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EL SR. PRESIDENT:

Como siempre empezaremos por el turno de preguntas.

I.1) Pregunta RGE núm. 3960/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a malalts mentals crònics internats a l'Hospital Psiquiàtric.

Primera pregunta, la número 3960, relativa a enfermos
crónicos, que hace la Hble. Diputada Sra. Maria Cerezo Mir, del
Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. La pregunta queda formulada en sus
propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Para contestar tiene la palabra la
consellera de Sanidad.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Cerezo, a l’Hospital
Psiquiàtric es troben en aquests moments 169 pacients
considerats crònics, dels quals hi ha 75 persones que varen
entrar amb malalties mentals, que les tenen, i que han
esdevingut ancians a hores d’ara; 12 persones que són
discapacitats, i 82 persones que són psicòtics. De totes
aquestes persones, es beneficiaran de totes les estructures de
rehabilitació comunitària que ja estam posant en funcionament
les 75 del psicogeriàtric al qual vostè va assistir a la presentació
de la maqueta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sra. Diputada.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, sí, efectivamente
estuve en la presentación de la remodelación del pabellón
psicogeriátrico, y la verdad es que me gustó muchísimo. Tengo
que darle la enhorabuena, y sabe que tenemos pendiente una
juerga cuando todo esto termine. Bien.
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Pero no obstante hay una serie de cosas que me preocupan,
por ejemplo esto llevará una movida de tener que vaciar el
sector de ese pabellón, de tenerlos que trasladar a otro sitio, y
esto producirá una extorsión importante, porque hay demanda
de plazas, hay gente que no consigue entrar..., es decir,
tenemos enfermos que podrían hacer una media y larga
estancia, pero sobre todo lo que sí nos preocupa es que se
pueda producir una externalización de personas que lleven ahí
largo tiempo, y que no tengan familia, o no puedan pasar a los
recursos alternativos. Por favor, no es una recomendación,
porque no tengo tanta categoría, pero sí un ruego, que se
planifique muy bien todo lo relativo a obras, a desplazamientos
dentro de los recintos, y sobre todo que no salga nadie que no
pueda ser acogido por su familia. Gracias, Sra. Consellera.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cerezo. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Primer de tot  li puc assegurar, Sra.
Cerezo, que té tota la categoria com a persona, com a dona, i jo
sempre la respectaré per això. Li puc assegurar, Sra. Cerezo, que
tendrem cura, els tècnics, els professionals, els psiquiatres, els
psicòlegs, totes les persones que fan feina dins l’equip de
l’àrea de salut mental, perquè no puguin sortir les persones que
no tenen el perfil adequat. Li don no només la meva paraula,
sinó de tot  l’equip de la conselleria, i moltes gràcies. I la juerga,
la farem.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3951/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural corresponent al Govern balear de
l'any 2000.

I.3) Pregunta RGE núm. 3952/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural corresponent a l'illa d'Eivissa.

I.4) Pregunta RGE núm. 3953/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural  corresponent a l'illa de Formentera,
any 2000.

Las preguntas números 2, 3 y 4, presentadas por el Hble.
Diputado Sr. Joan Marí i Tur, quedan aplazadas en t iempo y
forma por el Gobierno.

I.5) Pregunta RGE núm. 3954/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suspensió de l'aplicació de l'ecotaxa.

Por tanto, pasaríamos a la pregunta número 5, número 3954,
presentada por el Hble. Diputado Sr. Joan Flaquer, que tiene la
palabra.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. De fa
unes setmanes ençà hem vengut escoltant missatges
contradictoris per part de distints membres del Govern en
relació a la possibilitat de suspendre l’aplicació de l’ecotaxa, i
no ja per motius del seu recurs davant el Tribunal
Constitucional per part del Govern de Madrid, sinó per decisió
i iniciativa pròpia del Govern. La pregunta és molt senzilla, i és
si el Govern d’aquestes illes ha pres ja qualque decisió
definitiva en relació a la suspensió o congelació d’aquest
impost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Hacienda.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo crec que no hi ha hagut cap
missatge contradictori. La llei en aquests moments està suspesa
pe l  Tr ibunal  Cons t i tuc iona l ,  der iva t  de l  recurs
d’inconstitucionalitat presentat  pel Govern central, i el Govern
té la ferma voluntat d’aplicar aquesta llei, i tant és així que va
presentar alAlegacions per aixecar la suspensió, que estan aquí;
i a més aquesta setmana es posarà a informació pública el
Reglament de l’impost de pernoctacions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè no ha contestat
el que jo li deia, i supòs que no voldrà matar el missatger, com
moltes vegades pretenen fer els membres d’aquest govern. El
Govern congelará la ecotasa a través de los presupuestos.
Això no m’ho he inventat jo. Això supòs que ho ha filtrat
qualque membre del govern a aquest mitjà de comunicació, i en
aquest sentit  els missatges són contradictoris, perquè per una
banda el president de la comunitat parla un dia que es planteja
aplicar noves mesures i renunciar temporalment a l’aplicació de
l’ecotaxa, i per un altre costat el conseller de Turisme parla en
un altre sentit, i el conseller d’Hisenda en un altre molt diferent.
Em fa la sensació que no hi ha un missatge coherent, em fa la
sensació que estam davant un anar d’aquí cap allà sense cap
tipus de sentit, i em fa la sensació en definitiva, Sr. Conseller,
que s’estan semblant una miqueta a aquell riu de la península,
el Guadiana, que apareix i desapareix constantment. I vagin
alerta amb aquest riu a no quedar-hi ofegats. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer, la llei de
pressuposts està presentada aquí, la llei d’acompanyament
també, i no trobarà cap article que faci referència al que vostè
ha dit. Home, jo em deman, el Govern sense cap dubte és
sensible a qualsevol circumstància, qualsevol conjuntura
econòmica, i està analitzant des de fa dies el nous escenaris, la
situació produïda, i el futur dels temes relacionats amb la nostra
economia. Per tant, sensibilitat, tota la que faci falta.

Quina és la sensibilitat d’Aena en aquests moments, on
comanda el PP? Doncs aquesta sensibilitat fa que l’any passat
les taxes aeroportuàries, de prestació de serveis i utilització del
domini públic aeroportuari, d’utilització per part  de passatgers
de les zones no accessibles als visitants, creixés un 578,25% en
els vols interinsulars, i un 196,6% en els vols amb la península.
Per tant, tot  això va repercutir a les tarifes. Quina és la
sensibilitat d’Aena quan enguany la taxa d’aproximació té una
pujada prevista del 22%? Per tant, i no parlem de la sensibilitat
d’Ibèria, on comanda una persona posada pel Partit Popular,
que va pujar 8 euros el bitllet.

Per tant, aquí quan qualcú s’esquinça les vestidures pe l s  8
euros, que era el que es tenia previst per estada mitja de
l’ecotaxa, podia suposar una pèrdua de competitivitat, on són
totes les persones que parlen de pèrdua de competitivitat quan
aquesta pujada sí que afecta tots els ciutadans, i no l’impost de
pernoctacions, que tenia un efecte mínim sobre els ciutadans de
les Illes Balears, i molts de beneficis. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sí, ¿Sr. Flaquer?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, perquè s’ha plantejat una pregunta al
Govern i la resposta ha estat absolutament distinta al que s’ha
plantejat a aquesta pregunta, i em pareix absolutament fora de
to referir-se a qüestions que no han estat plantejades per
aquest diputat, com les del transport  aeri; i em pareix una
autèntica descortesia parlamentària la que ha fet el conseller
amb aquest diputat, perquè no he tengut ni oportunitat de
replicar les qüestions que ell ha dit, que amb molt de gust ho
podria fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer, pero de todas maneras usted sabe
cómo está regulado el tiempo de preguntas, y cada uno sabe el
t iempo de qué dispone, y por tanto cada uno pregunta ,  y  se
responde como cada uno cree o sabe. Muchas gracias, Sr.
Flaquer.

I.6) Pregunta RGE núm. 3955/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de la segona fase del centre de la tercera edat de
Llucmajor.

Sr. Gaspar Oliver i Mut, tiene la palabra.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un tema que al Partit
Popular ens preocupa molt, senyores i senyors diputats. No
debades, fa cinc o sis vegades que plantejam preguntes similars
a aquesta. Sra. Consellera, al Diari de sessions de 20 de març
d’aquest any, a on jo li demanava respecte d’aquest tema, de la
posada en marxa de la segona fase del local de la tercera edat de
Llucmajor, vostè em respon dient que “la segona fase s’iniciarà
una vegada inaugurada i acabada la primera fase, que serà
pròximament. Es farà en el marc de les transferències al Consell
Insular de Mallorca”.

Diari de sessions del 25 de setembre del 2001, ref e r i t  a
aquest mateix tema, diu que “la segona fase d’aquest projecte
s’ajorna fins que es facin efectives les transferències”. El que
s’ha ajornat, Sra. Consellera, són les transferències, fins al juny
del 2003. Nosaltres el que demanam, Sra. Consellera, és una
resposta clara a aquest tema. Crec que la pregunta és molt fàcil,
demanam a veure si pensa el Govern iniciar la construcció
d’aquesta segona fase i quan. Ens agradaria, Sra. Consellera,
que ens respongués clarament, perquè en sis vegades que jo he
intentat saber si vostès tenien o no voluntat política de dur
aquest tema endavant, cregui’m que encara no ho sé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Li assegur, Sr. Oliver, que eren, tal i
com vostè ha demostrat amb la lectura dels diaris de sessions,
que eren respostes clares, encara que ara no s’adapten a la
nova realitat. És cert que el retard en l’assumpció de les
compet ències per part  del Consell Insular de Mallorca ens
obliga a fer nous plantejaments. Jo no li negaré que això suposa
dificultat en alguns terrenys. Però com que som una persona
optimista, i òbviament s’ha de ser optimista per assumir el tema
dels serveis socials, després del desert que vostès varen deixar;
com que som optimista transformarem una dificultat en una
oportunitat, i per tant la resposta clara és aquesta: el que farem
amb un projecte que no consideram absolutament idoni és
reformular-ho, a principis del 2002, i per descomptat assumirem
la responsabilitat de tirar endavant aquest projecte,
reformulant-lo cap al que són donar respostes a persones
dependents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Oliver.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Em preocupa, Sra. Consellera, vostè
té un acord amb l’Ajuntament de Llucmajor, hi ha un acord pel
qual es va cedir aquest terreny, i vostè ha de complir un acord.
Em preocupa quan ara diu que vostè vol reformar el projecte.
Miri, vostès no volen fer aquesta segona fase, no la volen fer.
Ha tengut temps de sobra per modificar aquest projecte si el
volia modificar. Li record: les obres es varen iniciar al 98, però
es varen acabar al novembre del 2000. Hi havia temps de sobra
amb aquests més de dos anys que vostè és consellera, de fer
redactar aquest projecte, que a més no hi és, que és un
avantprojecte, o fins i tot si volia de modificar-lo. Però si ara
vostès s’han de posar en marxa amb aquest tema, cregui’m que
ja sé què he de transmetre als ciutadans de Llucmajor, tal com
vostè em deia el dia 25 de setembre, que passi aquesta
informació, per tal que vostè no em torni a haver de respondre
més a aquest tema. Ja sé el que els he de respondre, Sra.
Consellera: no hi ha voluntat política, que convé que els
ciutadans de Llucmajor ho tenguin molt clar de cara a un futur.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, vostè amb aquesta qüestió
tan redundant el que no fa mai és donar tota la informació, i
efectivament el que hi ha des del 94 és un preprojecte, que
vostès tampoc no varen convertir en un projecte definitiu, i era
un preprojecte que sens dubte no va en la línia que aquesta
conselleria pensa i està desenvolupant, que es dóna resposta
no únicament a les persones no dependents, sinó sobretot a les
persones dependents. Vostè pot  transmetre el que vulgui, pot
transmetre conflicte, que en definitiva és el que més els
interessa a vostès, però no es preocupi, que jo transmetré que
aquesta conselleria i aquest govern ha donat resposta en una
primera fase a la gent gran de Llucmajor, i donarà resposta en
una segona fase a la gent gran amb necessitats de
dependència, creant un centre de dia. Aquesta és la resposta
clara i contundent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 3950/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Lluïsa Dubón i Pretus, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a jornada de l'aigua a Menorca.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 7, presentada por
la Hble. Diputada Sra. Maria Lluïsa Dubon i Pretus, que tiene la
palabra.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Moltes gràcies, Sr. President. Al mes de setembre va tenir
lloc a la seu del Consell Insular de Menorca una Jornada
d’aigua, amb una àmplia participació del Govern de les Illes
Balears. En aquesta jornada, a partir d’ella, es varen redactar
unes conclusions, concretament se’n varen obtenir 14; però en
síntesi aquestes conclusions parlaven de desenvolupar una
política decidida de reutilització de les aigües depurades,
polítiques d’estalvi, de consum, i millores en les xarxes. Quines
actuacions està fent o farà de forma immediata la Conselleria de
Medi Ambient en aquest sentit  per fer seves les conclusions
que vàrem elaborar conjuntament?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, idò precisament dir que
les conclusions de la Jornada d’aigua que es va realitzar a
Menorca, com vostè ha esmentat, precisament la Conselleria de
M edi Ambient fa comptes fer totes i cadascuna de les
conclusions a què es varen arribar, les 14 fer-les seves, i per
tant dur endavant totes aquelles polítiques per desenvolupar
cadascuna d’aquestes conclusions, si bé vostè sap
perfectament que no és un tema només a curt termini, sinó que
és una qüestió a curt termini algunes d’aquestes conclusions,
algunes a mig termini, i algunes a llarg termini. També dir que ja
la Conselleria de Medi Ambient des de fa dos anys ja està no
només iniciant, sinó en alguns casos ja d’una manera clara està
duent a terme tot  un seguit d’actuacions respecte de la gestió
de l’aigua, que van encaminades en la línia de les conclusions
a què es va arribar a les jornades. Jo crec que jornades com
aquestes se n’haurien de fer més, a cadascuna de les Illes, per
tal de veure sobretot qüestions fonamentals en el tema de
l’aigua, en primer lloc que la sobreexplotació que tenim dels
nostres aqüífers durant aquests darrers 20, 25 o 30 anys ha
estat molt gran, a Menorca també, i que precisament a partir
d’aquí fan falta dues qüestions: una, per una banda aturar el
creixement urbanístic i turístic desmesurat; i en segon lloc
actuar d’una manera més ecològicament sostenible en la gestió
dels recursos hídrics. Jo esper que en aquest sentit tant el
Consell com el Govern, i per tant les polítiques que s’estan
aplicant i les que s’apliquin a partir d’ara vagin en aquest
sentit, i per tant estan, com dic, totalment assumides aquestes
conclusions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3947/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamen tari Socialista,
relativa a adjudicació de llicències d'emissores de ràdio.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 8, presentada por
el Hble. Diputado Sr. Andreu Crespí i Plaza, que tiene la
palabra.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Ara fa uns quants dies els mitjans de
comunicació es varen fer ressò que l’adjudicació que va fer el
Govern d’aquesta comunitat, ara fa ja quasi quatre anys, d’unes
llicències d’emissores de ràdio a una empresa de la qual és
accionista l’actual vicepresident del Govern, i que llavors també
era membre del Govern d’Espanya, el Sr. Rodrigo Rato, hauria
pogut incomplir allò que es diu en relació a la incompatibilitat
que els alts càrrecs formin part  de l’accionariat d’aquestes
empreses més enllà d’un cert nombre d’accions, per la qual
cosa creim que, vist que, si bé la irregularitat no correspon al
Govern sinó a l’empresa que va concórrer, voldríem saber si per
part  del Govern d’aquesta comunitat es pensa fer alguna
actuació al respecte per aclarir aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Sr. Conseller de Presidencia.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És cert,
Sr. Crespí, que el passat dia 18 d’octubre el director general de
Comunicació va rebre un escrit del Partit Socialista de les Illes
Balears en el qual s’exposava la possibilitat que l’empresa
Muinmo SL, a la qual el vicepresident del Govern central
participa amb més d’un 30% d’accions, estigués incomplint la
normativa sobre incompatibilitats al contractar amb el Govern
de les Illes Balears. A l’esmentat escrit es demanava, si el
Govern confirmàs els extrems exposats, i es revisessin els
contractes d’aquesta empresa amb el Govern, així com algunes
de les concessions d’emissores.

Per tant el director general de Comunicació es va dirigir al
secretari general tècnic de la Conselleria de Presidència perquè
estudiï aquesta adjudicació de les emissores, com el possible
incompliment de la normativa, tasca que estan duent a terme
actualment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 3948/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a formació de policies locals.

Pasamos pues a la siguiente pregunta, número 9, que está
aplazada en tiempo y forma por el Gobierno.

I.10) Pregunta RGE núm. 3949/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transvasament de sa Costera.

Y por tanto pasaremos a la pregunta número 10, que
presenta el Hble. Diputado Sr. Antonio Diéguez i Seguí, que
tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, hemos estado viendo aparecer en los medios de
comunicación noticias más o menos confusas acerca del
previsible inicio de las obras del trasvase de sa Costera, que
pretende hacer el Ministerio de Medio Ambiente, y ante
nuestra sorpresa, puesto que incluso en los presupuestos
generales del Estado para el próximo año parece que no hay
una partida específica para dicho trasvase, con lo cual a nivel
ciudadano creo que existe una justificada confusión sobre este
tema, y por eso hemos querido preguntar si ha sido informada
la Conselleria de Medio Ambiente del calendario de obras,
actuaciones, que tiene previsto el Ministerio para el trasvase de
sa Costera.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, idò precisament el passat
25 d’octubre, per tant fa uns dies, amb el registre 5771/2001, la
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi
Ambient va rebre des de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas còpies del plec de
condicions administratives particulars, i de l’anunci per a la
licitació de les obres. D’aquests documents podem deduir les
dades següents: Publicació en el BOE dia 20 d’octubre del 2001,
l’enviament al Doce el 18 d’octubre del 2001, presentació
d’ofertes fins al 28 de febrer del 2002, l’obertura de les ofertes
el 20 de març del 2002, el termini d’adjudicació quatre mesos
aproximadament dia 20 de juliol del 2002, el termini d’execució
de les obres teòricament 24 mesos, i per tant aproximadament
dia 20 de juliol del 2004; i precisament també el plec de
condicions administratives regula a més que el programa de
t reball es presentarà com a màxim un mes després de la data de
l’acta de comprovació de replantejament. Això suposa, per tant,
que en aquest moment disposam de totes aquestes dates, que
suposadament s’hauran de dur a terme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. ¿Sr. Diéguez?
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I.11) Pregunta RGE núm. 3925/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a funcionament dels serveis d'inspecció de tre ball i de salut
laboral a les Pitiüses.

