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I.1) Pregunta RGE núm. 4465/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a igualtat de condicions entre els opositors de
Mallorca i els de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, la primera pregunta d’avui...
Començam la sessió plenària del dia d’avui amb el torn de
preguntes, com és habitual, i la primera és la 4465, relativa a
igualtat de condicions entre els opositors de Mallorca i els de
Menorca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa unes setmanes el
nostre grup va saber que arran de la convocatòria de les
diferents places de l’administració de la comunitat autònoma,
el segon examen al qual optaven els opositors, a moltes
d’aquestes categories se’ls deia, o se’ls obligava, per dir-ho
d’una altra forma, a fer-lo a Mallorca, és a dir, que els opositors
de Menorca i d’Eivissa s’havien de desplaçar per continuar
amb aquestes proves a l’illa major.

A nosaltres açò ens sembla que no és del tot correcte, que
minva de qualque forma les possibilitats de participació amb
igualtat d’oportunitat dels diferents ciutadans de les Illes. Per
açò vam presentar una moció al consell insular que es va
aprovar per unanimitat de tots els grups. Volíem saber què ha
fet la seva conselleria per tal de solucionar aquesta qüestió.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller de Funció Pública,
d’Interior, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Vull agrair-li que faci aquesta
pregunta, perquè crec que la informació que té és equivocada.
Li he de dir que es va posar com a criteri que quan hi havia més
de 10 aspirants els exàmens es realitzarien a Menorca o a les
illes Pitiüses, i aquest és el criteri que s’ha estat utilitzant, i
després, si vol, en el torn de rèplica li diré tots els exàmens que
s’han realitzat a l’illa de Menorca, però el criteri general és que,
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sempre que hi hagi 10 aspirants, els exàmens es realitzin a l’illa
dels aspirants, i no té per què ser a l’illa de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Gornés, té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta, perquè em confirma que hi ha un greuge comparatiu
entre els aspirants de Menorca i d’Eivissa respecte als de
Mallorca, ja siguin 10, 9 o 1; amb un em basta, Sr. Conseller,
amb la qual cosa jo li he de recordar una altra vegada que hi ha
un acord unànime del Consell Insular de Menorca en el qual,
sense fer referència al fet de si són 10, si són 15, 20 o 1, que se
solucioni aquesta qüestió. 

Ens torna a confirmar, pel que m’ha dit, a no ser que s’ho
guardi per a la rèplica, que és una habilitat parlamentària molt
efectiva, pel que veig, per a una persona que no pugui tenir
arguments suficients, per dir-ho tot d’una, que la seva
conselleria no ha fet res per solucionar aquesta qüestió. Prenem
nota i ho farem arribar allà on pertoqui. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula. 

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

Bé, respecte a aquestes qüestions del seu grup, no admet
que vagi de més insularista, i li ho diré per una raó ben clara; és
a dir, en totes les oposicions que s’han fet a la comunitat
autònoma ha estat aquest conseller el que ha establert els
criteris perquè es facin exàmens descentralitzats a totes les Illes,
i li diré que per primera vegada hi ha hagut menorquins que han
accedit a la funció pública a les Illes Balears, que per primer
vegada han estat funcionaris sense passar per Mallorca. Això
abans no passava ni havia passat mai.

El que passa és que crec que és recomanable que comencem
a no fer tanta demagògia de localismes, i els ho diré d’una
forma ben clara, és a dir, perquè no hi hagi dubte de la idea que
tenc de l’insularisme: els exàmens s’han de fer a cada una de les
illes, però quan, per unes qüestions específiques i els costos
suposen que per una persona s’hagi de desplaçar un tribunal,
pareix molt més obvi que els exàmens es realitzin allà on hi ha
un conjunt de gent que faci... Una altra qüestió és que
plantegem criteris d’indemnització a aquesta gent que ha de
realitzar el desplaçament, però que vostè no reconegui que mai
a Menorca ni a Eivissa s’havien fet exàmens, oposicions de
guardes forestals, d’educadors infantils, d’administratius,
d’auxiliars, de subalterns... 

