucional. Crec que realment això dóna una gran coartada
perquè la nostra llengua no tengui mai el caràcter cooficial
d’igualtat, no ja més, d’igualtat, que jo defens un plus, ja ho
dic, és l’única llengua pròpia, però en qualsevol cas d’igualtat,
que ja ens aniria bé pactar això, respecte del que té el castellà.
Però realment si no hi anam junts, a reclamar-ho, saber que
realment hi ha una part tan important de la societat
representada per un grup certament important que no li dóna
suport, certament és mal de fer anar a convèncer l’Estat
d’aquesta reivindicació. Pareix que amb aquestes coses de país
hauríem de fer més pinya; veig que resulta molt complicat fer-ho
així.

Vostè em diu que el mèrit hauria de bastar. Ja li dic, vostè ho
ha explicat bé: un mèrit no garanteix que la persona que entra ni
tan sols en sàpiga; permet que, en cas d’empat, en que en
sàpiga més entri, però podria entrar tothom que no en sapigués.
És un mèrit que no sabem ni tan sols quina valoració té, i vostè
m’apuntava, vostè, contra tots els arguments que varen haver
de caminar aquí perquè l’article 45 de la Llei de funció pública
superàs aquests entrebancs, em torna treure els típics exemples
del metge i de l’enginyer, que jo em pensava -i li ho dic amb el
cor damunt la mà- que els havíem superat l’any 96, a la curta era
Soler però que, gràcies a Déu, encara està en els butlletins, i
que ja vàrem superar aquest entrebanc o aquest argument que
jo crec que és una falAlàcia, perquè jo li demanaré: Vostè que
demana la igualtat i ens la demana a la tribuna, realment vostè
estaria d’acord que els cossos, els treballadors que fan feina a
l’administració de justícia, els tribunals, tots els operadors que
vostè ha dit, no sapiguessin castellà?, que hi anàs qualsevol i
li diguessin: “- No, no passi pena, li posarem un intèrpret, però
vostè no importa que sàpiga castellà”, “- Idò jo m’examinaré en
anglès”, “- Ah! Cap problema, li posarem un tribunal”, “- Jo
m’examinaré en alemany”, “- Cap problema. Vostè en xinès? Cap
problema. En japonès, cap problema ni un, perquè en tot cas, ja
si ve un ciutadà ja li donarem els papers, no passi ànsia,
posarem traductors de totes les llengües que faci falta”. Això,
jo ho defens, per indefensió, tribunals penals, tribunals penals,
penals! En tota la resta, les llengües del país, les llengües
oficials.

Cap país no pot pretendre anar amb totes les llengües del
món, però és que vostè no ho voldria, vostè botaria, el Partit
Popular botaria amb santa còlera si s’atrevís qualque jutge o la
unitat jurisdiccional europea, que tant de bo que un dia hi sigui,
(...) el cas que tothom pogués utilitzar la seva llengua, el
tribunal no en tengués ni idea i que la meitat dels treballadors,
per exemple, d’una determinada sala no conegués la llengua del
client. Jo només li deman que traslladi aquestes mateixes idees,
faci els mutatis mutandis de la dignitat de país, de la igualtat de
la llengua, accepti que tenim una llengua oficial i li tregui totes
les conseqüències que treuen arreu del món.

Si tenguéssim un estat evidentment aquest debat no tendria
cap interès, no tendria cap interès: els exàmens es farien en
castellà, o es farien en català, en aquest cas, i com que els
exàmens ja s’hi farien ja no importarien massa requisits. Com
que per treure la titulació acadèmica que es reclamaria hauries
hagut de passar unes exàmens de competència lingüística, ja no
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parlaríem d’això, però en el nostre cas sí que ho necessitam, Sr.
Huguet, i si vostè té sensibilitat en aquest tema, si és vera que
la té, realment hauria d’intentar posar aquestes mesures.

Em deia, per contestar també els nostres arguments, que no
hi hauria cap problema, que tothom té dret a un intèrpret. Això
és no conèixer el país o demanar que la gent vaig d’heroi,
d’heroi lingüístic. Anar amb un paper..., “no, es que no lo
entiendo”, i tu insistint: “No, idò jo hi tenc dret; em posi un
intèrpret aquí”... Això és d’una incomoditat, és una situació que
l’administració ha d’evitar sempre que pugui. Com ho pot
evitar? Fàcilment, a l’accés: que el sàpiga, que sàpiga la llengua
del país. Això arreu del món ho trobarien normal, no passi
ànsia; aquí no, aquí hi ha la meitat gairebé de política, de les
formacions polítiques que representen vostès que no ho troben
normal, però jo li puc assegurar que sense el nostre problema
polític institucional, arreu del món es trobaria la cosa més
normal del món i, per tant, si vostè en vol fer un dia realment ús
i donar testimoni d’aquest amor a la llengua del país que vostè
apunta i que no sigui folklòrica, que sigui institucional, com sé
cert que vostè és el que pretén, que sigui de normalitat,
d’oficialitat i no només d’una cosa tan important com els
glossats i els “copeos”, això és molt important, però també tota
la resta, l’administració de justícia, el dia que ho vulgui
demostrar, ara tendrà temps, amb una tramitació parlamentària,
de discutir aquest tema, i jo crec que seria molt important per
triomfar davant l’Estat amb aquesta reivindicació que el
Parlament de les Illes Balears reconsideràs la seva posició i que
fos per unanimitat que ens presentàssim a Madrid a reclamar-
ho.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Huguet, per què em demana la paraula? Era un
torn de contradiccions. Ja tenia el daixonses tancat i tot.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Contradiccions no, simplement de rèplica. Jo he consumit el
torn en contra, estam davant una proposició de llei, no és una
proposició no de llei. Per tant no és fixació de posicions i crec
que tenc dret a un torn en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No necessàriament, podria ser un torn de contradiccions,
però si vol emprar un torn...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President..., de contradiccions.