Pregunta número 11, relativa al funcionamiento de los
servicios de inspección, que formula el Hble. Diputado Sr. Joan
Buades i Beltran, que tiene la palabra.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia. La pregunta és adreçada al conseller de Treball, el
Sr. Grosske, en el sentit si considera que el Servei d’Inspecció
de Treball de l’Administració central i el gabinet de Salut
Laboral que ha instalAlat a les Pitiüses el Govern de les Illes
Balears funcionen bé a Eivissa i Formentera, tenint en compte
que diumenge passat  va morir la setena treballadora en aquest
cas, per accident laboral a la nostra terra.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Sr. Conseller de Treball.

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

Gràcies, Sr. President. Els serveis d’inspecció evidentment
s’han incrementat molt durant enguany. La presència de
l’inspector de treball dependent del Ministeri s’ha multiplicat
per tres. La Conselleria de Treball ha posat un tècnic de
prevenció de risc de forma permanent, un personal
administratiu també al seu servei de manera permanent. I això
s’ha traduït en un increment molt notable de les sancions
imposades, que en definitiva és una bona manera de mesurar la
inspecció. I si les sancions imposades a les Pitiüses l’any 2000
varen ser de 8 milions de pessetes en total, el primer semestre
de l’any 2001 és de 34 milions de pessetes, és a dir que
pràcticament s’ha multiplicat per 8.

Això què significa?, que el funcionament és òptim? No,
perquè la inspecció de treball hauria de tenir un caràcter
permanent també a les Pitiüses. Hi ha un compromís del
Ministeri de Treball de fer-ho, però en definitiva això seria
l’horitzó desitjable que malauradament encara no hem assolit.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. Conseller. Creim que és important això que ha
reflectit vostè, que se sabia que hi havia un gabinet de salut
laboral posat  enguany, que ja existia a altres illes des de feia
estona, i també crec que és interessant la dada que dóna de
sancions imposades al primer semestre d’enguany per
comparació a l’any passat; però crec que també convendrà amb
mi que això és insuficient respecte de la realitat; 7 morts en el
que duim d’enguany reclamen una feina especial allà, i

m’agradaria que em concretàs molt especialment les gestions
que està fent el Govern davant el Ministeri de Treball perquè hi
hagi una vertadera inspecció de treball allà. Tenim el sistema
laboral més precari de les Balears, com sap vostè, amb més
dependència del factor turístic i de la construcció, i això es
tradueix també en víctimes, fins i tot mortals. Aleshores volíem
conèixer amb més detall quines són les gestions que s’estan
fent davant el Ministeri perquè això sigui una inspecció fixa, i
també el fet per què només hi ha un tècnic de prevenció de
riscos entre dues illes, Eivissa i Formentera, per part del Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Sr. Conseller.

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

Les gestions que s’estan fent és plantejar la qüestió a la
Comissió Territorial de la inspecció, que es va crear l’any
passat, i on a totes les sessions es planteja aquest tema, però
en definitiva nosaltres no tenim la possibilitat, com sabem a
moltes altres instàncies i àmbits de l’Administració autonòmica
d’obligar a res al Govern de l’Estat. En qualsevol cas jo li vull
donar una dada, que sens dubte l’alegrarà: l’any 2001 per
primera vegada la sinistralitat a les Pitiüses ha davallat, i això
després de totes les sèries que nosaltres tenim computades
mostrava un increment permanent.

La inspecció no és l’únic remei a aquesta qüestió. Hi
intervenen molts d’altres factors, però evidentment era un
recurs imprescindible per intervenir sobre això, i el tema està
començant com a mínim a frenar-se i a capgirar. De qualsevol
manera això és un esforç que haurà de ser llarg. És una situació
extraordinàriament difícil, no hi ha temps, és impossible
exposar-ho en aquest moment, però jo crec que estam en
segona línia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 3956/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compra de les fonts Ufanes.

Pasamos a la siguiente pregunta, número 12, presentada por
el Hble. Diputado Jaume Font i Barceló, que tiene la palabra.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Molt
Hble. President de la Comunitat Autònoma, veig que no hi és,
però és igual, supòs que em contestarà un altre conseller. Creu
que s’han fet totes les gestions el Molt Hble. President per
comprar les Ufanes de Campanet? Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè sap perfectament
que durant els dos primers anys de legislatura s’han duit a
terme diverses gestions per part de distintes conselleries, sigui
Turisme, sigui Vicepresidència, sigui també Medi Ambient, per
tal de poder comprar les fonts Ufanes, si bé en tots aquests
casos la principal dificultat ha estat que el propietari volia
precisament reservar-se l’explotació dels recursos hídrics de les
fonts. Aquest fet ha estat pràcticament, com li dic,
innegociable, la qual cosa ha fet que en aquest moment no
puguin ser de propietat  pública les fonts Ufanes. Precisament
aquest ha estat un dels factors, només un dels factors, que va
fer que precisament la Conselleria de Medi Ambient declaràs
Monument Natural les fonts Ufanes, el primer monument
natural de les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo em sent desmotivat a haver de
parlamentar amb la consellera de Medi Ambient, i no s’enfadi,
no la faig de menys en cap moment, però està clar, el president
d’aquesta comunitat està absent, total i absolutament
d’aquests plens, jo crec que no ha contestat una pregunta fa
mesos, i és una llàstima, perquè jo el que vostè pensa de
l’aigua, i el que no fa de l’aigua, i les concessions que dóna per
als pous a dins les Ufanes, això ja ho sé jo. I com que sé que no
em convencerà de res el que em digui, si s’haguessin fet les
gestions que tocava, no m’hauria de contar -i perdoni
l’expressió- la milonga que m’acaba de contar de les
extraccions; si jo ho sé, si el Sr. Sampol me’n va parlar a mi, de
com era el Sr. Cerdà, a veure si jo hi podia fer res. Que hem de
contar, totes les coses entre bastidors? Jo demanava al
president -que el president no hi és- si realment s’han fet les
gestions per comprar les Ufanes així com toca, perquè si les
féssim i les compràssim, aquesta qüestió que vostè em deia,
que ell voldria explotar els recursos d’allà, lògicament no
tendríem aquest problema. En tot cas serien vostès els que
tendrien el control de les aigües del subsòl.

Així és que convendrà dir als ciutadans, de Mallorca en
aquest cas, que molt de parlar de les Ufanes, i pocs esforços
fets. Es poden fer els mateixos esforços que han fet vostès amb
Aubarca i es Verger, i encara que valgui molts de cents de
milions les Ufanes, val molt més que tot el que vostès han
comprant fins ara. Els ho faig a saber, a això. Pel valor que
tenen, el valor que li han donat partits com el PSM durant molt
de temps; i persones que estam en aquell voltant. I vostè em
conta el que pensa en Cerdà. El que pensa en Cerdà, moltes
coses, i ja veurà la setmana que ve el que sortirà, és culpa de la
seva conselleria, per haver donat més concessions per fer

forats a en Cerdà, així de clar. Això hauria de començar a pensar
vostè: és la que més forats ha aconseguit a en Cerdà d’ençà
que ha començat aquesta legislatura, uns dins les Ufanes,
d’altres a altres llocs al voltant d’allà. El Colador de la zona
nord, la salinització va avançant, i vostè serà la gran culpable
i la gran responsable, perquè du més d’un any sense donar una
solució integrada al problema de l’aigua. Si compràs les Ufanes
començaríem a fer passes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, està vist que el Sr. Jaume
Font evidentment amb la consellera de Medi Ambient no és que
vulgui parlar massa. Però jo sí que vull parlar amb vostè, Sr.
Diputat, perquè precisament li voldria aclarir que no són
paraules del Sr. Cerdà, el fet que posi damunt la taula que per
vendre les Ufanes precisament vol poder gestionar les aigües
de les fonts. Precisament, i jo a vostè no li comentaré les coses
que, per ventura com vostè diu, són entre bastidors, però si no
s’han pogut comprar les fonts ha estat perquè aquest senyor
no les vol vendre si no se li dóna la concessió, com dic, i la
gestió de les aigües de les fonts. Això en primer lloc.

I en segon lloc, dir li que malgrat vostè desmereixi totalment
el fet que s’hagi creat o s’hagi protegit les fonts Ufanes
mitjançant la declaració de Monument Natural, perquè vostè ho
desmereix contínuament, li voldria dir, per si no ho ha llegit, que
la declaració de Monument Natural garanteix simultàniament les
utilitzacions actuals de les finques afectades, principalment la
finca de les Ufanes, amb la preservació de la zona i el fenomen
de les surgències, a la vegada que garanteix la infiltració de les
seves aigües als aqüífers de sa Pobla i la no afectació a la
sostenibilitat de la unitat hidrològica de les Ufanes.

Per tant d’aquesta manera consideram que hem protegit les
Ufanes i que precisament, evidentment, estaria bé que es
compràs, però li he de tornar a repetir que si no s’ha comprat és
perquè el Sr. Cerdà posa unes condicions que són en aquest
moment innegociables degut al fet que vol gestionar l’aigua de
Ses Ufanes, i com vostè sap això, evidentment, no es permetrà
per part del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

II. Moció RGE núm. 3926/01, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació de l'execució de llicències
d'edificació a les Illes Balears.

Acabado el turno de preguntas y de respuestas pasamos al
siguiente punto del orden del día, que es una moción, RGE
núm. 3926, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
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relativa a la regulación de la ejecución de licencias, derivada del
debate de la interpelación anterior. Para defender esta moción
tiene la palabra el Hble. Diputado Cristóbal Huguet Sintes por
un tiempo de 10 minutos.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, la proposta -vull recordar- que el nostre grup a través
d’aquest portaveu sotmetrà al Parlament, és d’instar el Govern
a (...), que desisteixi de continuar amb la tramitació de la norma
territorial cautelar prèvia a la modificació de les Directrius i, a
més a més, d’anulAlar l’acord d’aprovació inicial i tots els
efectes que es deriven d’aquell acord. Intentaré, per tant,
justificar aquesta proposta.

En primer lloc vull recordar que fa dues setmanes, a la
compareixença..., a la interpelAlació, perdó, que vaig fer al
Govern i al conseller d’Obres Públiques, va ser el Govern
incapaç de justificar el perquè d’una norma territorial cautelar
que vol aplicar, millor dit, aplica el 3% enguany, el 2% l’any que
ve i l’1% d’aquí a dos anys a tots els ajuntaments de totes les
Illes, i a més a més una regla també universal, o café para
todos, com se sol dir, per al sòl rústic de totes les Illes, a més de
moltes altres preguntes, però bàsicament demanàvem al Govern
per què açò, per què no una altra regulació i per què aquesta
falta de distinció d’una illa a l’altra, d’un sòl a l’altre, d’un
ajuntament o d’un municipi, millor dit, a un altre municipi. La
resposta va ser que tenien un estudi de sòl vacant, la resposta
més fina, perquè fins i tot vaig haver d’aguantar qualque insult,
però que aquí no retrauré sobretot perquè està absent el
conseller, i anant a les respostes aprofitables del que va dir,
l’únic que hi havia era que un estudi de sòl vacant projectava
cap allà el 2010 la possibilitat que les previsions d’edificabilitat
poguessin rondar, amb els càlculs que feien, els 3 milions i
busques d’habitants.

Molt  bé. Si ens trobam amb una situació de normes
cautelars prèvies a una modificació de les Directrius, les
previsions que hauríem de conèixer són les possibilitats de què
es pot  edificar, què es pot  executar d’aquí a aquesta
modificació. Qualcú em vol dir, en qualque memòria, en qualque
estudi, on es troba aquesta informació? Jo som incapaç. Jo crec
que és una proposta absurda, i en primer lloc és absurda pel
que acab d’exposar: perquè les seves informacions i els seus
estudis estan projectats en un temps indefinit, i no en el tram
entre ara i l’aprovació del Pla territorial insular de cada consell
insular, o de l’aprovació de la modificació de les Directrius.

Un altre absurd d’aquesta norma és que passem, d’enguany
a dos anys, d’un cent per cent de capacitat d’edificar, és a dir,
el 3% dels valors de llicències atorgades, a un 1%. Com es pot
justificar que en dos anys la maquinària de necessitat
d’habitatges -no parlaré d’activitat turística- d’habitatges
residencials es pugui reduir a un 33% de les necessitats de la
mitja -no de l’any 2000 o de l’any 99- de la mitja dels deu darrers
anys? Com es pot  concebre i com es pot justificar que
d’enguany a l’any que ve, dos anys, és a dir, del 2001 al 2003,
haguem de tenir només necessitat d’habitatges d’una tercera
part? I com s’ho faran, açò?, com controlaran la població?, no

ja la que vengui de fora, suposant que els donin la gestió de
l’aeroport i puguin anar i tancar amb clau l’aeroport, com
evitaran que només una tercera part  dels d’aquí en els
municipis tenguin necessitat d’habitatges nous? Els retallaran
la renda?, els impediran anar a fer crèdits?, tal vegada faran
controls de natalitat? Ens ho han d’explicar, és un absurd.

Un altre absurd: per què un hotel d’agroturisme en sòl rústic
no computa a efectes d’habitatges, de capacitat d’habitatges,
i en canvi fet dins un sòl turístic sí que computa? Hi ha una
explicació lògica per açò?

Vostès creuen que és possible -parlaré dels ajuntaments o
dels municipis de Menorca, que són els que més conec- que un
municipi que necessita l’any 2001 170 habitatges, un municipi
normalet, l’any 2003 només n’haurà de menester 60?, que un
com Ferreries, que pot edificar 60 habitatges l’any 2001, l’any
2003 només m’haurà de menester 20?, una població en què els
índex de natalitat rondaven de mitja 5, 6 i 7 fill fa devers 20
anys. No tindran necessitat de més habitatges? Hi ha una
hipòtesi que diu que la mitja de llicències solAlicitades..., millor,
de projectes visats pels colAlegis només un 15% no s’edifiquen
i la resta s’edifiquen, i açò és aplicable també a Ferreries? Açò
és la justificació legal i jurídica per presentar aquestes normes
territorials cautelars?

Jo trob que l’únic que tenen de justificació aquestes normes
territorials cautelars, i és el que pensa la immensa majoria dels
ciutadans de les Illes Balears que es preocupen d’aquest tema,
és tapar la notícia que el consell havia fet una moratòria,
sobretot el Consell de Mallorca, i un pla territorial insular. Es
tractava de sortir i recuperar titulars mediàtics, i van sortir amb
una allau de disbarats que du per títol Norma per a la
regulació de l’execució de les llicències  i que després a la
interpelAlació el conseller diu que és per a la regulació de la
concessió i no de l’execució.

Quin és el suport  que ha tingut aquesta norma territorial
cautelar en els ajuntaments, en els consells insulars, en els
sectors implicats, en els agents econòmics i en els ciutadans?
Pot exhibir un sol informe favorable? Crec que l’únic que pot
certificar és que el Consell d’Eivissa no va informar; tots els
altres són objeccions i més objeccions posant en evidència,
naturalment aquí no les llegiré, totes les incongruències,
dificultats jurídiques i disbarats que conté aquest text.

Jo crec que aquesta precipitació hauria de ser motiu més
que suficient per no esperar el mes de febrer perquè decaigui.
Crec que el Govern, com qualsevol persona que s’entén
intelAligent, no ja sàvia, hauria de prendre la decisió d’aturar
aquí aquesta injustícia que està provocant a molts
d’ajuntaments.

Mirin, norma territorial cautelar aplicada al sòl rústic. L’any
2000, a l’estiu, es va publicar la de Menorca, la de Mallorca, la
d’Eivissa i Formentera, prèvia a la redacció o aprovació dels
plans territorials insulars. A Menorca va quedar prohibits nous
habitatges en sòl rústic excepte rehabilitacions d’edificis
existents, excepte justificació de construccions d’habitatge en
explotació agrària, de nova planta. Molt  bé; quantes se n’han
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donat?, dues?, com a molt. Per cert que alguna d’elles, una
vegada s’ha tingut, s’ha aprofitat per vendre i fer una gran
especulació, i si només n’hi ha dues serà bo de fer trobar cap
on apunt. Molt bé, idò; poden multiplicar per tres enguany...,
no, perdó, per una enguany, per dos l’any que ve i per tres
l’altre. I a Mallorca?, a Mallorca no n’hi ha cap, de moratòria;
ben igual, multiplicar per un, per dos i per tres. Açò és
reequilibri interinsular, açò és profunditat d’un estudi que
demostra que les necessitats són exactament les mateixes a
Menorca, que hi ha una moratòria que no se’n pot fer cap, a
Mallorca que es poden fer les que vulguin i a Eivissa que la
moratòria del consell l’únic que havia fet havia estat modificar
la parcelAla mínima. Açò és el Govern que té capacitat normativa
per a reequilibri interinsular. Magnífic.

Què passa amb un hotel quan les places són de turistes?,
comptabilitzades; i si són del personal?, no compten?, no passa
res? Si un hotel té 500 places turístiques, aquestes que autoritza
Turisme, totes computen; si té 200 empleats, les habitacions
que facin falta per res. Alerta!, si vostè fa un bloc
d’apartaments de 60 metres per abordar aquell segment de
població que pot comprar per 10, 12 milions de pessetes en
determinades zones , tres habitants a cada 60 metres. En els
hotels un en els 60 metres, i si la casa té 200 metres tres. I
l’ordenació del territori?, i l’estalvi i l’eficiència del territori?,
absent a la seva norma territorial cautelar.