Vostè sap quant gent menorquina s’ha presentat a
Menorca? Idò aproximadament unes 500 persones. Abans que

hi hagués aquest govern ni una persona no s’havia pogut
examinar a Menorca, i aquestes són dels dades que s’han
d’explicar als ciutadans. I a les illes Pitiüses els dic el mateix al
Grup del Partit Popular: 500 eivissencs i formenterers s’han
pogut presentar a les illes Pitiüses, abans ni un. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.2) Pregunta RGE núm. 4466/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a integració del Govern de les Illes Balears  en la
Fundació del Teatre Principal de Maó.

Passam a la segona pregunta, 4466, relativa a integració del
Govern de les Illes Balears en la Fundació del Teatre Principal
de Maó, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, esper que no tengui
febre avui matí i que pugui respondre amb tranquil Alitat la
pregunta que li plantejam. Fa unes setmanes el seu director
general de Cultura anunciava públicament que el Govern de les
Illes Balears no s’integraria a la Fundació del Teatre Principal de
Maó. La pregunta que nosaltres li feim és per quina raó no es
pensa integrar dins aquesta fundació o si pensen canviar de
criteri, perquè arrel d’algunes informacions que hem pogut
seguir per la premsa sembla ser que sí que hi ha hagut ara
telefonades del batle de Maó reclamant aquesta participació,
esperada, per altra banda, amb la qual cosa esperem que
aquestes perspectives de participació conjunta de les
institucions no es vegi defraudada. 

Deim açò perquè hi ha constància, i està escrit sobre els
papers, que el Govern de les Illes Balears participa
conjuntament amb el Consell Insular de Mallorca i amb
l’Ajuntament d’Inca en la gestió del Teatre Principal d’Inca. A
nosaltres açò ens sembla que s’ha de corregir, aquesta
participació en el Teatre Principal d’Inca, tot i que sigui una
herència del Partit Popular, que ja sé que m’ho retraurà, però
nosaltres pensam que si participa en la gestió d’una institució
ha de participar, com a mínim, en la gestió d’una altra.

Voldríem saber quines són les raons per les quals no s’ha
decidit aquesta participació, encara. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta del Sr. Gornés té un petit
problema, i és que es basa en dues afirmacions que són falses.
No és veritat que el Govern no pensi integrar-se a la Fundació
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Teatre Principal de Maó, i tampoc no és veritat que aquest
govern s’hagi integrat a la Fundació Teatre Principal d’Inca,
sinó que allò que fa aquest govern és continuar estant integrat
a la Fundació Teatre Principal d’Inca, i aportant la part que
correspon anualment dels 50 milions de pessetes que el Govern
del Partit Popular l’any 98 es va comprometre a aportar a la
fundació per la compra de l’edifici del Teatre Principal.
Aleshores el Teatre Principal va ser comprat amb una aportació
de l’Ajuntament d’Inca, amb 15 milions de pessetes del Consell
de Mallorca, que els va pagar tots d’un cop, i amb 50 milions de
pessetes del Govern de les Illes Balears, que els pagarà en cinc
anys, i en els pressupostos de l’any 2002 anam per l’any quatre.

Dit això, quina és l’actitud del Govern?, i deixem anar les
possibles intervencions del director general de Cultura en un
context  en el qual es presentava una altra activitat cultural, que
per ventura no va tenir en aquell moment l’encert suficient per
expressar-se. Però què he dit jo al batle de Maó des del primer
dia? Que si ell considerava que el Govern a través de la
conselleria havia de formar part de la fundació, per a nosaltres
beníssim, i la participació a la fundació s’havia de fer en base a
allò que és l’àmbit competencial de la Conselleria d’Educació i
Cultura; això vol dir: formació, teatre escolar, intercanvis
culturals entre illes, etc., i ahir mateix vaig reiterar això al batle
de Maó en una reunió que vàrem tenir a la conselleria, i aquest
acord que des del principi li sembla beníssim.