EL SR. PRESIDENT:

...de rèplica, després el Sr. Alorda li farà (...).

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Efectivament, el Sr. Alorda, que és el que presenta, és el que
ha de tancar el debat.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Cinc minuts no, menys, menys de cinc minuts.

Miri, Sr. Alorda, les coses diuen el que diuen i els papers
estan escrits com estan escrits. Vostè em pot treure aquesta
sentència del Tribunal Constitucional on digui que el català, el
basc o el gallec és un requisit ineludible per accedir a la funció
pública dins el que és el Poder Judicial?, o diu una altra cosa,
la sentència?, que s’ha de fer tot el possible per garantir l’ús
d’aquestes llengües, però no imposa un requisit. Primer matís
que s’ha de tenir molt clar.

Segona: Quan jo li dic que coincidim en el discurs, és cert
que coincidim. Amb el seu, amb les declaracions que hem llegit
avui de la reunió del president de la comunitat amb el Poder
Judicial, sobre que hi ha una mancança grossíssima en aquest
moment per fer normal l’ús de la nostra llengua, i a açò és al que
han de tendir, a posar tots els mitjans necessaris materials i
humans per fer normal aquest ús, i poc a poc després per
transitar a nova provisió de places, però de sobte, encara que
vostè passi açò, vostè sap que si no hi ha una opció primera
que sigui d’anar normalitzant poc a poc aquesta administració
és impossible.

Tercera qüestió: Ja li ho he dit, és un govern del Partit
Popular a nivell de l’Estat espanyol, any 1998, que decideix que
totes les lleis que emanen de les Corts Generals vagin
publicades al Butlletí Oficial de l’Estat també en llengua
catalana. No ens acusi que nosaltres no estimam la llengua, no
volem fer país, i vostè sap que el problema no és només, ni és
el més important, la provisió de places. Tal vegada els
entrebancs més grans estan en els operadors judicials, molt més
que en la provisió de places, i en el que són també després
totes les normes. I si l’exemple del metge a vostè no li ha
agradat jo el retir, però sí que li puc explicar un cas: provisió
d’una plaça a un centre públic, que es necessita una professora
de piano, currículum impecable, només sabia parlar el castellà
i no va poder optar a aquesta plaça.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Alorda, té un torn de contrarèplica
de cinc minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També confii que no l’exhauriré.

L’exemple del metge. Jo li apunt sempre que si vostè està
d’acord en arribar a la mateixa exigència de castellà que de
català jo sign, i comprenc que determinades professions i
determinats usos no requereixen un coneixement lingüístic ben
igual que uns altres; n’hi ha uns on les habilitats són
importants i a vegades l’ús lingüístic ho és menys, tot i que
sigui un símptoma de cultura general que se sol demanar
acadèmicament sempre, sempre, però en qualsevol cas pactarem
si vostè m’agafa una premissa que no m’accepta, que és: català
i castellà igual a les Illes Balears. Si m’accepta aquesta premissa
jo firm.

Jo em conform amb el fet que tots els cossos -no estam
parlant només dels jutges, estam parlant de tots els cossos de
la carrera judicial, tots els cossos nacionals, (...) que hi ha
distintes escales dins els cossos mal dits nacionals; si en tots
aquests casos vostè m’admet que el mateix nivell de castellà
hagi de ser el català, jo firm, el mateix, i em posi la fórmula que
vulgui: que hagin passat el batxiller, que hagin deixat de passar,
que determinades places no necessitin saber castellà... Miri, per
europeista no em guanyarà, tampoc; també ho pactarem per
baix, també, també ho pactarem, però més per al castellà no em
va bé, i la seva fórmula és molt més per al castellà, però amb
una diferència infinita, respecte del català.

Per tant, en aquestes altures haver de continuar tenint
paciència, perquè clar, des del 78 ens pensam que ja estàvem
amb unes grans ilAlusions d’haver arribat a la igualtat, ens vagin
dient que encara no, que encara no, que encara no, i estam en
el 2001 i veim que no arriba a avançar i que l’administració de
justícia no arriba a avançar a tenir aquests nivells de país, de
dignitat nacional que nosaltres reclamam, la veritat és que si
vostè té aquest amor per al país, que no tenc per què dubtar-ne
en absolut, pensi que si vol tenir el mateix règim que tenim i vol
donar l’oficialitat, la categoria que hauria de tenir, no em posi
una altra vegada, li ho deman personalment per favor, l’exemple
de les lleis en català perquè, tot i que és un gest i jo
l’aplaudesc, encara estam a anys llum de tot el significa
equiparar la llengua catalana amb la llengua castellana i li apunt,
amb això coincidiríem, jo diria sempre, li reconec no tenc cap
problema de dir un plus, la llengua pròpia, Estatut d’Autonomia
dix it, és la llengua catalana, totes dues són oficials, però la
pròpia és la catalana. Jo baixant una mica de no treure-li cap
plus a aquesta llengua pròpia, em quedo amb igualtat de
llengües, avui estam a anys llum i vostè amb la seva aportació
d’avui no contribueix a la seva equiparació, confio que dins el
procés faci una reflexió i puguem arribar a Madrid de la mà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Substanciat el debat procedirem
a la votació.

Poden votar les senyores i senyors diputats.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 25 en contra. En
conseqüència queda presa en consideració la proposició de llei
3344, relativa a modificació de l’article 471 de la Llei orgànica
6.85 del Poder Judicial.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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