I què passa amb un senyor al qual l’ajuntament diu:
“Escolti, no entra en la quota d’enguany”?, què fa amb la seva
llicència? L’hi torna?, l’hi denega?, l’apunta per l’any que ve?
No se sap, no ho sabem. I què passa si les grans empreses
constructores, que tenen capacitat, i tècnics, i mitjans, copen la
major part  de llicències, dia primer de gener estan a punt amb
els projectes i van i entren als ajuntaments més saturats? Què
faran els ciutadans d’aquestes illes que vulguin fer-se una casa
per a ells?, cua?, esperar que es doblin els pressuposts?

(Intervenció inoïble del Sr. President)

Sí, Sr. President. La veritat és que no em cansaria d’exposar
una i altra vegada els disbarats d’aquesta proposta. Crec que
en són conscients, no perquè ho diguem nosaltres el Partit
Popular, perquè ho diu la societat, perquè ho diuen els
consells, els que contesten, perquè ho diuen els agents
econòmics relacionats amb la construcció... El problema no se
soluciona amb aquestes normes territorials cautelars, el
problema està mal identificat, les respostes no s’adeqüen al
problema que existeix i, sobretot, el que no es pot fer és al
marge del consens, de la participació dels afectats i empreses
i, sobretot, tenint per finalitat poder aparèixer als mitjans de
comunicació per aturar la imatge i l’acció política de l’adversari,
en aquest cas ni tan sols polític, institucional, del protagonisme
institucional.

Cap més justificació trobaran que doni sentit  comú o lògica
a l’actuació del Govern, i com que açò no és un camí que
afavoreixi els ciutadans ni que serveixi per a la millor ocupació
d’una manera eficient del territori de les Illes, i no respon a la
coherència d’haver transferit competències als altres i, a més,
no aborda els problemes que pateixen en relació a la

construcció a les Illes, el millor que pot fer el Govern, i així li ho
hauria de demanar el Parlament, és que desisteixi de continuar
açò, que no esperi el mes de febrer per deixar-ho decaure
perquè haurà fet mal d’una manera injusta a molts de ciutadans
i a algunes empreses. El que ha de fer és reconèixer el seu error,
desistir i anulAlar l’aprovació inicial i tots els efectes que d’ella
se’n deriven.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Hble.
Diputado Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Unió
Mallorquina, els diputats d’Unió Mallorquina en el Grup Mixt
no donaran suport  a aquesta moció presentada pel Grup
Popular perquè ara no és el moment de parlar d’aquesta norma
territorial cautelar. Si bé és cert que el text de la moció és
coincident amb el que en reiterades manifestacions hem dit des
d’Unió Mallorquina, també ho és que el nostre posicionament
es concreta avui, avui, en el fet que donarem suport a una
reforma de les Directrius perquè les Directrius d’Ordenació del
Territori, les DOT, les conegudes DOT, varen ser modificades
al començament d’aquesta legislatura i, a més, una modificació
de les DOT ara en aquest moment suposaria un perill per a
l’aprovació dels plans territorials insulars i, especialment, per al
Pla territorial de Mallorca, que s’està redactant amb els criteris
de les Directrius d’Ordenació del Territori actuals.

És bo d’entendre: qualsevol variació del text legal sobre el
que es fonamenta el Pla territorial, implicaria la paralització,
quan no el retard en la tramitació d’aquest pla territorial.
Aquesta paralització suposaria de fet un impediment perquè la
competència d’ordenació del territori, que recentment s’ha
transferit als consells insulars, no es pogués exercir amb
responsabilitat i eficàcia, perjudicant greument els ciutadans,
sobretot els ciutadans de Mallorca.

Dit això, i remarcant que el text de la moció coincideix amb
els nostres posicionaments, i remarcant també que nosaltres no
donarem suport  a una reforma que paralitzi la tramitació del Pla
territorial de Mallorca, hem de posar mà al que diu l’article 17.1,
apartat c), de la vigent llei d’ordenació del territori, que indica
clarament que l’aprovació definitiva de tota norma cautelar
establerta, invocant la redacció d’un instrument urbanístic,
correspondrà a la mateixa instància que tengui la potestat
d’aprovar aquest instrument. Jo vull llegir aquí aquest apartat
que diu: “Una vegada estudiades les alAlegacions i els informes
emesos, el mateix òrgan que tengui atribuïda l’aprovació
definitiva de l’instrument d’ordenació corresponent, ha
d’aprovar la norma territorial cautelar dins el termini màxim de
sis mesos comptadors des de l’aprovació inicial, transcorreguts
els quals l’aprovació no produirà cap efecte”. És evident que
correspon a aquest parlament l’aprovació definitiva de les
Directrius d’Ordenació del Territori i, per tant, també correspon
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al Parlament l’aprovació definitiva d’aquesta norma territorial
cautelar de l’anomenada moratòria. No així l’inicial que, com
preveu l’apartat a) d’aquest punt  2 de l’article 17, correspon al
Govern.

És a dir, com que les Directrius s’han d’aprovar per aquest
parlament i la norma cautelar que es va aprovar dia 3 d’agost es
va establir per poder treballar en la modificació de les Directrius
sense pressió, és obvi que aquest parlament, el Parlament de les
Illes, que aprovarà definitivament aquesta norma territorial
cautelar, si s’escau, ha de deixar que el Govern hi faci feina. Per
tant, ens sembla una manca de voluntat de voler assumir la
responsabilitat d’aquest parlament, que per a nosaltres és el
màxim exponent de la sobirania del poble de les Illes i que és el
que ha d’aprovar, o no, la norma cautelar, com dic és una
manca de voler assumir la responsabilitat que aquest parlament
ostenta demanar ara en aquest moment al Govern que derogui
el text  objecte de la proposició no de llei quan encara no existeix
de manera definitiva. Creim que hem de deixar al Govern fer
feina i continuar els tràmits.

Per a Unió Mallorquina el més coherent, el més responsable,
el més democràtic, és deixar que el Govern finalitzi el procés
administratiu, aquest període d’exposició al públic, que resolgui
les alAlegacions, que redacti un text  definitiu i que el presenti
com a proposta en aquest parlament, i després serà aquest
parlament, aquesta institució, que decidirà si s’aprova o no
aquesta norma territorial cautelar. Per això, per fer tot això, el
Parlament, el Govern -perdó- té un termini de sis mesos i, si no,
aquesta norma, tal com diu la llei, decaurà.

Cal esperar que aquest parlament es pronunciï sobre la
norma cautelar i que ho faci en el moment adient, en el moment
que pertoca, en el moment que la llei atribueix perquè decideixi
si ha de continuar vigent o no ha de continuar vigent aquesta
norma territorial cautelar per modificar la Llei de les Directrius,
i això no vol dir que Unió Mallorquina estigui d’acord amb el
contingut, amb l’actual contingut, amb el contingut que va
aprovar el Consell de Govern en el seu dia de la norma territorial
cautelar. La postura d’Unió Mallorquina s’ha fet pública, ja
l’hem expressada, pensam que la norma territorial cautelar té
conseqüències imprevistes i que suposarà, almenys per als
ciutadans de Mallorca, una doble moratòria, suposarà
l’aplicació d’una posició més restrictiva i discriminatòria amb
els ciutadans de les altres illes, que una moratòria o dues
moratòries poden tenir efectes positius, però massa moratòries
per ventura poden tenir efectes no desitjats. És l’exemple que
posam del malalt a qui recepten que prengui una medecina;
presa aquesta medecina segurament el curarà, però si abusa
d’aquesta medecina per ventura les conseqüències no seran les
mateixes, per ventura tendrà una sobredosi, per ventura fins i
tot se’ns pot morir el malalt.

La norma territorial cautelar que va aprovar el Govern en el
seu dia, la que avui està a exposició pública i el Consell de
Mallorca ja hi va fer un informe tècnic, no m’estendré aquí en
els defectes tècnics que el consell va dir en el seu dia, però sí
en una sèrie de consideracions polítiques. Pensam que tant en
sòl rústic com en sòl urbà aquesta moratòria castiga, en el cas
de Mallorca, una sèrie de municipis que han estat més

proteccionistes i beneficia, permetent-los un major creixement,
aquells municipis que han estat menys proteccionistes del seu
territori, i que acabarà dibuixant-nos una Mallorca que semblarà
un donuts, però un donuts mossegat pel que diríem la Serra de
Tramuntana. Aquesta norma té coses que no estan previstes i
que no se sap com funcionaran; jo ara pens en el sistema de
garanties per als ciutadans que suposava la subrogació de
competències quan un ciutadà demanava una llicència a un
ajuntament i l’ajuntament no li atorgava la llicència, que és un
acte reglat, en els terminis que tocava, tenia un procediment;
aquest procediment ara no se sap com funciona.

El sòl rústic a Mallorca Unió Mallorquina pensa que està
suficientment protegit; pensam en la protecció que la Llei
d’espais naturals fa dels Anei, els Anei que estan marcats i que
després amb la modificació de la Llei 9/99 férem inedificables;
en els APT de costes i de carreteres que varen marcar les
Directrius; en la parcelAla mínima de 14.000 metres que va marcar
la Llei del sòl rústic, llevant les excepcions que tenia aquesta
llei, que permetia construir per sota d’aquesta parcelAla mínima;
en l’inedificabilitat de les parcelAles segregades després de la
Llei del sòl rústic que vàrem aprovar en aquest parlament. Amb
la Llei 9/99 creim que el sòl rústic a Mallorca està prou protegit.
A més a més pensam que els ajuntaments que han volgut
incrementar el grau de protecció elevant la parcelAla mínima en
el seu ajuntament han tengut el suport  del Consell de Mallorca
per pujar, per elevar aquesta protecció dins el seu territori.

En canvi pensam que el sistema que preveu de programació
de llicències o de temporalització de les llicències té uns efectes
perversos, té uns efectes que fins i tot  en la nostra opinió el
Consell Consultiu els informa desfavorablement, i que té un
funcionament que pot  primar o pot beneficiar els grossos en
perjudici dels petits i, si no, què passarà dia 1 de gener?, què
ens trobarem dia 1 de gener? Que la gent haurà de fer cues per
poder demanar una llicència, no sigui cosa que vengui un gran
constructor, un gran promotor i presenti les 10, 15 llicències que
puguin tenir aquests ajuntaments. Pensam que aquest és un
dels temes que s’hauria de modificar.

Unió Mallorquina pensa que amb aquesta norma territorial
cautelar es tracta de rescatar competències que havien estat
transferides als consells i que els consells estaven
desenvolupant de forma correcta, no només el Consell de
Mallorca, sinó també el Consell de Menorca i el Consell
d’Eivissa i Formentera. Pensam, com ja he dit, que la
modificació de les Directrius dificultarà, o almenys retardarà, la
tramitació del Pla territorial i especialment del Pla territorial de
M allorca, i per tot això a Unió Mallorquina pensam que el més
coherent, el més responsable, el més democràtic, és deixar que
el Govern finalitzi el procés administratiu amb aquest període
d’exposició, amb aquestes alAlegacions i redactant el text
definitiu, que presenti en aquest parlament una proposta i que
aquest parlament en el seu dia, quan sigui el moment adient,
resolgui si la norma que en aquell moment s’aprovi
definitivament s’ha d’aprovar o no s’ha d’aprovar.

A nosaltres ens consta que el Govern està fent feina
tractant de resoldre aquestes, diguem-ne, deficiències que en
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el període d’exposició al públic les distintes institucions i els
particulars li han anat transmetent.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, Sr. President. I confiam que el Govern adoptarà la solució
que sigui més convenient per als ciutadans d’aquestes illes. Per
a això té sis mesos; passats aquests sis mesos aquesta norma
decaurà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M uchas gracias, Sr. Nadal. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y Ecologista tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
acabava el portaveu del Grup Parlamentari Popular la seva
defensa d’aquesta moció, a la qual d’entrada ja vull dir que el
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista votarà en
contra, dic que acabava dient que el problema no se soluciona
amb aquestes mesures cautelars; era l’ultima argumentació.

Bé, ja m’agrada que el Grup Parlamentari Popular reconegui,
crec que ha estat l’única vegada a la intervenció que ha fet
avui, ajuntant-ho a la interpelAlació que es va presentar fa dues
setmanes, que reconegui que hi ha algun problema, i si hi ha
algun problema tal vegada seria bo que el Grup Parlamentari
Popular, amb 28 diputats, com ens recorda de manera habit ual,
amb el vot de quasi el 50% dels ciutadans d’aquesta comunitat,
fes alguna proposta de tant en tant. Ja sé que vostès poden
elegir el sistema que vulguin de fer oposició, però la veritat és
que si ens recorden de manera insistent el seu número de
diputats i els vots que han tengut, hom esperaria d’aquest grup
que, a més, ha governat molts d’anys aquesta comunitat, que,
a part  de dir que es retirin determinades iniciatives del Govern
i una vegada reconegut que hi ha un problema, també ens
presentàs alguna alternativa. Sembla ser que no, que no tenen
alternativa, només demanen que es retiri.

En tot  cas he de dir que ja em va bé que es reconegui que hi
ha un problema, perquè em va deixar seriosament preocupat
amb la interpelAlació el Sr. Huguet quan, responent al conseller
deia: “Quant a l’opinió del Sr. Conseller, miri, a mi que el Govern
em demani si vull viure en una illa o a una comunitat amb 3
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”. Bé, vostè
es troba còmode amb 3 milions d’habitants en un altre ambient,
però pareixia que no li preocupava massa que a les nostres illes
poguéssim arribar a un sostre de població semblant i, ja dic, ni
a la interpelAlació ni avui, excepte en aquest moment, reconeixia
que hi havia un problema i que, per tant, s’havien de fer
actuacions.

Bé, nosaltres sí que pensam que hi ha un problema, un
problema molt greu amb l’urbanisme i l’ordenació territorial
d’aquestes illes, un sostre de població absolutament demencial,
un consum del territori, dels nostres recursos, que és
absolutament insostenible, i això també, com els recordava el
conseller a la resposta a la interpelAlació, vostès ja ho deien a la
propaganda quan deien que limitarien el creixement un 10% i
que farien no sé quantes coses, el que passa és que les
mesures que vostès posaven, ho demostra la pràctica, no varen
servir, les mesures que vostès varen adoptar no han servit per
contenir aquest creixement brutal que avui dia encara està
disparat, a pesar de mesures cautelars que s’adopten perquè
patim les conseqüències de la situació anterior, heretada de
vostès.

Bé davant aquesta situació el nostre grup pensava que
s’havien de fer actuacions, l’únic retret que li podíem fer al
Govern és no haver actuat abans, no treure abans aquesta
norma cautelar i el projecte de modificació de les DOT. Però en
tot  cas davant una situació que a pesar de les normes
adoptades pels consells insulars, que consideram molt
positives, nosaltres creim que és necessari una norma de
caràcter general per a tot el territori de les Illes Balears i el
Govern ha decidit actuar, ha aprovat aquestes normes,
aquestes normes estan en una situació provisional dins un
període d’alAlegacions, no es preocupin, els consells insulars
han fet alAlegacions, consideracions crítiques, és molt bo, és
positiu i és el que pertoca en aquest període. Al final s’haurà
d’aprovar una norma definitiva i nosaltres pensam que s’ha
d’aprovar una modificació de les DOT, creim que és realment
necessari.

També és cert i jo voldria en aquest punt coincidir amb el
representant d’Unió Mallorquina, és que la modificació de les
DOT no ha de ser un impediment perquè els consells insulars
puguin treure endavant, amb el menor termini poss ible,
l’aprovació dels plans territorials insulars, però això és una
qüestió que també fa falta, és necessari, és compatible i s’ha de
fer compatible, nosaltres pensam que és possible arribar a un
acord en aquest sentit.

Després des del Grup Parlamentari Popular s’insisteix molt
amb tots els problemes que crea el sistema de quotes de
llicències. Bé nosaltres volem reconèixer que és un tema nou,
que és complicat, complex, que pot crear problemes i s’han
d’aconseguir els mecanismes per tal que els problemes siguin
els menors possibles, ara bé, pensam que és una qüestió nova
i important i no es pot  renunciar a actuar en aquests conceptes.
Fins fa poc únicament preocupava als grups polítics i a la
societat, als grups que es preocupaven per l’ordenació del
territori, pel consum de recursos, parlàvem de sostres de
població, de límits màxims, però hi ha una qüestió que per a
nosaltres és molt evident, no basta només posar els sostres, en
dir quan es passi de determinades hectàrees o determinada
població allí aturarem en sec, això no s’ho creu ningú, això és
impossible, o s’actuen sobre els ritmes demencials que hi ha
avui en dia i es va cap a una reducció dels ritmes de
construcció o tots els sostres saltaran a l’aire en el seu moment
quan s’hi arribi.
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Per tant, amb totes les dificultats que nosaltres reconeixem
que hi són i totes les millores que s’hagin de produir, creim que
actuar sobre les quotes de llicències que es poden concedir a
un determinat any, és una qüestió irrenunciable, s’ha
d’aprofundir i s’ha d’actuar en aquest sentit, hem d’aconseguir
rebaixar el ritme frenètic i a més també hem de posar sostres que
siguin raonables, no els que hi ha ara, però s’ha d’actuar en els
dos sentits.

Bé, la qüestió de l’habitatge, a part de les excepcions que hi
ha en el tema de l’habitatge, jo crec que avui en dia tothom pot
ser conscient que si hi ha problemes per aconseguir un
habitatge, no és perquè hi hagi pocs habitatges construïts, és
per una altra qüestió i el fet que s’estigui construint a un ritme
demencial, superior possiblement a qualsevol altre moment
històric de la nostra comunitat, no ha resolt que sigui més fàcil
accedir a un habitatge o que sigui més fàcil tenir un pis de
lloguer o en compra. Per tant, s’ha d’actuar a diversos fronts,
afavorint l’accés a l’habitatge, s’ha d’actuar impedint que els
habitatges estiguin dins un mercat turístic ilAlegal o no reglat,
s’ha d’augmentar molt la construcció d’habitatges socials, però
això no ha de ser una excusa per seguir creixent d’una manera
indefinida i sense cap tipus de control. Realment aquesta
situació és acceptable, nosaltres encoratjam el Govern que
segueixi endavant, que estudi acuradament totes les
alAlegacions i observacions que s’han fet per les diferents
institucions i també pels particulars, que es millorin els texts,
que es facin totes les millores que siguin convenients, però
evidentment no faci cas, estam absolutament convençut que no
en farà, aquesta proposta del Grup Parlamentari Popular que
l’única cosa que diu és, retirin això, no facin res, ho deixin tot
com està perquè sembla ser que a ells ja els va bé així com està,
a nosaltres, al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista
no ens va gens ni mica bé, volem canviar aquest model i per
això estam a favor d’aquesta proposta que de manera
provisional però ja té aprovada el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Ent esa
Nacionalista tiene la palabra el diputado Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, avui tornam a debatre un tema territorial, com tantes
altres vegades en aquest Parlament, com és lògic, per la
importància que té per al país aquest tema, tornam-hi torna-hi
jo crec que el PP segueix allà on estava fa vint anys, en contra
de les mesures de protecció territorial, baldament siguin
mesures cautelars.