Per tant, una vegada s’hagi aprovat la fundació i ens
solAlicitin al Govern la participació en aquesta fundació, aquesta
serà la nostra resposta. Tota la resta és ganes d’embolicar la
troca. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. Conseller... Gràcies. D’embolicar la troca res, Sr.
Conseller, jo m’he limitat ha manejar la documentació que
vostès ens passen. Als seus magnífics pressupostos
d’Educació per a l’any 2002 diu clarament a la memòria que el
Govern balear participa en la gestió del Teatre Principal d’Inca,
i que per promocionar els actors i els artistes de la comarca
d’Inca disposen d’una partida de 10 milions de pessetes.
D’inversions no en diu res, Sr. Conseller, i ja li ho vaig dir l’any
passat i..., bé, no vull incidir més en aquesta qüestió.

Per altra banda sembla ser, idò, que el seu director general
de Cultura no té prou coneixement, o no té prou capacitat per
dir segons quines coses, amb la qual cosa jo li recomanaria que
el cessés o que el canviés de lloc, perquè si realment el posa a
vostè en un compromís que després ha de solucionar, i ha de
sortir a la palestra per salvar la papereta... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés; el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller de Cultura, té la paraula i 30 segons de temps. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, evidentment al meu director
general de Cultura no el cessaré perquè el consider d’una
eficiència extraordinària i crec que ho demostra cada dia.
Segona cosa: no sé què diu la memòria, però el que sí és
evident és que els 10 milions de pessetes que s’aporten als
pressupostos és per la compra que es va fer el 98, i amb la
Fundació d’Inca també podem colAlaborar amb els mateixos
termes en què colAlaboram o colAlaborarem pròximament amb el
Teatre de Maó. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4467/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a participació del president del Govern a la Cimera de
Formentor.

I.4) Pregunta RGE núm.4468/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vinculació de la consellera de  Medi Ambient amb el president
del Govern.

Passam a la tercera pregunta, 4467, relativa a participació del
president del Govern a la cimera de Formentor, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha preguntes que amb el
pas del temps queden obsoletes, i jo sincerament crec que la
p regunta número 3 i la número 4, sobretot després d’haver
t ingut ja unes intervencions en plenaris anteriors, en aquest
moment són innecessàries. Per tant li deman, Sr. President, que
les doni per retirades, la número 3 i la número 4. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Es donen per retirades a
demanda del diputat solAlicitant les preguntes números 3 i 4.

I.5) Pregunta RGE núm. 4471/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solució del problema de l'EDAR de Sant Miquel.

I passam a la número 5, 4471, relativa a problema de l’EDAR
de Sant Miquel, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:
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Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, quan pensa
solucionar la Conselleria de Medi Ambient els problemes de
l’EDAR de Sant Miquel, a l’illa d’Eivissa? Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, dins el terme municipal de Sant Joan de Labritja, com
vostè sap, hi ha dues depuradores, una és de Sant Miquel i
l’altra del port de Sant Miquel. La de Sant Miquel no té cap
tipus de problema, funciona perfectament, i la del port de Sant
Miquel presenta una avaria greu, deguda sobretot a un error de
disseny que també han tengut altres depuradores construïdes
per la mateixa empresa. Aquesta avaria és un decantador
desplaçat del lloc i de tota la reparació se’n fa càrrec en aquest
moment l’empresa constructora, que és Homs Sacede. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Cardona, té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta, Sr. President. Disculpi. Disculpi, Sr.
President, estava pensant en la consellera i..., un lapsus el té
qualsevol.

No, primer de tot demanar disculpes, efectivament, per no
aclarir que m’estava referint a la depuradora del port de Sant
Miquel. Miri, Sra. Consellera, serà defecte del que vulguem,
però el fet és que fa dos anys que estam amb la mateixa cançó.
Vostè té damunt la seva taula des de fa ja algun temps un acord
de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja pres per unanimitat,
és a dir, incloent els regidors del pacte, en el qual diuen que
s’han perdut sis mesos preciosos, tota la temporada turística,
en què la depuradora no només feia molt mala olor, sinó que es
vessava el cabal fora d’on toca. Segons tenc entès, i això potser
vostè m’ho pot confirmar, s’havien fet, el projecte era tenir una
sèrie de pous per filtrar l’aigua i recarregar aqüífers. Els pous
s’han tapat, no sé si de terra o per les males condicions de
l’aigua; el fet és que la depuradora buidava les aigües brutes
enmig d’una canal, i això, apart de ser una vergonya, té risc
absolutament important per als veïns i també té un risc fins i tot
penal.

Jo crec que valdria la pena que s’afanyassin, valdria la pena
que d’una vegada fessin alguna cosa, perquè cada vegada que
parlam d’aquests temes de les depuradores de l’illa d’Eivissa
parlen sempre de projectes, d’estudis, que si s’ha de fer, que si
el defecte ve d’aquí, però fets, fets que es puguin tocar, cap ni
un. La depuradora de Vila continua fent pudor, la de Sant
Antoni continua fent pudor i la de Sant Miquel tira tota la

brutor enmig d’un canal. Miri, jo li demanaria, perquè al cap de
dos anys alguna cosa sí que tenen temps d’haver fet, jo li
demanaria que d’una vegada donin solucions a aquests
problemes.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, l’avaria d’aquesta
depuradora, que vostè ho deu saber perfectament, es va
produir el mes de juny d’enguany, i precisament per poder
reparar-la s’ha d’aturar aquesta depuradora, perquè
evidentment no es pot arreglar una depuradora si no s’atura, o
almanco pel que és el problema que té aquesta concretament.
Per tant, s’ha esperat que passàs la temporada d’estiu, que és
on es produeix el major cabal per depurar, i precisament en
aquest moment han començat les obres de reparació i,
evidentment, s’espera que estiguin enllestides abans del mes
d’abril i, per tant, abans de la temporada d’estiu, però això és un
fet, no són paraules, Sr. Diputat, és un fet.

En segon lloc, veig que li preocupen molt les depuradores,
i jo crec que els haurien d’haver preocupat en el moment que
les varen fer, perquè ja li torn a repetir que precisament aquesta,
així com altres, tenen un error de disseny, no és que es varen fer
ara dins aquests dos anys, és que es varen fer abans i es varen
fer malament, i jo supòs que hi havia algú que controlava com
es feien aquestes depuradores. Per tant, per ser seriosos i
responsables en el tema de depuració, que vostès varen
començar a més d’una manera jo diria que en certa manera
correcta, no diguin ara que tots els problemes els tenim ara.
Precisament ara tenim molts dels problemes pels problemes que
es varen produir sobretot a l’anterior legislatura. 

Per tant el que han de fer és aportar també solucions i veure
que des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern
s’intenten reparar les avaries i millorar l’estat de les
depuradores d’Eivissa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.6) Pregunta RGE núm. 4473/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa  a
obres d'electrificació de Cala d'Hort.

Passam a la sisena pregunta, 4473, relativa a obres
d’electrificació a Cala d’Hort, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:
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Gràcies, Sr. President. Tenint en compte els perjudicis que
representen per als propietaris del PORN de Cala d’Hort, té
previstes el Govern obres d’electrificació a Cala d’Hort?
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyor diputat, ni el PORN de Cala
d’Hort ni la declaració de parc natural comporta perjudicis per
als propietaris de terrenys dins el seu àmbit. Per tant, des
d’aquest punt de vista, no consider que sigui un perjudici. I en
segon lloc, les obres d’electrificació és un fet que, si vostè ha
llegit el PORN, sabrà perfectament com s’han de dur a terme.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri aquest diari, per
favor, miri aquest diari i avui el pot llegir. Pot llegir Economía
balear, el publica El Mundo. El Día de Baleares, setmanari
d’empreses i iniciatives: “Llega el fiasco. Parques naturales,
propietarios que no mandan en su casa y pocas ayudas”.
Llavors pot seguir endavant: “Parques naturales, ni ayudas
objetivas del Govern ni el propietario manda en su propia
casa”. 