Jo crec que si plantejam el bessó de la qüestió i fugim de
justificacions pseudotècniques, tot  plegat es resumeix a una
qüestió ben simple, n’hi ha que volem intervenir sobre el ritme
frenètic de creixement urbanístic a Mallorca, Menorca i Pitiüses
i n’hi ha que no, jo crec que el plantejament és tan senzill com
això. Els arguments d’uns i altres jo crec que els tenim, els

coneixem per activa i per passiva, les podem reiterar en aquesta
cambra, però són variacions sobre un mateix tema. En canvi en
aquestes alçades, en aquest nou milAlenni, jo que alguna part de
la seva intervenció és molt més interessant, molt més
aprofitable i és quan jugam a un debat molt més apassionat i
encertat que és cercar com fer-ho, a partir d’una premissa s’ha
d’actuar i intentem cercar el com, però desgraciadament més
enllà dels discursos, les propostes que ens du el PP en aquesta
cambra semblen que encara no han arribat en aquest estadi,
encara no s’han temut que hem de fer alguna cosa i es
mantenen que no s’ha de fer res i jo crec que en aquest sentit
es quedaran i parlaran tots sols. Naturalment que pujam en
aquesta tribuna i contestarem cada vegada que calgui, no en
faltaria d ‘altra, a les propostes  que vostès ens facin, però
estam convençuts que les energies que tot a la concentració
que fossin capaços de fer com a diputats, com a parlamentaris,
com a responsables del Govern d’aquest país haurien de ser per
intentar redreçar la situació i no per negar les actuacions que
s’hi duen a terme.

Li demanàvem tancant el debat de la interpel Alació, el nostre
company Bosco Gomila, bé després a la moció veurem quina és
la proposta del Partit  Popular vist tot això i avui l’hem vista,
tornin enrera la norma cautelar, no facin res. Jo crec que això és
la proposta del PP, argumentada sempre amb fórmules més o
menys diferents, però al final es resumeix amb el mateix.
Nosaltres pensam que aquest moment del debat ja està superat,
tot  i els núvols que encara aguanten a partir de l’11 de
setembre, però realment no crec que sigui per mor de la crisi,
sinó que si el debat es manté obert és per mor que un partit de
la importància, del calat, del suport popular que té el Partit
Popular el vol mantenir obert i per tant encara hi ha un perill, un
risc d’involució urbanística molt elevat. Ho lamentam perquè
creim que hi ha d’haver un gran consens social en el canvi de
model, s’ha d’eliminar la balearització i confiàvem que dels
discursos del PP poc a poc avançaríem cap a una trobada, cap
a un punt  en el qual fos possible discutir-hi, però jo crec que
quan s’arriba al cap i a la fi, vostès sempre estan allà mateix,
tornin enrera la mesura.

Jo crec que això és d’una constància admirable, o
senzillament d’un immobilisme obstinat, o molt més clarament
tenen molt clar qui defensen i quin model propugnen. Les
argumentacions, com deia, sí que canvien a vegades són
justificacions del model, per qüestions econòmiques,
ideològiques, hi ha molts d’illencs que estan d’acord que s’ha
de continuar, per tant, es pot justificar, però moltes vegades jo
crec que quan es perden cerquen excuses i excuses de mal
pagador i és quan cerquen fórmules, si un article, una
competència, però realment en comptes d’entrar en el tema de
veure com fer-ho, de donar les seves alternatives, les seves
millores i les seves aportacions, allò que fan és negar el
problema.

Avui concretament se’ns demana, en el nostre entendre, un
despropòsit, que demanem al Govern que s’oblidi de la norma
territorial cautelar prèvia a les DOT. Jo crec que és, m’ha de
permetre que li digui amb aquesta paraula, una irresponsabilitat,
en tot  cas el més raonable seria demanar que no hi hagués
modificació de les DOT, anem al bessó del tema, si vostès
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troben que no hi ha d’haver modificació, jo crec que és una
postura molt coherent amb allò que planteja el Partit Popular,
les DOT és el màxim on podem arribar, no hi hagi DOT, no hi
hagi modificació, aleshores mort el ca, s’acaba la ràbia, com a
mínim la ràbia que vostès tenen en aquest canvi de model. Per
tant, ataquem el bessó del problema, però si no atacam el bessó,
la proposta que està en aquest moment en tramitació jo crec
que qualsevol persona que honestament, responsablement
s’enfronta al debat territorial, aplaudeix i no plany les mesures
cautelars. Crec que tothom hi ha d’estar d’acord, si vol una
reforma de les DOT, si no el que ha de dir és abandona’m-ho.

Miri jo li record un poc que fa en el Consell de Mallorca el
portaveu del Grup Popular, ens diu nosaltres estam en contra
d’aquesta moratòria, la del Govern, també ho deia per la del
Consell, però en aquest parlam de la del Govern, perquè només
és una moratòria de més ciment, és curiós l’argument, perquè
bàsicament els crítics diuen que atura la construcció, fins i tot
els ajuntaments es queixen que atura els imposts de
construccions, però el Sr. Font insisteix que no està d’acord
amb la moratòria, perquè bàsicament fa més construccions.
Certament pareix un argument absurd i pensat un poc
detingudament sembla absurd perquè és absurd, però sempre
com a tot  aquests tipus d’afirmacions alguna cosa hi ha i el que
hi ha darrera aquesta afirmació és que els debats territorials, no
les moratòries, provoquen un efecte lògic d’allau de
solAlicituds, de gent que intenta consolidar drets, gent que
intenta actualitzar o actuar o damunt la legislació que hi ha en
aquell moment i això efectivament té un allau no desitjat, es
suposa que per la persona, o la institució que promou la
moratòria i això és així i ho hem viscut d’una manera important
aquests darrers anys i per tant, malgrat la frase sigui
absolutament demagògica i absurda, com he dit, sí que hi ha
aquest element de recordatori, que jo crec que és útil i hem de
tenir present.

Aleshores quina és la proposta del Partit  Popular? Eliminar
la moratòria, és a dir, que tenguem el debat territorial, que
parlem si hem de restringir o no, si hem de tocar o no el sòl
rústic, si hem de tocar o no el sòl urbà, però tot  això ho facem
sense cap suspensió mentre tant, això és provocar, com
anunciar una moratòria abans d’aplicar-la, com tot  allò que no
es fa responsablement, realment el que provoca és l’efecte
contrari al que pretén. Per tant, ja dic que consideram
irresponsable i molt poc prudent aquesta proposta que vostè
ens fa avui.

Realment pensam que la norma és millorable, ja dic en
aquest escenari dins el que ens situam, és el d’intentar aturar
aquest creixement, ens agrada i ens agradaria aprofundir en el
debat de com fer-ho, perquè és delicat i complex i jo crec que el
Partit  Popular ha apuntat alguns punts, amb els quals nosaltres
hi podríem participar, per exemple nosaltres ja apuntàvem que
més que dir que no a les llicències, en tot  cas s’han d’ajornar en
el temps, com procurar que no s’enredin per res les tramitacions
dels plans territorials, tots aquests objectius ens semblen molt
raonables, molt prudents, nosaltres els compartim, sempre que
no esdevenguin excuses per a realment no actuar, sinó que
siguin lleials i per arribar a l’enfront amb la modificació del
model. Per tant, no pretenem en cap cas desacreditar les

mesures que es prenguin, sinó polir-les que és allò que han fet
a les propostes dels consells, com a mínim la lectura que
nosaltres en feim de les propostes  dels consells, que no neguen
la necessitat de la norma, sinó que cerquen elements per
millorar-la.

També ens preocupa el tema de l’habitatge, tal vegada no
sigui el moment per arreglar-ho, en aquest sentit celebram que
no afecti l’habitatge de protecció oficial, però hem de cercar
fórmules perquè no sigui afectat. Ara bé aquest és el debat que
nosaltres voldríem, el debat de contingut, no el debat
d’eliminem la moratòria, que és l’únic que vostè ens proposa i
dic que és complex, perquè certament avui no ens podem
conformar amb allò que vostè deia en el debat de la
interpelAlació i que és l’únic que diuen les DOT i és que no
posarem nou sòl per urbanitzar, això que pot semblar molt
raonable arreu del món i que semblen unes mesures
proteccionistes, això a les Illes Balears ja és insuficient, ja ve de
quan es varen aprovar les DOT, amb un sostre, una capacitat
d’allotjament de 3, 4 milions de persones que és d’allò que
parlam a les Illes Balears, amb una capacitat de dur a terme
aquesta oferta, que hi hagi una demanda per dur-la a terme,
creim que és una irresponsabilitat mantenir-se amb aquesta sola
mesura.

Cal prendre mesures perquè no es duguin a terme tots els
desenvolupaments prevists, els ja prevists dins els
planejaments municipals en aquest moments i això és molt
complicat, això ho va començar a fer el Consell de Mallorca a
l’anterior legislatura, desclassificant unes 100 urbanitzacions i
es diu aviat, però unes 100 urbanitzacions i ara ho diuen
Menorca, Eivissa i Mallorca continua amb un Pla territorial,
però eliminar la figura dels urbanitzables cada dia és més difícil
esborrar terrenys amb una goma damunt un plànol, avui hem
d’actuar en el sòl urbà i per tant, hem d’actuar en densitats, hem
d’actuar amb fórmules molt més complexes i dins drets molt més
consolidats.

Per tant, ens sembla intelAligent, molt interessant la mesura
que proposa el Govern, la mesura de les llicències, perquè
sense actuar quirúrgicament damunt el plànol, agafar una
mesura preventiva de retardament del número de llicències i
aquest creim que és un camí oportú, si algú en troba un altre
que ho digui, nosaltres estam oberts, perquè el que ens
interessa és l’objectiu i no la fórmula, però si es nega la fórmula
per senzillament fer impossible aconseguir l’objectiu,
evidentment el nostre grup no hi pot  participar i n’est am
convençut que això és el que pretén el Partit  Popular. Si amb el
1,8 milions d’habitants que tenim construïts a les Illes Balears,
ja hi ha un sentit  d’excés, com podem doblar aquesta xifra sense
que no es produeixi un veritable crac. Crec que la nostra
responsabilitat davant generacions futures, davant el que seria
la pròpia responsabilitat d’exercir el Govern d’aquest país en
aquest moment, crec que ens obliga a prendre mesures
immediatament.

Per tant, en aquest sentit el nostre vot serà negatiu,
nosaltres convidam el Partit Popular que miri d’apuntar-se en el
carro dels que estam debatent com actuar damunt el sòl, segur
que la seva experiència i les seves aportacions serien molt útils
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per arribar en aquest consens social imprescindible, però que
fugi de la trinxera del desenvolupisme, de la balearització, que
no permet ni tan sols el debat, permet el debat entre els que
volen protegir i els que no, està bé, s’ha de tenir, és molt legítim
que vostès el plantegin, però tanmateix tard o d’hora els hem de
girar l’esquena per posar-nos a la melé allà on s’està discutint
com fer-ho, que és la realment hi ha en els butlletins i la que
realment marcarà el futur d’aquest país.

Per tant confiam que hi hagi un canvi d’actitud, mentre es
tramiten aquestes moratòries i es duen a l’organisme que els
hagi d’aprovar definitivament i sobretot anem a debatre les
noves directrius, perquè vostè m’apuntava per exemple i com
a darrer punt  i acab Sr. President, el percentatge que tenia cada
municipi de creixement, ridiculitzant-ho, oblidant que això és
una norma de caràcter cautelar i que la proposta de DOT marca
que són els plans territorials els que distribuiran aquest
possible creixement a cada un dels municipis, a partir de les
premisses que ells mateixos avaluïn i considerin prudents. Per
tant, si això és el que diu la proposta de les DOT, no
descontextuïn el que diu una simple norma cautelar que té uns
efectes i una vocació consentiva de desaparèixer en el moment
que apareix la veritable norma que nosaltres pretenem. Per part
del nostre grup reiter el compromís i l’interès que hi hagi una
normativa que apliqui i redreci el model de la balearització i
evidentment també actuï damunt el sòl rústic, tot i la gran
millora que va suposar la modificació de les DOT l’any 99, no
consideram encara ara suficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el diputado Sr. Cánoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres entenem que es pot discutir sobre l’oportunitat,
conveniència o necessitat de modificar les Directrius, de fet
aquest és un debat obert i que el nostre grup es posiciona, ja
ho vaig dir a la interpel Alació, amb una aposta per al diàleg, per
al consens i per a l’acord, però el que no és pot discutir és
l’existència d’aquest debat sobre la suficiència o insuficiència
del principal instrument d’ordenació, per tal de contenir el
creixement insostenible, està en joc la configuració i l’efectivitat
del nou model territorial i el sensat i raonable és que mentre que
aquest debat estigui obert, durant la controvèrsia de com
regular aquest creixement, com reduir la capacitat de població
i el ritme de creixement, el més prudent és que s’aprovi una
norma cautelar, per tal d’impedir una allau de solAlicituds de
llicències i edificacions que faria inviable les possibles mesures
i provocant un creixement desenfrenat.

Ara bé el que es pretén, no ho oblidem, no és una norma
cautelar que tengui fi en si mateixa el que es pretén és la
protecció de les Directrius i dels plans territorials insulars, com
també es pretén arribar a aquest grau de protecció. El nostre
grup sempre ha cregut i defensa el principi de subsidiarietat i

per tant, entenem i defensam que el que es pugui protegir des
dels PTI no s’ha de protegir des de les Directrius, però existeix
una preocupació greu que a la vegada és un repte. Es constata
des de fa uns anys, es percep, la ciutadania pateix una clara
situació de saturació, en aquests darrers anys s’han disparat
diverses senyals d’alarma i tots ho sabem.

L’informe elaborat pel Centre d’Investigació i Tecnologies
Turístiques, segons dades de 1998, diu que s’ha sobrepassat
el límit de sostenibilitat, un increment d’automòbils de més del
48% en una dècada, un consum d’aigua de 232 litres habitant/
dia, un increment de fems de 5,2% cada any, un increment d’un
54% de consum energètic a la darrera dècada, espai disponible
a les platges per persona 38 metres quadrats i a S’Arenal ja
només són 6 metres quadrats, l’estudi sobre petjada ecològica
del geògraf Ivan Murray, conclou que l’ús del nostre territori
excedeix 6 vegades la seva capacitat ecològica, l’índex de
pressió humana en una dècada s’ha incrementat en un 14% i
l’estudi de sòl vacant, que ja n’han fet referència diferents
portaveus abans que jo, reflecteix l’existència de 824.000 places,
a les que s’ha de sumar 1.844.000 més de la capacitat
poblacional actual d’habitatges ja construïts. El ritme de
creixement dels darrers 3 anys dóna una taxa per a l’any 2000
d’un increment del 2,4%, extrapolant una taxa mitjana de
creixement fins a l’any 2025, ens dóna una població relativa de
600 habitants per quilòmetre quadrat. L’Aeroport de Son Sant
Joan el moviment de passatgers té una taxa d’increment anual
del 7%.

Tot plegat senyores i senyors diputats condueix d’una
manera irrevocable, si no actuam decididament a un escenari de
notable disminució de la qualitat de vida i el que és més
preocupant a un probable colAlapse econòmic i de béns
turístics, com també d’infraestructures que és el que percebem
més en aquest moment. No li nego Sr. Huguet que la fórmula
ideal per contenir aquest creixement consistiria en aturar només
la construcció turística, l’hotelera i la residencial turística,
mantenint la destinada a residència permanent, però vostè sap
molt bé que no es pot impedir que molts d’habitatges que es
construeixen siguin llogats o venuts com a segones
residències, la major part  de les vegades a turistes. Ha parlat
vostè, no l’he entès molt bé, dels habitatges dels treballadors
que no computen, no l’he entès bé, perquè que jo recordi la Llei
general turística la varen aprovar vostès i per lectura única, per
tant, no l’he entès bé o l’he entès massa bé.

Insistesc, el debat és obert i sobre la taula hi ha una
proposta de modificació de les Directrius i també hi ha
l’elaboració pels distints consells dels seus instruments de
planejament d’ordenació que són els plans territorials insulars
i la força d’aquest pacte de progrés resideix a la seva capacitat
de diàleg i enteniment, una cultura que comprenc que vostès,
senyores i senyors del Grup Popular, els resulta estranya. El
nostre grup manté amb una posició oberta, dialogant, que és
necessària la modificació perquè estam convençuts que les
actual DOT avui no són un instrument suficient per a la
contenció del creixement, no només hi ha un nou marc
normatiu, que és la Llei d’ordenació del 2000, que assigna
moltes més tasques als consells insulars, també la realitat,
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l’experiència, els estudis i els informes que disposam ara ens
condueixen a proposar aquesta modificació, per què?

Nosaltres creim que els creixements a concretar en els PTI
que fixa les Directrius, a l’article 33 suposa un increment
excessiu, el 10% a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera i
un 12% a Menorca, aquest, com vostès sap, s’ha avaluat en
2.770 hectàrees i la densitat que fixen les Directrius de 100
habitants per hectàrea dóna 277.000 habitants, però no té en
compte, ja ho vàrem dir a la interpel Alació, la capacitat dels
terrenys actualment vacants en sòl urbà o urbanitzable ordenat,
que segons l’avanç de les Directrius es fixava en 1.247.000
places i l’estudi de la Direcció General d’Ordenació del Territori
de l’any passat, sense comptar les parcelAles ocupades per
edificis obsolets, es xifra en 824.000 places. El nostre grup creu
que a més d’excessiu és contradiu això i anulAla l’efecte positiu
de fre pel creixement que suposà la desqualificació de sòl
urbanit zable realitzada per les pròpies Directrius i per al Consell
de Mallorca per a ell mateix. A més no s’estableixen mesures per
a la reducció de sòl urbà, per fixar el creixement s’ha hagut
d’interpretar en base a la literalitat de la regulació, que la base
de càlcul inclou, no només el sòl d’ús residencial o turístic,
també la superfície de terrenys industrials, de serveis i de
sistemes generals, això suposa per a nosaltres un increment o
creixement afegit molt important.

No es donen criteris per limitar el creixement en sòl rústic, hi
ha un incertesa per saber quins sòls estan exclosos de la
desclassificació com a urbanitzable, en el cas de sectors
afectats per tan sols una part d’una part de la franja de l’àrea de
protecció territorial de 500 metres i per les octogonalitats del sòl
urbà situats a les mateixes. Queden excloses íntegrament de la
desclassificació els sectors amb pla parcial, amb obres,
executades, sense projecte d’urbanització, és a dir, es podria
haver de mantenir sectors amb franja costera, tal vegada
ilAlegals i amb un nivell d’execució imprecís. Mantenen també la
classificació de sòl urbanitzable, els sectors que tenen projecte
d’urbanització aprovat en el moment de l’aprovació de les
Directrius, encara que es trobin situats en aquestes àrees de
protecció, és a dir, a la zona de 500 metres de la costa o aïllats,
estiguin o no executats, això contradiu la voluntat de no
urbanitzar la franja costera i no deixar fer nuclis aïllats.

Podríem seguir molt més, però aquestes són unes quantes
raons per les quals el nostre grup considera que les Directrius
s’han de modificar, però aquesta demanda de modificació de les
directius, és una consideració ben raonada, però també oberta
a la discussió i al consens. Si s’han d’harmonitzar instruments,
si s’ha de procurar no entorpir altres instruments no només
estam en disposició de parlar-ne i arribar a acords, és que
constitueix la nostra obligació, l’obligació de tots els diputats
i diputades d’aquesta cambra. Repetesc el més important és la
protecció de les Directrius i dels plans territorials insulars, per
a nosaltres, no la norma cautelar és una prevenció mentre, però
si aconseguim el més important, el bessó de la qüestió, la norma
no té sentit, no té raó de ser.

Com he dit al principi, el pacte de progrés ha demostrat i
demostra dia a dia una gran capacitat de diàleg i enteniment.
Sobre el contingut concret de la norma cautelar no hi entraré

perquè no crec que sigui el moment processal oportú, només
diré que també creim des del nostre grup que és millorable, és
millorable pel que fa a mecanismes de sòl rústic que pot  ser
evident que castigui tal vegada als més proteccionistes i premiï
als menys proteccionistes, això creim que és millorable i també
hauria de salvar l’elaboració dels PTI, també tota aquesta línia
que ha esmentat l’anterior portaveu nosaltres hi estam d’acord.
Però no és el moment oportú, ja li han dit altres portaveus,
perquè vostè sap que l’aprovació definitiva d’aquesta norma
cautelar està atribuïda al Parlament per l’article 17 en
concordança amb l’article 7 de la Llei d’ordenació territorial, i
on s’ha de debatre, on s’ha d’aprovar és aquí.

Què hem de dir nosaltres al Govern que faci o deixi de fer,
quan la competència per aprovar un instrument és nostra, del
Parlament? Deixem que aquesta norma vengui al Parlament, la
debatrem, aprofitarem l’enriquiment pel camí de l’exposició
pública que ha pogut tenir a través de les alAlegacions i a través
dels informes emesos pels distints ajuntaments que hagin
volgut opinar i pels consells insulars, i amb aquestes
aportacions mantenguem un debat aquí i després l’aprovam o
no l’aprovam, però no és el moment, deim, processal oportú.

Vostè ja ho sap, ja li ho han repetit  i ja li ho han recordat, i
vostè ho sap perquè va intervenir en l’elaboració de la llei del
2000, que disposam d’un termini màxim de sis mesos, crec
recordar que acaba dia 4 de gener, o de febrer. Per tant, quasi
quasi estam obligats dins aquest període de sessions o al
principi del proper període de sessions, més m’atreviria a dir
dins aquest període de sessions, a aprovar aquesta norma
territorial cautelar. Deixi, per tant, que la norma segueixi el seu
curs legal i no pretengui interdir-la emprant una moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. Por contradicciones, por un tiempo de
cinco minutos tiene la palabra el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, m’han de permetre, senyors diputats portaveus de
cada grup, que comenci amb respostes a l’inrevés de la seva
intervenció; deixaré, per tant, el portaveu d’Unió Mallorquina
per al darrer lloc.

En primer lloc, al portaveu del Partit Socialista, li he de dir
que el respecte parlamentari li hauria d’haver fet acceptar que
si li demanam discutir d’una norma territorial cautelar no
comenci dient que el que volen és discutir la modificació de les
Directrius. Li diré només una cosa de la modificació de les
Directrius, un parell de coses, no perquè no tengui molts més
arguments i coses de què parlar-ne. Miri, de les Directrius ,  s i
s’haguessin dedicat a aplicar el que la llei i el Parlament pel qual
vostès sembla que tenen tantíssim de respecte els mana, no
seríem aquí on som, no hi seríem ni d’enfora, aquí on som. Ha
llegit una espècie d’indicadors de sostenibilitat; sap què diu
l’addicional cinquena de les Directrius?, li ho recordaré: “En el
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termini de tres mesos el Govern de les Illes Balears determinarà
i aprovarà per acord del Consell de Govern els indicadors de
sostenibilitat per a la redacció de la memòria, etc., de les
Directrius”. Han fet res, des d’aquell 3 d’abril del 1999?, en
tenen cap, d’indicador, que ens pugui permetre seguir quina és
l’evolució?

Vostès es creuen que fer urbanisme és fer decrets, ordres,
moratòries..., crear inseguretat jurídica. No fan res més que crear
inseguretat jurídica. Els ciutadans..., vostè diu: “No, el
Parlament d’aquí a mig any ja ho veurà”. Sap què diuen els
ciutadans?, que si tanmateix el mes de febrer no ho aprovaran,
almanco així com és, o si ho aproven serà molt canviat, què
esperen?, que hi hagi un caramull de ciutadans ofesos?, que hi
hagi major inseguretat jurídica?, açò esperen?, açò és la seva
coherència? Per què no compleixen les lleis? Li he posat un
exemple, emperò n’hi puc posar més.

Seria capaç, Sr. Alorda, de dir-me d’una manera concreta,
perquè el Govern va ser incapaç de fer-ho fa dues setmanes i a
vostès no els ho sentit  dir, a ningú, quina és l’allau, en què
valoren l’allau que es pot  produir d’aquí a l’aprovació del PTI
o a l’aprovació d’una modificació de Directrius?, quina allau?
Si vostès en sòl rústic multipliquen el que es pot  fer a Mallorca
p er dos i per tres, si en urbanitzable o en urbà poden fer més del
que es podia fer a l’illa de Mallorca, l’any passat no, en tota la
mitjana del 90 al 2000 mai no s’ha passat  d’un creixement per
sobre d’un 2,7 o 2,8%, si vostès permeten un 3%, quina allau
aturen? Hi ha una tendència a encaminar els ciutadans, no tots,
determinats ciutadans operadors econòmics de l’urbanisme cap
a despatxos; hi ha qualque altre avantatge en tot  el que vostès
fan en aquest sentit? Queda en la i els ciutadans tenen una
resposta per a açò.

Partit  Socialista de Mallorca, troba que és una
irresponsabilitat. Sr. Alorda, a vostè, que és bon parlamentari
en el sentit  que utilitza la lògica per defensar els seus
arguments, aquesta vegada crec que ens mostra els calçotets.
Vostès, senyors del PSM, estan donant cobertura i són
còmplices dels absurds d’aquest govern. Vostès tenen un
plantejament que diuen simple, que és que vostès volen actuar
a favor de l’ús racional i l’ordenació del territori i el PP no. Clar,
que la protecció dels 500 metres és amb els vots del Partit
Popular; clar, que no hi pugui haver més urbanitzacions noves
és amb els vots del Partit Popular; clar que al Partit Popular no
li va costar cap cost polític aprovar les Directrius, que és un
partit, com el PSM, que es mira ell mateix i se’n fot de ser una
t itella de paper en el Consell de Mallorca i en aquest parlament
abans de defensar les seves idees proteccionistes. Al PSM,
unes normes territorials cautelars que poden multiplicar per dos
i per tres els habitatges en sòl rústic, li semblen perfectes, al
PSM. És ver, Sr. Alorda? Jo trob que faria molt més bo callar,
guardar la lògica per aplicar l’ideologia del seu partit  i defensar
el que pugui de l’ideari del PSM. No ataqui el PP que amb açò
no defensa el seu ridícul.

(Intervenció inoïble del Sr. President)

Sí, vaig acabant, Sr. President.

Esquerra Unida. Bé, Esquerra Unida, com el PSOE, com el
PSM  i com Unió Mallorquina, tampoc no troba que la norma
territorial cautelar serveixi de massa ni sigui bona, però bé,
tanmateix, si només crea inseguretat jurídica, per què no la
mantenim?, si total són quatre ciutadans, si total a Esquerra
Unida li va collonut, que agafin els projectes les empreses més
important dia primer de gener, amb els seus projectes a copar
les places que hi ha per llicències.

Ja sé el que dic i per què ho dic, Sr. Conseller. Perquè són
incapaços vostès i els grups que els donen suport  de presentar
un sol argument per defensar aquest disbarat i aquesta
inseguretat jurídica. No pot deixar de ser protagonista; en duia
tants d’anys enrera, Sr. Conseller, que no ho pot evitar.

Bé, Esquerra Unida...

(Rialles)

Esquerra Unida...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. ...troba que les mesures del Partit Popular no han servit.
Jo li assegur que si el Partit  Popular, que va guanyar les
eleccions, hagués governat, i no dic que no sigui legítim el
pacte que vostès han fet, no dic que no sigui legítim, però la
distribució que han fet del poder tenc dubtes que estigui
legitimada, i sobretot tenc molts de dubtes que amb allò que
diuen la legitimació, que és la consciència, el que uns diuen la
moral, uns altres diuen l’ètica, ho pugui avalar. Legalitat, no la
pos en dubte; legitimitat, dels ciutadans, dels votants, i
legitimació, se’n pot  escriure molt. Si el PP, li dic, hagués
governant d’acord amb les eleccions que havia guanyat per 28
diputats, per damunt de qualsevol altra opció política en
aquestes illes, hagués executat les Directrius i veuríem molts
més espais rehabilitats i en fase de rehabilitació, veuria una
estructura desenvolupada d’execució d’infraestructures que
llevessin aquesta por i aquesta sensació de (...), d’equipaments,
de falta de comoditat, de no cabre-hi que vostès intenten
accentuar, vostès els d’Esquerra Unida.

I per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe ya, Sr. Diputado.

EL SR. HUGUET I SINTES:

...a Unió Mallorquina li diré molt poca cosa. Sr. Nadal, no
m’ha decebut, ni em va decebre quan es van apuntar amb els
del pacte per elegir el Sr. Antich president, ni per quedar-se amb
el poder a Mallorca, en res no m’han decebut. El que he dit de
legalitat, legitimitat i legitimació va per vostès, també.
Políticament ens hem d’atendre només a la legalitat, però
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políticament, Sr. Nadal, s’ha de pensar menys en la competència
pròpia...

EL SR. PRESIDENT:

Cinco segundos, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. ...en la competència pròpia, amb la
identificació de la presidenta i el consell, i s’ha de pensar un
poc en els ciutadans. Els ciutadans demanen seguretat jurídica,
però no la demanen el mes de febrer, perquè sospiten que els
que tenen interessos hauran de passar pels despatxos d’aquí
al febrer. Si no estan d’acord amb les normes, miri, poden votar
a favor d’elles com faran avui, o poden votar en contra, que tot
seran...

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet.

Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la
votación.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. Vicepresident, Sr. President, demanam la paraula per
alAlusions, o per contradiccions, perdó. S’han ficat amb els
meus calçotets i tot. Comprendrà que..., cosa inèdita en aquesta
cambra.

(Rialles)

Serà un minut. M’he sentit contradit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, tiene usted tres minutos.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. És que m’ha fet preguntes
directes. Quina és l’allau que hi hauria si no es mantenia la
norma territorial? És curiós que ho demani el Sr. Huguet quan
s’està parlant des del Partit  Popular que les moratòries estan
provocant l’allau i la quantifiquen.

Ens sorprèn també que en els indicadors de sostenibilitat i
a les àrees de reconversió territorial, que efectivament havien
d’estar fins i tot en el mateix moment els indicadors se’n
recordarà que havien d’estar fins i tot  dins el mateix govern del
Partit  Popular, se’ls va llevar qualsevol virtualitat d’obligar,
eren senzillament per fer memòries, per explicar les memòries, i
dades, indicadors de sostenibilitat per fer memòries sobre la
situació en què ens trobam n’hi ha moltíssimes.

Li he reconegut, Sr. Huguet. El mèrit de les DOT l’hi he
reconegut , no m’ha escoltat. Les DOT aturen les noves
urbanitzacions i li ho he dit, aturen les noves urbanitzacions,

així només hi pot  haver entre tres i quatre milions d’habitatges
o de capacitat d’allotjament a les Illes Balears; amb el que hi ha
previst, no n’hi pot  haver més, més d’un 10%, no n’hi pot haver
més d’un 10%. Això ho varen fer les DOT, i jo li dic que tres,
quatre milions ja ho trobam excessiu i vostè em diu que no
siguem tan restrictius i em diu que estam aturats a la cadira
perquè admetem massa creixement, perquè prenem mesures per
aturar-lo. Jo és que crec que vostè és molt mal d’entendre. Tira
falsedats i després persones poc informades podrien creure que
vostè té alguna mena de raó, i és que realment em pareix que era
Sòcrates que deia que mai no hi ha bon vent per a aquell
navegant que no sap on va, i quan a vostès l’escolten...,
Sèneca, ho mirarem. Si és de Sèneca serà de Sèneca, però estic
convençut que vostè quan parla pareix que no sap on va i no
li pot  bufar mai bon vent, però quan veuen el PP i la seva
trajectòria està molt clar on està ancorat.

Per tant, jo li demanaria que treballàs per acostar-se a
debatre qualque mesura per evitar la balearització, perquè si no
estan allà on estaven. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, le doy 30 segundos.

EL SR. HUGUET I SINTES:

¡Hombre!, no se pase, Sr. Presidente, y usted ya me
entiende.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, no discuta. Ha tenido usted el doble de tiempo
que los demás. Ha tenido usted el doble de tiempo que los
demás en la contraréplica.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gracias, Sr. Presidente, por el tiempo que me concede,
pero es necesario replicar les contradiccions del Sr. Alorda.
Miri, Sr. Alorda, dues coses, només. Respecte d’allò darrer, no
facin tantes normes, tantes regles, tant es moratòries, tanta
cautela; apliquin les Directrius i veuran com avançaran. Vostè
està convençut.

Segona. No noves urbanitzacions amb el 10%. Miri, les
Directrius no només impedeixen noves urbanitzacions més enllà
d’un 10%, qualque cosa més: donen estabilitat i seguretat
jurídica. Van desclassificant totes aquelles urbanitzacions que
vostès, amb completa inseguretat jurídica, pretenien que havien
desclassificat. El tribunal els ha dit clarament que s’havien
equivocat, que no ho podien fer. Qui les va desclassificar,
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aquelles?, les Directrius. No intenti dur el Partit Popular o la
idea del Partit  Popular aquí on no és i potser que no hi hagi
estat mai; només per l’interès de la confrontació política vostès
l’intenten situar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Pasamos la moción a votación, señoras
y señores diputados. Pueden ustedes votar en este momento.

(Remor de veus i aplaudiments)

Pueden ustedes votar.

(Petit aldarull, rialles i aplaudiments)

Si me dejan ustedes repetiremos la votación.

(Rialles)

Ahora. Votos a favor, 26; votos en contra, 29. Por tanto
queda rechazada la moción y pasamos al siguiente punto del
orden del día.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2879/01, del Grup
Parlamentari  PSM-Entesa Nacionalista, relativa a suport al
sector artesà.

Proposición no de ley RGE núm. 2879, presentada por el
Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, relativa al
soporte al sector artesano. Para su presentación tiene la palabra
su portavoz Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta és una proposta no per fer nova legislació ni
noves regles, sinó perquè les que estan en vigor en aquest
moment siguin aplicades, i siguin aplicades a un sector molt
determinat.

Aquesta proposició no de llei sobre mesures per al foment
de l’artesania que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, demostra que moltes vegades no és suficient que
les autonomies tinguem una competència transferida, i en el cas
de l’artesania i en el cas de les Illes Balears transferida a la
comunitat autònoma, rebuda i traspassada als consells insulars
d’Eivissa i Formentera i de Menorca, per poder actuar sobre el
sector d’una manera eficient. No és suficient tenir aques ta
competència per exercir-la si no podem intervenir en els marcs
legals de primer nivell com són la fiscalitat i la Seguretat Social
que afecten de manera molt important activitats que és la nostra
competència regular i promoure. En aquest cas, serveis
essencials que afecten l’artesania han quedat a Madrid, i per
tant no queda altre remei que recórrer el camí a l’inrevés i
continuar cridant l’atenció dels governants de l’Estat perquè
s’ocupin de qüestions que afecten un colAlectiu important, però
reduït si el comparam amb altres sectors econòmics.

Per açò el PSM-Entesa Nacionalista presentam aquesta
proposició no de llei, perquè creim que després de 20 anys
d’aprovació de la Constitució, on en el seu article 130.1 diu que
els poders públics atendran la modernització i el
desenvolupament de tots els sectors econòmics i,
assenyaladament, de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i
l’artesania, a fi d’equiparar el nivell de vida de tots els
espanyols, entenem que és hora que l’Estat assumeixi aquesta
obligació constitucional, ja que amb aquest article el legislador
reconeixia implícitament que els que duen a terme aquests oficis
aconsegueixen una renda menor que la desitjable per tota la
ciutadania, i mereixen una atenció particular, i les
administracions públiques s’han de preocupar i han de legislar
tenint en compte aquestes premisses constitucionals.