Dubt, Sra. Consellera, que vostè sàpiga ni tan sols que a
Cala d’Hort, en ple segle XXI, hi ha més de 70 cases que no
tenen electricitat, més de 70 cases que no tenen electricit at, i
això malgrat les peticions que ha fet aquesta gent de Cala
d’Hort per poder-n’hi portar. Sap quina és la contestació que
dóna la presidenta del Consell d’Eivissa a la petició d’una
subvenció dels veïns de Cala d’Hort per tal de poder tenir
electricitat?, doncs miri, si aquests pagesos de Cala d’Hort
volen tenir electricitat hauran d’aportar document públic en el
qual s’acrediti la legalitat de les edificacions que es pretenen
electrificar, unes cases que n’hi ha algunes que tenen més de
200 anys, i l’altra cosa diu que hauran d’aportar també estudi de
valoració d’impacte ambiental, és a dir, que pot donar-se el cas
que per voluntat de la Sra. Consellera, cases eivissenques,
aquesta arquitectura tradicionals de què tots ens omplim la
boca, no poden tenir electricitat senzillament perquè tenen una
casa massa polida. Això és una incongruència.

Vostè, Sra. Consellera, no té ni idea de la realitat de Cala
d’Hort, i el que es fa amb els pagesos de Cala d’Hort, Cap
Llentrisca i Sa Talaia, és una injustícia, una injustícia flagrant.
Els eivissencs estam que feim fum per les seves manies, per les
seves voluntats de discriminar i per la poca aplicació de la llei.

Pot riure tot el que li doni la gana; la societat eivissenca està
farta de vostè i de les seves arbitrarietats, i en aquest cas d’avui
70 famílies eivissenques no poden tenir electricitat per la seva
culpa; no només els treu el que és seu, sinó que tan sols no els
vol donar ni una miserable subvenció per poder tenir
electricitat. Una petita subvenció que les varen donar els del
pacte... Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, posi’s tranquil. En primer
lloc, vostè, com a bon diputat que és d’aquesta cambra i que
coneix perfectament el funcionament, el que ha de fer no és
tenir en compte el que diu exclusivament un diari, sinó llegir els
papers oficials d’un PORN que en aquests moments està a
exposició pública i que evidentment vostè, el seu partit o qui ho
trobi, pot fer les alAlegacions pertinents. Per tant, jo crec que
hem de parlar seriosament i no fer demostracions d’aquests
tipus de coses, que crec que estan fora de lloc en un parlament
com aquest.

En segon lloc, li he de dir també, perquè vostè es veu que
no ho sap, però jo li puc llegir el que diu el PORN, que està,
com dic, a exposició pública i per tant vostè ho pot veure,
respecte al proveïment energètic, i li ho diré: “Article 55, primer.
El proveïment energètic suficient constituirà una prioritat en la
millora de les condicions de vida de la població resident al parc.
D’acord amb el seu caràcter de parc i en el marc de les
polítiques de prevenció del canvi climàtic, en especial tendran
preferència, a efectes d’inversió i subvencions públiques, els
projectes de proveïment mitjançant energies netes,
especialment la solar, tant fotovoltaica com tèrmica. Les línies
elèctriques convencionals noves que puguin desenvolupar-se,
hauran de ser soterrades i hauran de discórrer sota camins o les
seves voravies. En qualsevol cas l’electrificació convencional
soterrada haurà de comptar prèviament amb un estudi”.

Les esteses elèctriques les regula l’article 56: “Per a la
minimització de l’impacte de les línies aèries existents al parc, el
Pla rector d’ús i gestió establirà les mesures a adoptar en cada
cas, tenint especial preferència a la instalAlació de mecanismes
antielectrocució. Hi haurà un pla de soterrament per (...) de les
actuals esteses telefòniques i aèries per tal de minimitzar el seu
impacte visual i ecològic”. Etcètera, etcètera. Per tant, el que ha
de fer vostè, Sr. Dip utat, és llegir les coses que surten
publicades de manera oficial per veure quina és la política
d’aquesta conselleria i d’aquest govern. La resta és pura i clara
demagògia, i males paraules que crec que no són pròpies d’un
diputat com vostè.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.7) Pregunta RGE núm. 4461/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a coordinació durant els temporals.

Passam a la setena pregunta, 4461, relativa a coordinació
durant els temporals, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Tots vàrem assistir, i ho vàrem poder
veure d’una manera clara, a la intervenció de diferents
administracions en el cas dels temporals passats durant dos
caps de setmana consecutius. No obstant això, a part de la
percepció que com a ciutadà un pugui tenir a través dels
mitjans de comunicació, naturalment existeixen els mecanismes
per garantir aquesta coordinació entre les diferents institucions
que intervenen en una situació, i voldríem que per boca del
Govern, que té la responsabilitat en aquest cas de la prevenció
d’aquests riscos en situacions d’emergència, conèixer
exactament quina és la valoració que en fa. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr, Crespí. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que des que es
va posar en marxa o que va ser aprovat el Pla Terbal és la
primera vegada que es posa en funcionament el centre del
coordinació operatiu integral. Probablement i dit així, abans fa
unes setmanes ningú no el coneixia fins i tot, aquest organisme.
He de dir que, per tant, posat en escena i a treballar en realitat
damunt l’experiència que vàrem tenir he de fer una valoració
molt positiva, perquè es varen coordinar totes les
administracions que hi havia i, el que és més important, els
diferents cossos que hi havia. 

Hem determinat algunes deficiències que ja vàrem expressar,
potser pel que fa a la relació municipal i a la comunicació entre
autoritats. Es prendran una sèrie de mesures així com també
se’n prendran unes altres en el que és la descentralització que
s’ha de realitzar amb un centre de coordinació operativa
integral. Són les dues deficiències més importants que hem vist,
però no voldria que el Parlament quedàs amb les dues coses a
millorar, sinó que crec que de totes les administracions, totes,
ha estat el mèrit que hi hagués hagut una coordinació que ha
demostrat una maduresa de les institucions que en aquell
moment vàrem estar gestionant una situació d’emergència.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sr. Crespí, no vol
intervenir? Ah sí, vol intervenir. Té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, no vull tornar a intervenir en relació a la pregunta, crec
que la resposta ha estat suficient. El que sí volia intervenir és
per una qüestió d’ordre i retirar la pregunta número 8, que venia
a continuació. Moltes gràcies. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4462/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i S eguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment dels imposts sobre
hidrocarburs.

EL SR. PRESIDENT:

Està retirada en temps i forma pel Govern. La pregunta
número 8 està ajornada en temps i forma pel Govern.

I.9) Pregunta RGE núm. 4463/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i  Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a reparació de danys en infraestructures.

La número 9, 4463, és la relativa a reparació de danys en
infraestructures, que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Els estralls produïts per la forta
tormenta patida els passats dies 10 i 11 de novembre afectaren
greument, com tots sabem, infraestructures situades a la costa
i en especial a les nostres platges, de la mateixa forma, no sé si
amb la mateixa intensitat, que les costes de la comunitat
valenciana i la catalana. El ministre de Medi Ambient es
precipità a anunciar a través dels mitjans de comunicació que
per a la reparació dels danys en les infraestructures adscrites al
seu departament distribuiria els fons amb un percentatge del
46% per a la costa valenciana, i la resta per a les costes catalana
i balear.