Però ens trobam que 23 anys després de l’entrada en vigor
de la Constitució no existeix per a l’artesania cap marc legal
particular dels quals gaudeixen els altres sectors esmentats a
l’article 130.1 de la Constitució, com són els règims especials de
la Seguretat Social, tractaments fiscals especials per als
productes agraris i pesquers, subvencions al combustible per
a l’agricultura i la pesca..., cap d’aquestes mesures no és
aplicable a l’artesania, i entenem que açò no és el que el
legislador constitucional pretenia en introduir també l’artesania
dins aquest article de la Constitució, i en aquest sentit diferents
parlaments de les autonomies de l’Estat espanyol ja s’han
pronunciat i esperem que avui ho faci el Parlament de les Illes
Balears.

A més, hem de tenir en compte que el sector artesà a les
Illes Balears, i és de suposar que també a la resta de l’Estat
espanyol, té altres problemes per funcionar i per dur a terme i
per dur endavant la seva activitat, problemes que moltes
vegades són per diferenciar el que és artesania, és a dir, el que
es fabrica d’una manera artesanal a les nostres illes i que
aquests productes es venen moltes vegades fins i tot al mateix
taller, del que només comercialitza i que comercialitza productes
fabricats molt lluny d’aquí, molt lluny d’aquesta comunitat
autònoma. Entenem que açò no vol dir que sigui dolent, però
sí que s’ha de fer aquesta diferència, s’ha de diferenciar
aquests aspectes perquè els vertaders artesans queden en
inferioritat de condicions i queden infravalorats perquè la seva
producció es posa a l’alçada d’altres productes que res no
tenen a veure amb artesania i es produeixen confusions moltes
vegades de preus i de qualitats, i fa que els artesans perdin
importància en la seva feina.

A més hem de tenir en compte que aquest sector productiu
té un component cultural molt important per al manteniment de
determinats oficis, i que entenem que han de tenir per aquest fet
una protecció especial per part  de les administracions. Hi ha
països que fins i tot  els consideren com a patrimoni de la
societat en què viuen i per tant són considerats com a patrimoni
de l’Estat, sense oblidar, evidentment, el component econòmic
que té aquesta activitat i, per tant, ens hem de preocupar per
aquestes implicacions de caràcter econòmic, i la primera
d’aquestes ha de ser reconèixer que mereixen una atenció
especial, tal com es diu a la Constitució, de la mateixa manera
que ho tenen els altres dos sectors citats a l’article 130.1 de la
Constitució. Concretament s’ha desenvolupat així a
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l’agricultura i a la pesca, que tenen un règim especial de la
Seguretat Social específic, un tractament fiscal que els beneficia
respecte als altres sectors, i que l’artesania, tot i ser citada en
aquest article, no gaudeix d’aquests beneficis.

En els darrers anys l’Organització d’Artesans d’Espanya ha
promogut una campanya per fer complir aquest mandat
constitucional i ha aconseguit el pronunciament de parlaments
autonòmics, que normalment sol ser per unanimitat. Esperem
que també ho puguem aconseguir avui amb aquesta proposta
i en aquest parlament, i per açò el PSM ha recollit aquesta
iniciativa, conscients que els artesans i les artesanes de les Illes
Balears no són una excepció dins l’artesania de l’Estat
espanyol i, per tant, proposam instar el Govern de la comunitat
autònoma perquè faci allò pertinent davant l’Estat, i que en
compliment de l’article 130.1 de la Constitució espanyola es
dediqui una atenció particular a l’artesania establint els
beneficis fiscals per a aquells que desenvolupin activitats
artesanals, i promogui la seva equiparació, a efectes de la
Seguretat Social, amb el règim especial agrari o el règim especial
del mar.

Moltes gràcies, Sr. President.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gomila. Grups que vulguin intervenir per fixar
posicions? En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Mercè Amer per un temps de 10 minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, vull anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari
Socialista a aquesta iniciativa per donar suport al sector artesà
que ha estat presentada pel Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista.

Així és: la Constitució recull explícitament aquesta
necessitat del sector artesanal d’aquesta discriminació positiva
per modernitzar o per desenvolupar el sector. Ens satisfà, per
tant , aquesta petició que també ha estat demanada pel mateix
sector a nivell de tot Espanya, i avui aquí en tenim una
representació, però també recordem, com hi ha fet menció el
portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que
a altres parlaments i a iniciativa de diferents grups també s’ha
aprovat per unanimitat. Per tant el suport  del Grup Parlamentari
Socialista a aquesta iniciativa d’ajuda al sector artesà de les
nostres illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. President. Bé, vull anunciar en nom del Grup
Parlamentari del Partit Popular la nostra abstenció en aquesta
proposta per una sèrie de raons que ara intentaré explicar. Però
primer de tot  vagi per endavant que la nostra postura respecte
a la necessitat de donar suport  i d’ajudar el sector artesà és
imprescindible, i nosaltres estam disposats a donar suport  a
qualsevol iniciativa, però qualsevol iniciativa que sigui real i
que no sigui un exercici de victimisme.

I m’explic. Efectivament l’article 130 de la Constitució diu
que els poders públics tenen l’obligació d’ajudar especialment
els tres sectors, agricultura, pesca i artesania; però el que també
és cert és que des del dia 24 de juliol del 1982 és competència
d’aquesta comunitat autònoma el tema de l’artesania, i que en
el 99, precisament amb la Llei 8/1999, de 12 d’abril, part
d’aquestes competències passaren als consells insulars
d’Eivissa i de Menorca. Per tant, aquestes són les institucions
públiques que tenen l’obligació, primer de tot, de defensar,
d’ajudar, de donar suport  i de procurar el benestar del sector
artesà.

Però és curiós que últimament ens veim -ja hi estam
acostumats, en aquest parlament- que les conselleries i els
departaments regits pel PSM  tenen un exercici del concepte de
nacionalisme molt curiós: quan es tracta de fer front a
responsabilitats sempre pensen en Madrid; quan es tracta de
penjar-se una medalla no, però quan parlen del fet que s’han de
posar sous damunt la taula per ajudar un sector concret, quan
parlen del fet que s’han d’assumir responsabilitats i que s’han
de gestionar bé, llavors resulta que Madrid té la culpa. Aquest
és el nacionalisme que tenim en aquest parlament.

Jo consider que quan un defensa una postura nacionalista
ha de saber assumir la seva responsabilitat sincerament, i ha de
saber fer front a allò que li pertoca, i això crec que no s’està fent
fins ara i, és més, jo diria que alguna de les propostes que es
fan, justament en el règim de la Seguretat Social es demana
equiparar-los al règim de la Seguretat Social agrari, com si res.
Estic convençut que si parlassin amb els pagesos no els dirien
el mateix, perquè justament el sector més criticat i una de les
coses que més perjudica l’agricultura des del nostre punt de
vista és precisament un règim que no els dóna els mateixos
avantatges que el règim general, i jo crec que quan parlam de
coses hem de saber exactament de què parlam; voler comparar
i voler equiparar aquest règim especial crec que seria un retard
en lloc d’un avantatge, personalment ho crec així. No significa
que no se’ls hagi de donar suport, no significa que no s’hagin
de buscar iniciatives precisament en aquest sentit  o amb ajudes
fiscals, però per descomptat el que jo no els recoman és que
vulguin tenir un règim igual que l’agrari, perquè
desgraciadament no és el millor per al sector agrari, que avui ha
de patir aquestes qüestions.

Parlava el grup proponent  del fet que hi ha problemes per
diferenciar els productes per mor que... Mirin, la Llei
d’ordenació de l’artesania, que, per cert, sí que hi ha a Balears
una norma que regula el sector artesà, és la Llei d’ordenació de
l’artesania, que vostès incompleixen sistemàticament, i com a
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exemple li puc posar la darrera ordre d’ajudes a l’artesania,
l’article 4 -crec que és l’article 4, ho hauria de buscar-
incompleix l’article 8 de la Llei d’artesania que exigeix que les
ajudes es donin precisament a les empreses i persones que
tenguin la qualificació d’artesà, i vostès permeten que es donin
a qualsevol persona, sense estar qualificada, i això és un
perjudici per al sector artesà perquè els artesans qualificats han
de deduir, reben menys ajudes, si realment es dugués endavant
la qualificació, que per cert tenc entès que en aquest moment hi
ha més de 120 expedients pendents d’examen per a la titulació
d’artesans. Si realment féssim les coses que ens tocaven fer,
possiblement avui no ens trobaríem per debatre aquesta
qüestió. Per què no s’inicien les zones d’interès artesà com
també preveu la Llei d’ordenació de l’artesania? Per què no
s’apliquen amb més força i es promociona el tema de les
distincions de productes artesans dins la nostra comunitat i
fora? Totes aquestes coses les preveu una llei de l’any 85 i
vostès han tengut dos anys per modificar-la i no ho han fet.

Crec que primer, abans d’anar a parlar amb els de fora,
hauríem de posar ordre a casa, hauríem d’ordenar el que és
nostre i procurar que a casa funcionéssim adequadament, per
exemple aquests dos darrers anys, no en tenc coneixement, tal
vegada m’equivoqui, no tenc cap coneixement que s’hagi
revisat la revisió d’oficis artesans, ni s’hagin actualitzat. Em
diuen que no hi ha un control molt exacte dels productes que
es vénen per exemple a Baleart, vull dir la normativa que s’ha
tret ara, a més em sembla perfectament correcte, exigeix que el
100% dels productes que estiguin allà siguin artesans, em
sembla perfecte, el problema és que al cap de 4 o 5 dies d’estar
allà ningú ho controla.

Per tant, totes aquestes qüestions i moltes més que podríem
discutir, jo crec que valdria la pena que un dia féssim un debat
a fons sobre aquesta qüestió, podria millorar el sector, com per
exemple augmentar el finançament de les ajudes. Mirin jo els
faig una proposta, enlloc de gastar-se els duros en promoció,
com per exemple a la campanya del dit i fet i la campanya per
celebrar els dos anys de govern del pacte d’esquerres, només
que destinessin la meitat del que s’han gastat allà,
possiblement les ajudes serien infinitament superiors a les que
tenen ara. Nosaltres consideram que l’artesania s’ha de
defensar, consideram que mereixen un suport, no votarem en
contra d’això, però no podem estar d’acord, en absolut, en la
manera de dur l’artesania que tenen vostès, ens abstendrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. El proposant té un temps de 5 minuts
per respondre.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair el suport del
Grup Parlamentari Socialista i dels altres partits del pacte, que
faran possible que el Parlament de les Illes Balears s’afegeixi a
aquest rosari de pronunciaments de parlaments autonòmics, per

tal que l’artesania estigui inclosa en règims especials, com
estan l’agricultura, la ramaderia o la pesca.

Per altra part dir-li al Sr. Cardona, que des d’aquest Govern
s’han fet una sèrie d’iniciatives i vostè m’ha parlat del tema de
subvencions, jo li vull recordar que no va ser fins el darrer any
del seu mandat i a petició de moltes propostes dels grups de
l’oposició, que vostès varen deslligar les subvencions del que
era indústria i del que era artesania, perquè als artesans per
donar-los subvencions se’ls exigien una sèrie d’inversions molt
importants, que de cap de les maneres les tenien i no podien
estar equiparats mai a la indústria.

I una altra qüestió li diré, qüestió de sous, Sr. Cardona,
aquest Govern, aquestes consellers del PSM ho han tengut
molt fàcil a l’hora d’incrementar els sous per donar suport a
l’artesania i altres sectors, que en aquest cas són competència
de la comunitat autònoma, ho hem tengut molt fàcil perquè
certament els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears fins l’any 99, el que es destinava a artesania era gairebé
una ridiculesa, comparat amb allò que es donava a importants
sectors. Per tant, a hora de ficar-hi sous els consellers del PSM
ho han tengut molt fàcil perquè la veritat és que el Govern del
PP n’hi destinava molts pocs.

Miri, nosaltres no volem renunciar a gestionar i exercir les
nostres competències, però és cert que hi ha sectors que es
citen en aquest article de la Constitució, com el sector pesquer
o el sector ramader i que tenen uns beneficis fiscals i en aquest
mateix article de la carta magna hi figura també l’artesania,
nosaltres volem que en el mateix nivell i els mateixos beneficis
que en aquest moment es dóna en aquests sectors citats per la
Constitució, també es doni al sector artesà.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bosco. Vamos a proceder a la votación, señoras
y señores diputados pueden proceder a votar. Vamos a volver
a repetir, pueden proceder a votar. Señoras y señores
diputados lo lamento pero no acaba de estar bien el sistema
informático. Repetimos la votación. Estamos votando Sr.
González Ortea, digáme...

(Remor de veus)

Señoras y señores diputados voy a apretar en este
momento y a partir de este momento a ver si funciona y tienen
el tiempo tasado. Pueden proceder a votar. Ahora.

Resultado: votos a favor 29 y abstenciones 25. Por tanto,
queda aprovada la proposición no de ley número 2879.

(Aplaudiments)

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2995/01, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la Llei d'Universitats.
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Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición
no de ley número 2995, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la Llei d’universitats. Para su defensa y
presentación tiene la palabra el diputado Sr. Tirso Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L’any
1983 la Llei de reforma universitària desenvolupava en certa
manera, en certa manera no, el desenvolupament de l’apartat 10
de l’article 27 de la Constitució espanyola de 1978, contemplava
que les universitats elaborarien els seus estatuts i en aquests
es concreta l’autonomia acadèmica, organitzativa, de selecció
del personal docent i no docent i pressupostària que han de
caracteritzar qualsevol universitat moderna.

A partir de 1983 es va produir un fenomen curiós, lògic i va
ser l’augment accelerat del número d’universitats i del número
d’estudiants. Per tant, s’havia de donar resposta a aquesta
nova demanda que tenia plantejada la societat espanyola, és
cert que després de 18 o 19 anys que fa des de l’aprovació de
la Llei de reforma universitària i el desenvolupament posterior
que va tenir, s’ha fet evident que hi ha mancances, que hi ha
qüestions que no funcionen, que era necessària una altra llei de
reforma d’aquesta Llei de reforma universitària, perquè millorés
i pogués donar resposta als problemes que tenia plantejat
l’ensenyament superior en aquest país.

És cert que aquesta proposició la vàrem presentar el mes de
maig i hores d’ara semblaria després de veure les curses que es
produeixen en el Congrés per la tramitació de la llei actual
tendria poca vigència, però si atenem un poc el text que va
presentar i defensar el Grup Popular en el Congrés i quin serà
el futur d’aquesta nova llei, ens sembla que encara des d’aquí
podem fer molt, des de les Illes Balears, des del compromís de
la comunitat autònoma, encara podem salvar alguna cosa
d’aquest projecte, que ha tengut la virtut de posar a totes les
parts socials i acadèmiques en contra, perquè que es produeixi
una Llei de reforma universitària i el Consell de rectors hi
estigui en contra, els estudiants amenacen fent manifestacions
i sense amenaces hi hagi manifestacions en contra d’aquesta
llei, que hi hagi sectors socials d’economia productiva i
sindicats que es manifestin en contra, fa suposar primer de tot
que s’ha perdut de vista una qüestió fonamental quan es fa una
llei.

Una llei no és fa perquè un té una majoria política, sinó
perquè ha de donar contestació a una massa social i ha de tenir
una qüestió fonamental implícita a l’aprovació de la llei i és la
seva voluntat de durar en el temps, una llei no es canvia
normalment perquè hi hagi una majories o unes altres, es canvia
perquè la societat necessita que hi hagi un canvi. Una llei
d’educació encara és més significativa, per tant, ha de tenir una
voluntat de durar més en el temps, a no ser que les condicions
canviïn, les condicions han canviat i és necessari canviar, però
necessita fonamentalment que hi hagi un suport  per part  dels
que han de posar en pràctica aquesta llei i els que han de rebre
els beneficis o maldats d’aquesta llei, perquè una llei
d’educació, com tantes altres lleis, no significa només el cost
legal, el que hi ha escrit negre damunt blanc, significa quin serà

el funcionament i l’acceptació per part  de la societat i per  part
dels agents protagonistes a qualsevol tipus de llei, a una
d’ensenyament encara més.

Tenim que es modifica l’accés a la universitat, tenim que es
modifica i es centralitza la selecció de professors, tenim que es
disminueix la inversió en investigació, quan la investigació
tècnica a Espanya, les universitats suposen el 60% i si parlam
d’investigació primària, encara podem pujar molt més aquest
tant per cent. Quan es modifiquen els mitjans de control
d’aquestes universitats, es modifiquen els Consells generals de
les universitats, augmentant la presència de nomenats pel
Govern, pel Senat, pel Congrés, externs al sistema educatiu. En
realitat retallen la possibilitat fonamental d’autonomia
universitària, les universitats s’han d’organitzar perquè siguin
no només autosuficients, sinó que marquin el camí que cada
una ha de triar, perquè òbviament la uniformitat en referència a
les universitats no és un bon camí per a una societat que
necessita una universitat oberta i quan dic oberta dic, que no
només ha d’estar dirigida a aquells estudiants que acaben
l’educació secundària, sinó també, als titulats o no, vulguin
accedir per qüestions personals o qüestions professionals a
una actualització del seu saber.

Açò és el que està qüestionat, s’ha presentat aquesta llei,
no s’ha escoltat el Consell de rectors, la Conferència
d’universitats tampoc ha estat escoltada, 17 comunitats
autònomes varen ser reunides un sol dia per explicar-los la
veritat i prou, sense tenir en compte en absolut quin era el punt
de vista de les comunitats autònomes i dels consellers
responsables, una llei que retalla competències que han estat
transferides a les comunitats autònomes. Són molts els motius
de desacord i segurament n’hi ha molts d’acord, però no és el
motiu de discutir el contingut de la llei el que motiva al Grup
Socialista de presentar aquesta proposició no de llei, si no el
sistema, sistema de participació, necessitam absolutament
perquè una Llei d’educació i aquesta més compleixi amb el seu
esperit i la seva funció que els mecanismes de complicitat
funcionin, mecanismes de complicitat que s’estableixen entre
alumnes, professors, cos productiu, grups socials, sindicats,
etcètera, que si no en tot, en la majoria de la llei hi estan
d’acord.