Creu el Govern que aquesta distribució atén la realitat dels
greus mals soferts a les costes balears? Creu que és equitativa?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc he de deixar
clar que el Govern de les Illes Balears no ha rebut cap
notificació oficial d’aquesta decisió, sinó que se n’ha
assabentat a través dels mitjans de comunicació; és a dir, a
través d’aquests mitjans hem conegut aquest repartiment de les
valoracions que feia el Ministeri de Medi Ambient. He de dir



3372 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 4 de desembre del 2001 

 

que encara tenim esperança que l’esmentat percentatge només
fos en principi una primera valoració i que no sigui tot el que
pugui aportar en aquest cas l’Estat i que hagi d’invertir a les
costes balears.

Per tant, esperam, com nosaltres també feim feina en això,
que aquesta primera aproximació no sigui la real sinó que amb
el temps es vagi millorant la quantitat que hagi d’invertir el
Ministeri de Medi Ambient a les costes de les Illes Balears i que
aquest percentatge no sigui el que s’ha donat fins ara.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Cànoves,
no vol intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 4943/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a transferències de sanitat.

Per tant, passam a la pregunta número 10, 4943, relativa a
transferències de Sanitat, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, que té
la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Aquests darrers temps, i davant una transferència de la
importància no només econòmica, sinó que té per al conjunt de
la població una transferència, com deia, com la Sanitat, assistim
a un estrany ball de xifres, de modificacions, de creació
d’imposts extraordinaris per al finançament d’una cosa que
realment hauria d’estar garantida pels pressuposts generals de
l’Estat, una cosa que ens fa pensar que aquesta transferència
no es produeix amb la serenitat, la tranquilAlitat que seria
convenient no només per a les pròpies administracions que ho
han de gestionar, sinó també per al conjunt de la població.

Darrerament, i en una compareixença en el Senat de l’Estat,
la ministra va introduir un nou element d’incertesa, jo crec que
per al conjunt de membres de governs autonòmics que allà eren
presents, ja que semblava que determinades infraestructures
que s’havien d’haver finançat a través del pressupost general
de l’Estat, idò ara s’haurien de veure finançades per aquesta
transferència econòmica que no ho havia contemplat en un
principi. 

Per tant, i per aclarir-nos una mica en aquest sentit, voldríem
saber com valora el Govern aquesta nova postura manifestada
per la consellera de Sanitat, la Sra. Celia Villalobos. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Senyora..., Sr. Conseller de
Presidència, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que la setmana
passada, avui fa una setmana, vaig acudir a la reunió de la
comissió general de comunitats autònomes, on compareixia la
ministra de Sanitat, la Sra. Celia Villalobos, i allà, per gran
sorpresa, i a més hi vaig acudir amb caràcter de membre
d’aquest govern, donat que la consellera havia de ser aquí
perquè hi havia el debat de pressuposts, i la nostra sorpresa, la
sorpresa d’aquest govern, va ser que en principi aquella
compareixença va ser estranya per a tots els grups, donat que
tot el que havia estat parlant amb les diferents comunitats
autònomes, pareixia que es tornava enrere, quan estam en
aquest moment ja al procés final de negociació, i en concret en
tot el que era i feia referència a les inversions.

Nosaltres hem de recordar que havíem manifestat sempre,
des de l’inici que vàrem començar les negociacions, que
pràcticament fa nou mesos, que en tema de les transferències
ens volíem situar en el que podia ser el cost efectiu sobre la
mitja per habitant que hi havia a tot Espanya, i per altra part
també les inversions que estaven pendents, que fa cinc anys
que el Partit Popular fins i tot a vegades ha inaugurat, els
ministres han vengut i ho han inaugurat, i han tornat començar
i han posat pedres, aquestes inversions que cada any han estat
en el pressupost general de l’Estat amb 3.000, 2.000, 5.000
milions de pessetes, aqueixes inversions era necessari que es
duguessin a terme per part de l’Administració o que estiguessin
dins la transferència.