Aquestes consultes prèvies no s’han produït i ara
segurament després d’aquestes carreres de velocitat que en un
dia la comissió, ho vaig llegir a la premsa, havia estat capaç
d’aprovar ni més ni manco que 800 esmenes en un sol dia, això
és significatiu del tipus de debat que s’ha produït en el
Congrés de Diputats, tal vegada hi podem fer poca cosa, però
podem fer alguna cosa molt important i és que la primera
proposta que en aquestes Illes, liderat per la comunitat
autònoma i la Universitat es promoguin meses de debat, allà on
hi participin no només els cos d’ensenyats, els alumnes i els
cossos no docents, també que hi participin els grups socials
que estan organitzats, com poden ser els empresaris i sindicats,
per definir quina és la universitat que volem, la universitat ha
de ser una llumeta que ha de la guia, ha de ser el paradigma
d’aquesta societat i el cos social, els ciutadans han de
reconèixer l’autoritat de la universitat que hi hagi aquí, no
podem transformar la llei, però en el seu desenvolupament quan
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es parli de l’agència de control que la deixa en solfa, podem
demanar al Govern d’Espanya que tengui en compte el criteri de
les universitats, que quan faci els texts de desenvolupament
d’aquesta llei tengui en compte l’opinió dels cossos docents i
dels Consells de rectors.

Quant a allò que pertoqui a la comunitat autònoma quan
hagi de publicar el que li pertoca de transferències obtingudes
per a la comunitat autònoma, tengui en compte l’opinió de tots
els actors que formen part  d’aquest fet extraordinari que és
l’ensenyament, perquè si no ho fan així, si no es té en compte,
estiguin segurs que es produirà un fet incontrovertible que
corona qualsevol llei, no n’hi ha cap de llei que pugui funcionar
sense la complicitat dels seus actors. Si els professors
universitaris no hi estan d’acord, si els alumnes no la fan seva
en la seva aplicació, no serà més que un fracàs i aquest
fracassos el que duen és que quan es produeixen altres
majories tornen canviar una llei, amb tot  el cost que això
representa per a la societat de tot el país. No és discutir la llei,
és discutir el sistema, la forma i crear la complicitat necessària
perquè les lleis funcionin.

Gràcies, per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Pons. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y Ecologista tiene la palabra el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja ho ha
dit el Sr. Pons a la presentació d’aquesta proposició davant el
Parlament, que malgrat que s’havia presentat  el mes de maig, el
temps que ha passat  d’ençà de la presentació fins que la
tractam en el plenari i sobretot les carreres del Govern espanyol
per tramitar la llei i del Grup Popular lògicament en el Congrés
dels Diputats per tramitar la llei, poden crear la sensació que és
un debat inútil, no crec que sigui en aquest cas un debat inútil
perquè com a mínim es parlarà d’aquest projecte de llei orgànica
d’universitats que s’ha presentat.

L’antiga llei és de 1983, com ens ha recordat i és una de les
primeres lleis de l’etapa socialista i ha quedat lògicament 20
anys després allunyada de la realitat, per a segons que sembla
que el temps és molt llarg i per a segons que sembla que és molt
curt, el Sr. Pons, portaveu del grup proposant  d’aquesta
proposta era l’any 1983 membre d‘aquest Parlament, com ho és
avui, en aquest cas el temps és curt en el seu desplaçament,
però és llarg d’ençà que han passat  20 anys de l’aprovació
d’aquella llei universitària de 1983. Durant aquest temps s’han
passat  de 670.000 alumnes a 1.600.000 alumnes. Hem passat de
33 universitats, 4 de privades a 62 universitats, 12 de privades.
Hem passat  de 44.000 a 75.000 professors universitaris, s’han
modificat diverses vegades plans d’estudis, s’ha donat aquest
desenvolupament quan l’increment pressupostari ha estat
reduït en relació al desenvolupament de la univers itat, amb
unes despeses per estudiant de les menors d’Europa. Com
també s’ha produït  durant aquests darrers 20 anys tota una

revolució tecnològica de telecomunicacions de transmissió de
coneixements.

A part  d’açò i com a fet important que s’ha produït durant
aquest temps ha estat el desplaçament de les competències
universitàries, en gran part  de l’Estat a les comunitats
autònomes i per tant, el nou paper de les comunitats autònomes
en la gestió universitària. La nostra pròpia Universitat de les
Illes Balears és filla, producte d’aquest procés de 20 anys des
del 1983, fins al 2001 i d’ençà de l’any 97 les competències
universitàries per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El Grup Socialista fa una crítica sobretot a la forma com s’ha
desenvolupat aquest projecte de nova llei orgànica
d’universitats. Nosaltres estam d’acord que feia falta una nova
llei d’universitats i també de la necessitat d’una llei orgànica
espanyola marc on després s’hi desenvolupi el sistema. Però
aquesta capacitat d’iniciativa havia de venir limitada, hauria de
tenir en compte tres aspectes, les competències de les
comunitats autònomes, que no de bades les comunitats
autònomes són les que han de posar en marxa una llei, és allò
de sempre, el Govern espanyol fa la llei i les comunitats
autònomes l’han de pagar i l’han de posar en marxa, encara que
no hi estiguin d’acord, amb molts d’aspectes això crea una
distorsió lògicament i el més normal és que una llei orgànica
com aquesta fixés un mínims en els quals s’aconseguís el
consens polític i dels sectors de la comunitat universitària i
després que les comunitats autònomes la desenvolupessin en
el seu propi territori. Després també els límits de les
universitats, que ja hem dit moltes vegades, per activa i per
passiva, a l’avantprojecte fins ara mateix l’oposició en aquest
projecte de llei, no han vist complides les seves demandes i
també l’oposició de treballadors i estudiants, sobretot afectats
per aquesta nova llei, açò és la realitat.

En aquests moments tenim per un costat un procés en marxa
en el Congrés dels Diputats, amb un discurs governamental del
PP, que vol fer veure que l’única causa d’oposició al seu
projecte de llei orgànica és la resistència dels rectors i de les
jerarquies universitàries a perdre els seus privilegis i d’altra
costat tenim l’oposició generalitzada de la comunitat
universitària, no només dels rectors lògicament, sinó de tota la
comunitat docent, laborals, estudiants, sindicats, així com
algunes comunitats autònomes i partits polítics. La tàctica del
Partit Popular ha estat accelerar l’aprovació per intentar que la
contestació no tengui temps d’organitzar-se, no ha estat
possible perquè sí hi ha contestació al carrer i l’espectacle que
assistim és un foto fixa de la incapacitat de negociació i la
impermeabilitat del Govern i del PP, que únicament és capaç
d’admetre esmenes de forma i fins i tot es guanya el rebuig de
Convergència i Unió, si no hi ha canvis de posició aquests dies
de tramitació.

Són molts els motius, el Sr. Pons feia esment només a la
forma com es tramita, jo només faré un petit  anunciat als motius
d’oposició a aquest projecte de llei, perquè crec que són
importants tenir-los en compte. En primer lloc una manca total
de pla de finançament d’aquest projecte de llei, un pla de
finançament tampoc no és factible sense abans haver resolt el
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mapa universitari espanyol, no existeix aquest mapa i el ràpid
desenvolupament de les universitats, de les ofertes
universitàries, l’aparició i desenvolupament de l’oferta privada,
la creació del districte únic obert i a mig termini hem de pensar
en un districte obert europeu, fa imprescindible i necessari
aquest mapa universitari a tot  Espanya, a partir del qual es
pugui fer un pla de finançament, no s’ha avançat amb açò i
queda coix qualsevol intent de llei orgànica universitària.

En aquest projecte de llei es parla de programes de
finançament plurianuals, que és correcte perquè permet
planificació i fixació d’objectius, però no presenta ni molt
manco memòria econòmica, ni estableix una delimitació clara del
paper de les diferents administracions públiques en relació a
aquest finançament i aquestes competències. De la mateixa
manera fa falta el desenvolup ament del sistema de beques a
nivells europeus i en el cas de les Illes Balears l’aplicació de les
millores que indica el règim especial de Balears. Creim també
que estableix una arbitrarietat en el sistema d’accés dels
estudiants, incorporant elements de desigualtat, empra la
suposada eliminació de la selectivitat com a una cortina de fum,
com a una notícia positiva però cortina de fum, perquè sí
reforma aquest accés actual, però hem de dubtar de la seva
eficàcia, pot  multiplicar les proves d’accés per entrar a una
universitat i per optar a les carreres escollides, fomenta la
discrecionalitat en els criteris d’accés, genera o pot generar
diferències inadmissibles entre universitats i crea un nou
sistema que farà més inaccessible l’accés universitari als
estudiants de famílies amb menys recursos, desigualtat d’accés.

No resol l’interrogant de quins requisits hauran de complir
els estudiants per accedir a les privades, jo crec que són
interrogants que queden damunt la taula i que no es resolen i
a part  queda també damunt la taula una altra qüestió important,
queda damunt la taula que la selectivitat que ara s’elimina pot
quedar substituïda per la recuperació de l’antiga revàlida, que
és un tema que està allà damunt i açò suposaria una doble
prova d’accés, a part  que seria la revàlida que no haurien
acabat els estudis de batxillerat fins que no quedés aprovada
aquesta prova. Per tant, açò està per veure que passarà, però
com a risc si que ho volia plantejar. També aquest sistema
trastoca el procés d’accés del professorat, el PP una de les
coses que diu és que els rectors no volen perdre els privilegis,
per defensar el seu projecte i una altra cosa que diu és que ha
d’atacar l’endogàmia existent a la universitat, bé si l’endogàmia
és una formació investigadora en fase inicial de becari, una
posterior formació com a professor docent en fase d’ajudant,
que s’ha d’aconseguir per concurs de mèrit i tot aquest procés
són 8 anys, per a després poder accedir a oposicions per entrar
en el cos docent, jo crec que no es pot  tractar d’endogàmia, en
tot cas de proves de força per entrar a la universitat.

El Partit  Popular a aquesta llei orgànica planteja el sistema
nacional o un únic lloc de selecció del professorat universitari,
amb la qual cosa crea disfuncions greus, quan les competències
són a cada universitat i quan el nostre propi Estat espanyol el
formen diferents comunitats, diferents llengües i diferents
cultures, per a nosaltres és un altre perill. Fomenta la
precarització laboral del professorat aquesta nova llei i ja està
prou precaritzat el treball a la universitat, però encara el fomenta

més, retallar la democràcia interna de les universitats, del
govern universitari, incrementa el poder dels rectors a través
d’aquest sistema d’elecció, a part que disminueix la
representació de diferents sectors universitaris, especialment
els estudiants, sé que hi ha esmenes plantejades en aquesta
discussió que es fa en el Congrés, però redueix aquesta
representació dels estudiants als òrgans de govern.

Quant a la instauració del districte obert, que pot tenir
aspectes positius, també presenta un risc evident quan el
sistema nacional de beques no garanteix l’efectiva mobilitat
dels estudiants, tal vegada no serà perjudicial en gran part per
a la Universitat de les Illes Balears, però sí que ho serà per a
estudiants d’altres universitats, quan no hi ha entorn d’aquest
sistema obert un sistema de beques d’acord amb aquest
sistema. Igualment el districte obert no garanteix o no pot
concordar amb la necessària presència en l'àmbit universitari de
les realitats lingüístiques i culturals pròpies de cada territori,
perquè un sistema obert també, segons com s'implanti, es pot
reimplantar la reespanyolització d'universitats en territoris
d'altres idiomes, d'altres llengües pròpies, per donar cobertura
a aquests estudiants que puguin accedir d'altres territoris en
llengua castellana o en llengua espanyola -que ara diu el Sr.
Camilo José Cela, d'acord amb els independentistes, que també
parlen de llengua espanyola, i no oblidant el Sr. Camilo José
Cela que ell, com a senador del Regne, va aprovar, precisament,
una constitució que parla de llengua castellana. Tal vegada he
acabat amb un altre tema, però, ja que he vingut, m'agradaria, i
és un tema actual, hi he volgut posar una cullerada de sucre al
final d'aquest parlament.

Jo no sé fins a quin punt és possible aquest proposició no
de llei que presenta el Grup Socialista, perquè si es crea aquest
debat a nivell d'Illes Balears quan la llei estigui aprovada ja a
Madrid, i açò és la tàctica del Partit Popular en aquests
moments, no sé les resolucions quina importància poden tenir;
pot  tenir importància com a debat entre nosaltres i com a
posició futura, però en cap moment hauria de tenir un sentit de
fer feina a partir de la llei aprovada, perquè nosaltres de cap
manera podem donar per bona aquesta llei que s'intenta aprovar
amb el rodillo del Grup Popular al Congrés dels Diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista,
tiene la palabra el diputado Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats i membres del Govern presents en aquest cambra. El
Grup Parlamentari Socialista, dia 4 de juliol d'enguany,
presentava una proposició no de llei perquè fos tractada davant
aquest ple, sobre llei d'universitats. Per començar volem dir que
el nostre grup, el Grup del PSM-Entesa Nacionalista, donarà
suport  ple a aquesta proposició no de llei que va presentar el
Grup Parlamentari Socialista a finals del mes de juny d'enguany.
Donarem suport  perquè entenem que val la pena que aquest
Parlament es pronunciï i es pronunciï sempre que pugui, de
manera decidida, de manera ferma, a favor de tot  el que pugui
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representar una millora en el que és un dels aspectes
fonamentals de la nostra societat, com és la universitat. Estam
parlant de la Universitat de les Illes Balears, però ens estam
referint també al conjunt de les universitats de l'Estat espanyol.

Nosaltres sí que entenem també que és oportú, que és
convenient, que és urgent, que és necessari que s'estableixi una
nova norma universitària, com han dit els altres portaveus que
m'han precedit, perquè, després d'aquests devuit anys de
vigència de la Llei de reforma universitària, no s'està donant
resposta adequada a les necessitats que comporta el món
universitari ni pel que fa al professorat universitari, ni pel que
fa als estudiants, ni pel que fa a les famílies d'aquesta gent jove
que vol tenir estudis universitaris, ni pel que fa al conjunt de la
societat. Per això entenem i valoram que és oportú, convenient,
urgent i necessari que es faci una nova norma universitària.

Una altra cosa és que, d'acord amb els desitjos, amb els
plantejaments que fa el Govern de l'Estat espanyol, puguem
estar d'acord amb aquest avantprojecte de llei orgànica
d'universitat que s'ha fet públic i que, molt rapidíssimament ha
estat tractat per les Corts Generals. Entenem, d'una banda, que
el que això comporta és fugir bastant de la manera de procedir
que hi ha normalment a la Unió Europea, on la resta dels Estats
de la Unió Europea les qüestions universitàries no es duen
d'una forma tan lleugera, tan ràpida, tan poc pensada, tan poc
debatuda com en el nostre cas. D'altra banda, també entenem
que hem de fer una crítica a aquest procediment que s’ha
establert respecte d’aquesta nova norma universitària, no neix
de cap diagnòstic compartit  i profund, no neix d’un debat
seriós, no hi ha hagut diàleg institucional, ha comptat massa
poc temps per a la discussió en el si del Consell d’Universitats.
Si hem de fer una crítica al procediment establert pel Govern de
l’Estat, no volem passar per dalt que en aquesta comunitat
autònoma el Govern de les Illes Balears, precisament intentant
avançar-se una mica al que representava i podia representar el
debat respecte d’aquesta llei, el mes de maig d’enguany mateix
ja realitzava una trobada de directors generals d’universitat,
aquí a l’illa de Mallorca, per analitzar precisament aquesta llei
d’universitat que havia estat proposada pel Govern de l’Estat.

No oblidem que hi varen participar quinze comunitats
autònomes de la resta de l’Estat i que les conclusions o les
anàlisis que es varen treure, els treballs que es feren varen fer
veure nitidíssimament i clarament alguns dels aspectes que fan
que aquest projecte de llei orgànica estigui carregat de
deficiències. Per això, entenem que la proposició que fa el Grup
Parlamentari Socialista és una proposició adient en tant que
està intentant aprofundir, escampar a l’opinió pública no només
el contengut d’aquesta llei orgànica sinó també tot allò que fa
referència als propis interessos.

Si hem de fer una crítica al procediment, ens volem sumar
també a la crítica que ha fet el Portaveu del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista al contengut, no ens hi estendrem,
però sí que volem remarcar i volem fer constar davant aquesta
cambra algun d’aquests punts amb els quals el nostre grup
parlamentari considera que s’ha de treballar més intensament.

En primer lloc, no hi ha una proposta clara de finançament
d’aquesta reforma universitària que es proposa; tampoc no es
fixa quin és el paper que correspon a les diverses
administracions públiques. I no ho oblidem, les comunitats
autònomes durant aquests darrers anys han estat les que més
esforç han realitzat, invertint recursos perquè les universitats
poguessin tirar endavant d’una manera molt millor. També creim
que assenyala un paper massa preponderant del Consell de
Coordinació Universitària amb unes funcions que van més enllà
de la seva definició de coordinació i en el qual, mentre les
comunitats autònomes no hi tenen cap paper ni un, les
universitats privades o els estaments eclesiàstics hi participen
d’una manera incomprensible i incoherent; mentre que d’una
banda fan que proliferin de forma alarmant molts i diversos
òrgans de govern, de l’altra presenta una gran confusió, entre
els òrgans executius, els representatius, els consultius, amb
molt poc respecte cap a l’autonomia universitària.

I quant a l’accés a la universitat, que és un dels aspectes
que a nosaltres més ens preocupa, perquè afecta precisament
el sector de la gent jove que vol realitzar els estudis
universitaris, aquesta realització de dues proves que es
proposa implica un increment dels problemes per als estudiants,
tant a nivell d’igualtat d’oportunitats com de l’organització de
les proves.

Finalment, voldríem remarcar també que el sistema
d’habilitació del professorat universitari no resol els problemes
existents, no analitza altres consideracions relatives a la
motivació del personal docent; estableix una rigidesa en la
carrera docent; la relació entre docència i investigació;
l’estructura retributiva; l’absència de mecanismes de mobilitat
o la definició clara del professorat contractat són algunes
d’aquestes mancances. Per tant, nosaltres, d’acord amb la
proposta que fa el Grup Parlamentari Socialista, entenem que,
si bé és cert que amb poc temps això serà dut a aprovació al
Congrés dels Diputats, hem de criticar precisament aquest
procediment d’haver volgut fer tanta via, d’haver volgut fer una
llei orgànica amb tan poc debat social, d’haver volgut
contribuir a fer que el Govern de l’Estat, una vegada més,
intenti imposar el seu criteri a les comunitats autònomes d’una
forma que no ha anat precedida d’una consulta prèvia a
aquestes comunitats autònomes, sinó que pel seu propi caprici
o, diguem, criteri ha volgut imposar això. Això ho criticam i per
això entenem que a aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista li hem de donar tot el suport i fer que,
amb la participació de la gent més jove que vol accedir als
estudis universitaris, es possibiliti un debat sobre aquesta
universitat flexible, europea, capaç d’adaptar-se als canvis,
diversa, plural i especialitzada; que eviti la uniformitat, que es
respectin les competències de les comunitats autònomes, que
es possibiliti el respecte a l’autonomia universitària, que s’hi
dediqui un finançament suficient, estable, lligar els objectius i
amb una corresponsabilitat real de les institucions implicades
i que s’apunti més tost cap a una llei de mínims, que vagi
deixant un marge més considerable a la diversitat i al
desenvolupament de les comunitats autònomes. Una llei de
mínims, una legislació autonòmica, un estatut  d’universitats
que no estigui tan imposat des de Madrid, des del Govern de
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l’Estat, sinó que sigui molt més consensuat amb les comunitats
autònomes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentari Popular, tiene
la palabra el Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. President, señoras y señores
diputados. El Grupo Parlamentario Socialista efectivamente,
como ya se nos ha recordado, presentó una iniciativa no
legislativa, una proposición no de ley, a finales del mes de
junio, prácticamente ya fuera de período parlamentario. Su
iniciativa, yo creo que una exposición de motivos construida,
a la que me voy a referir, y dos propuestas de acuerdo que
conviene que nos fijemos en ellas, porque es lo que se va a
votar; no se puede decir, damos el apoyo a esta iniciativa sin
fijarse en lo que dicen las propuestas de acuerdo.

Yo creo que estas propuestas  de acuerdo están fuera de
lugar, lo digo, en fin, sin ánimo, por supuesto, de ofender a
nadie, pero están fuera de lugar; son completamente
extemporáneas, y eso es porque no están sustentadas en el
criterio de oportunidad. Se dice que el Gobierno, la parte
primera de la propuesta, entre otras cosas, que el Gobierno
organice un debate en torno a la universidad, en torno a la
reforma, en el que participen agentes sociales, en fin, muchos
sectores diversos en este debate o en este ciclo de
conferencias, como le quieran denominar después. Y en
segundo lugar, se pide que el Gobierno de Madrid, el Gobierno
de España, no apruebe el proyecto de ley hasta que no se haya
hecho este debate. Bueno, yo creo que la segunda propuesta
es clara, decirle, acordar aquí que el Gobierno de la nación, que
el Gobierno de España no apruebe el proyecto de ley hasta que
no hay amos hecho el debate eso se cae por su propio peso,
porque ese proyecto ya se aprobó, ese anteproyecto ya se
aprobó en el Consejo de Ministros. Por tanto, ustedes van a
votar hoy aquí una cosa que es imposible de cumplir y aunque
hubiese voluntad de cumplir no se puede cumplir porque eso
ya ha pasado.

Yo creo que presentar una propuesta parlamentaria de esta
naturaleza en el mes de junio y debatirla en octubre por las
circunstancias parlamentarias, por los cupos y por otras
razones es (...) fuera de juego parlamentario, en este momento
lo que ha pasado es que esta iniciativa está en claro fuera de
juego, así, lisa y llanamente.

Por otra parte, subvencionar una campaña para que vaya en
contra de la ley, a nuestro entender, porque será una campaña
en contra de la ley, que es lo que estamos viendo en todos los
sitios que se hacen estas actuaciones, nosotros no podemos
votar el primer punto y mucho menos darle nuestro apoyo y
que sea con dinero público. Yo sinceramente creo que lo que
procede, en puridad, es retirar esto, retirar esta propuesta
porque el proyecto de ley lleva un trámite parlamentario, que

gustará más o menos, que será más o menos rápido, pero que
s i todos recordamos lo que pasó en el año 83, podemos decir
como se tramitó la LRU, en el mes de agosto; en el mes de
agosto, había muchas prisas; había profesores agregados de
universidad que pasaron a ser catedráticos con la ley aprobada,
hombre, había prisa. Por tanto, que ustedes piden ahora
celeridad, que pidan que no haya celeridad y que pidan
consenso, pues tenemos que decir que en el 83 ni hubo
consenso y hubo también celeridad, aprobado por urgencia en
el mes de julio y agosto del año 83.

Yo creo que alguna de las cosas positivas que se dicen en
esta iniciativa es lo que no se vota, que es la exposición de
motivos. Algunas de las cosas nosotros las compartimos: hay
dos primeros apartados, que se refieren a las excelencias de la
actual Ley de reforma universitaria, excelencias que yo paso por
alto porque a rey muerto, rey puesto; ha cumplido su papel, el
Partido Popular, en su momento el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso no la apoyó, pero bueno, ha cumplido su papel
y aquí paz y después gloria. No voy a alabar esas excelencias,
como tampoco me voy a detener en las deficiencias, que son
notorias y que están expresadas en muchos informes, en unos
de forma detallada de los males que aquejan a la universidad,
ya citados por Ortega, pues los cita el Informe Universidad
2000, que creo que lo hace de forma más objetiva y mucho
mejor de lo que yo pueda hacerlo.

Paso por tanto todos esos detalles que digo, pero la
realidad es que la universidad tiene problemas, que están
detectados. Y a esos desajustes alguno ha hecho referencia de
pasada, pues es la diferencia entre el número de ingresados y
reingresados; hay una diferencia grandísima, leía ahora, antes
de venir aquí a la tribuna, el Diario ABC, donde hay unos
datos estadísticos a este particular, el número de repetidores en
ciclo largo, en carrera de ciclo largo y ciclo corto, pues es
muchísimo, el 35% en las de ciclo largo y el 75 en ciclo corto.
Haya muchos repetidores y hay muchos problemas. Hay
desajustes de los planes de estudios del mercado laboral y hay
necesidades que hay que satisfacer, que es la incorporación al
espacio educativo europeo. Eso daría, al menos, un consenso
en lo que estamos de acuerdo, que es la necesidad de la
reforma.

Es preciso que la Ley universitaria, la Ley de reforma
universitaria se reforme. Y eso era un compromiso del Partido
Popular en las pasadas elecciones generales del año 2000, un
compromiso, mantenido con los electores en un programa
electoral, y nosotros queremos cumplir ese compromiso. Bien
es verdad que los compromisos a veces cuesta cumplirlos,
incluso cuando uno tiene voluntad de hacerlo, y que hay
obstáculos que hay que remover, que son necesario remover,
y eso el Doctor Brical, lo digo textualmente, en su Informe
Universidad 2000, dice que esos obstáculos deben salvarse
aunque impliquen -textual- un riesgo político que a veces
supone tomar decisiones valientes para la transformación de las
estructuras universitarias. El Partido Popular ha adoptado una
decisión valiente para transformar esas estructuras, eso lo dice
el Doctor Brical, que ustedes saben que no es del Partido
Popular, sino todo lo contrario, eso lo digo yo.
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Pero bueno, dicho esto, yo veo que aquí discutíamos una
cosa, una proposición no de ley, y que luego el debate ha ido
en otra línea, en la crítica al proyecto de ley; bueno, ya se ha
debatido en el Congreso, ha habido un debate social
importante en muchos sitios, la ley está presta a tomar en
considera ..., perdón, aprobarla ya en el pleno del Congreso y
pasar al Senado y seguir sus trámites parlamentarios. Ha
incorporado modificaciones en ese trámite, ha incorporado
modificaciones y espero que alguna otra podría venir. Pero ante
estas críticas yo creo que hay cuestiones que deben de
abordarse y que creo que también compartimos, seguramente
diferimos, a lo mejor, en la manera de hacerlo; la integración en
el espacio europeo, en el sistema europeo universitario nadie lo
va a discutir, sobre todo después de la Declaración de Bolonia;
la movilidad de estudiantes y profesores que se cuestiona un
poco, yo creo que es necesaria, ya hay movilidad, pero la
movilidad que hay ahora es como la mía, que tardo cinco
minutos de venir del escaño aquí, hace falta que esa movilidad
sea más amplia, afecte a más personas, haya más programas y
realmente pues también haya movilidad de los estudiantes y
profesores aquí, en España. Eso no es ningún peligro para
nadie. A eso se destina mucho dinero, y el presupuesto del año
2000, que he tenido el interés de mirar, pues bueno, hay un
crédito de un incremento de 9.500 millones de pesetas, hombre,
no es mucho, pero son casi 10.000 millones más que el año
pasado, no es mucho, pero son 10.000 millones más, de un total
de 77.000 millones que habrá en el año 2002.

Se habla de la calidad, también compartimos ese criterio, hay
que mejorar la calidad de la universidad. Creo que el portavoz
de Izquierda Unida hacía referencia a las tecnologías de la
información y la comunicación que, por cierto, hay una Tribuna
Parlamentaria aquí, el próximo mes de noviembre, no sé que día,
creo que el lunes o un día de estos, que también hace referencia
a esto. Son temas muy de actualidad y de mucho interés.

Hay una crítica que se ha dicho, por parte de partidos
nacionalistas, y lo ha repetido aquí su portavoz, y también la
hizo el consejero nuestro en la Comisión de comunidades
autónomas a principios de octubre, el día 2 de octubre, creo
recordar; pero bueno, todo eso son maneras de entender un
estado, seguramente de la forma de estado que entienden los
nacionalistas no la entienden el Partido Popular, seguramente
no, ciertamente, son conceptos muy distintos.

Hay una referencia también que ustedes han hecho a la
endogamia. Pues bueno, eso es un mal que no cito yo, está
recogido en muchos informes y contra eso conviene luchar.
Miren, en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo, un
profesor ayudante o titular de la casa no se puede quedar en la
casa. (...) juega con ventaja, aquí se ha hablado, creo que el Sr.
Portella ha hecho alguna referencia, eso no es normal, no se
puede empezar en la casa, ir por un procedimiento y encontrar
luego la casa, hay que hacer otras casas. Hay un procedimiento
de habilitación que ustedes cuestionan que a nosotros nos
parece que va a ser bastante más objetivo que el que hay hasta
ahora, que se nombran siete profesores, se nombraban en el
momento para los exámenes, profesor titular el amigo, profesor
suplente el enemigo, y tira millas; yo creo que todos sabemos
y nos han contado, a mí me han contado y a ustedes también,

(...) tribunales, y yo creo que eso tiene que acabar, eso tiene
que acabar, y esperamos que la ley contribuya a eso.

Hay otros muchos detalles a los cuales yo, y seguramente
me debería referir, y que ustedes van a perdonar porque no
tengo mucho ánimo de hacerlo, no por otra cosa; ánimo en el
sentido de, en fin, que creo no me encuentro muy bien, pero
que ustedes dispensarán si no me he referido a ello. Pero creo
que, en definitiva, el proyecto que está en discusión en las
Cortes Generales es un buen proyecto; que no tiene el
consenso es cierto y que hay oposición desde muchos frentes
también es verdad, pero eso no significa que el consenso deba
ser necesario; por otra parte, el consenso que ustedes reclaman
no lo aplicaron en su momento, y el consenso tampoco es que
la oposición imponga sus tesis, ese no es el consenso, el
consenso es que ponga criterios que se puedan admitir
razonablemente con lo que el eje del proyecto de ley contiene,
y si se pueden incorporar se incorpora y si no pues no se
incorpora. Por lo demás, me parece, y repito, que esta
proposición no de ley está completamente fuera, no del
espacio, porque conviene aquí donde se discute, poro sí del
tiempo, porque vamos a votar cosas que son imposibles de
cumplir, al menos el punto número 2.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jaén. Por contradicciones, tiene la palabra el Sr.
Tirso Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i seny ors diputats. He de
fer una part de mea culpa, efectivament, la segona proposta és
falsa perquè està redactada a un moment allà on era possible
aturar aquesta progressió i, no sé si és reglamentari o no, de
totes maneres respondria a una mancança meva per no haver
esmenat aquesta proposició no de llei, perquè si en vers de
dirigir-se a la seva retirada s’introduís que en el tràmit de
discussió en el Senat es contemplassin les esmenes pactades
amb altres grups, amb la finalitat d’obtenir el màxim suport,
seria una modificació que permetria, primer de tot, llevar
l’obsolescència que en aquests moments té el punt 2 de les
propostes de resolució. Seria l’únic motiu, l’única possibilitat
que tendria.

Miri, cadascú parla de la fira segons com li ha anat, i a
nosaltres ens ha anat malament la fira. La Llei de reforma
universitària ens ha anat malament i no la miram amb els
mateixos ulls que el portaveu del Grup Popular, no la miram
perquè, només per posar una anècdota, perquè no hem d’entrar
a una discussió que ja es produeix a un altre indret i que aquí,
per molt que discutim, no els podem votar ni els podem
modificar, però el sistema de selecció deixa una quantitat de
professors associats en aquests moments que estan (...) i no
diu que en succeirà d’ells; dóna la possibilitat al nomenament
de doctors associats fins a un 49% de la plantilla del cos docent
d’una universitat, i els altres que siguin nomenats o que sigui
convocada la seva provisió per les comunitats autònomes, més
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universitats, produint un enfrontament probable, tenint en
compte així com està la titulació, entre dos tipus de docents en
aquesta universitat que contempla la llei orgànica.

Totes aquestes coses, que són els punts de diferència que
hi ha entre el que defensa el Grup Popular i el seu portaveu i el
que defensam des de l’esquerra o, sobretot, des del Grup
Socialista, és suficient per creure que és una llei a la contra i les
lleis a la contra tenen un flac rendiment, tenen un baix
rendiment perquè no estan acceptades per la majoria moltes
vegades.

Tenguin en compte que hi ha memòria històrica pròxima,
n’hi ha molts que hem fet feina sota un sistema de dictadura a
l’ensenyament, i saben perfectament quines eren les
perversions de les lleis que feien els ensenyants per a no
complir certes coses que apareixien per allà, des de no posar les
banderes a no explicar la formació de l’esperit nacional, i estava
escrit que s’havia de fer i hi havia uns inspectors molt simpàtics
que ens venien a controlar; però el control només passava a
veure si es cantava el prietas las filas o se sabia alçar la mà no
per mirar si plovia, sinó parodiant la salutació romana, i aquí
devora acabava el compliment però. O també a aquell professor
que no li agradava el tema religiós perquè practicava
l’agnosticisme o qualsevol isme que vostès triar, doncs no
explicava, en aquell temps era his tòria sagrada; o el catecisme
del Padre Ripalda. I encara que açò estigués legislat que
s’havia de fer i dins el currículum hi figurava, no ho aplicaven.

Açò és la situació que es pot veure reproduïda quan el cos
docent no accepta o està en desacord amb una llei de reforma
universitària com aquesta, que no se la senti com a seva, que
els alumnes no se la sentin com a seva. I açò produeix la
perversió de la llei i la poca durabilitat en el temps, que açò és
un pecat mortal. La voluntat és que sigui d’aprovar perquè sí
que hi ha una part de l’Estatut que haurà de remodelar la
universitat, de mesures de tipus administratiu que haurà de
redactar la Conselleria de Cultura i firmar el Govern. Em sembla
que amb la participació d’aquests dos temps està justificat el
punt  primer, perquè hi hagi la màxima participació possible en
tot  el que sigui competència tant de la universitat com de la
comunitat autònoma; i en aquestes converses farem almanco
un organisme viu de suport i potenciació de la Universitat de
les Illes Balears, sinó de les altres.

Si acceptassin la modificació del punt  2, nosaltres els ho
agrairíem, i llevaríem l’obsolescència que efectivament té. I en
un altre cas, doncs podríem parlar de veure què succeeix amb
aquest article 2. Gràcies, senyores diputades i senyors diputats.
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Según el reglamento, si el proponente
realiza una modificación de su propia proposición no hay
inconveniente si ningún grupo se opone. Si se opone cualquier
grupo, no es posible. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. President e. Nosotros esta proposición hubo la
posibilidad de enmendarla. Pensamos que como era una cosa
tan obvia el propio grupo proponente lo haría, pero no
deseamos que la cámara esta haga el ridículo, y por tanto nos
parece que lo prudente es aceptar que se retire el punto número
2. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jaén. Entiendo entonces que, no
habiendo acuerdo, Sr. Crespí...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Demanaríem una suspensió de cinc
minuts per veure com podem redactar un punt número 2 que si
realment, perdoni, Sr. Diputat, si realment es treu queda
coixíssima des de qualsevol punt  de vista. Hi ha d’haver un
punt número 2, i es tractaria de demanar cinc minuts per arribar
a un acord els diferents grups parlamentaris. Només cinc
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspende la sesión durante cinco minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, ¿ha habido algún tipo de acuerdo?

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, no hi ha hagut acord. Han sobrat quatre
minuts per dir que no.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pues entonces procederemos a votar la
proposición no de ley número 2995, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Señoras y señores...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President. Em pareix que tots els grups, com que la
Presidència ha dit cinc minuts, la gent ha entès cinc minuts, i
segurament hi ha gent despenjada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí.

Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la
votación. Procedan a votar, por favor.

Votos a favor de la proposición, 29; votos en contra, 24. Por
tanto, queda aprobada la proposición no de ley número 2995.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 73 / 30 d'octubre del 2001 3153

 

Con ello concluimos el orden del día, y por tanto, dándoles
muchas gracias, se levanta la sesión.
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