Això havia estat així i s’havia admès en tot moment. Pareix
que en aqueixa intervenció de la ministra tot això es va rompre,
si bé estam pendents d’una reunió de dia 12 a veure si això és
confirma, i la veritat és que si això es confirmàs, si fes que les
inversions no hi pogués haver cap diner per a inversions no
futures, sinó inversions -i dic això de no futures perquè en
qualque cas pareix que nosaltres demanam inversió- no,
inversions que estaven compromeses i han estat compromeses
durant bastants d’anys en aquests pressuposts, sobretot els
cinc darrers anys, han estat compromeses en el pressupost de
l’Estat i no s’han duit a terme, seria molt difícil que nosaltres
assumíssim la transferència de sanitat, i ho dic aquí perquè en
el Senat no vàrem tenir possibilitat, una cosa que crec que els
diputats d’aquí, els que estan a l’oposició, si això es donés en
aquest Parlament s’escandalitzarien, vull dir aquest diputat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat.

I.11) Pregunta RGE núm. 4494/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a necessitats, infraestructures i dotacions econòmiques
reclamades a l'Administració central  per a les Pitiüses en
matèria de sanitat.

Passam a pregunta número onze la 4494, relativa a
necessitats, infraestructures i dotacions econòmiques
reclamades a l’Administració central per a les Illes Pitiüses en
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matèria de sanitat, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades
i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt que té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta molt concreta, saber
que és allò que demana el Govern de les Illes Balears, des de la
Conselleria de Sanitat en matèria de necessitats sanitàries a les
Pitiüses, satisfer i quines infraestructures farien falta,
d’ampliació, de nova construcció i quines dotacions
econòmiques es consideren justes en un procés de traspàs a
les Illes Pitiüses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Buades miri, les principals
necessitats sanitàries de les Illes d’Eivissa i Formentera,
integrades dins les propostes econòmiques que defensa aquest
Govern en l’horitzó de l’any 2002 són les següents: despesa
corrent incrementada segons les necessitats immediates, miri
Atenció Primària, 9 milions d’euros i 814 cèntims. Atenció
Especialitzada 29 milions d’euros i 2 cèntims. Formació MIR
931.000 euros. 

Inversions anuals, xifres corresponents a l’any 2002,
heliport i centres especialitzats de Formentera 3 milions d’euros,
necessitats de nous recursos humans en els centres de salut 85
milions d’euros. Hospital de Ca’n Misses, reforma del bloc
quirúrgic i diàlisi 900.000 euros. Construcció de dos centres de
salut a Vila i un a Santa Eulàlia 4.808, 96 euros. També li he
d’aclarir Sr. Buades que aquesta conselleria no ha volgut
esperar les transferències i ha garantit algunes inversions com
per exemple, el Centre Sanitari de La Mola, amb 242.334 euros
i 81 cèntims, així com l’heliport, traslladat provisionalment per
aquesta conselleria, amb un cost de 36.000 euros. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

No em queda més remei, a part d’això agrair la resposta, però
no em queda més remei que refermar el fet que com sempre les
Pitiüses vivim en un estat d’incertesa en matèries de benestar,
no? És a dir, ens preocupa el fet de que Ca’n Misses per
exemple, hi ha el mateix nombre de llits des de fa molts d’anys,
però per exemple els dos darrers anys la població censada ha
crescut un 20%, la població flotant o estacional és una de les
més elevades proporcionalment de les Balears i com vostè sap
perfectament hi ha mancances de tot tipus, amb especialitats
com estomatolgia, pediatria i mancances com vostè ha dit, com
el propi Hospital de Formentera.

Aleshores jo crec que hi ha una inquietud ciutadana i de
determinats sectors professionals de dir bé, en realitat sobre
què estan negociant, perquè no fos cosa com sempre, com ens
ha passat en tot, educació per exemple i acabem perdent
nosaltres, especialment nosaltres des de les Pitiüses. Aquesta
és la nostra preocupació com ecologistes i ens agradaria que
ens donés la xifra del muntant global d’allò que demanen a
Madrid per a l’any que ve. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Buades, està clar que l’execució d’aquestes inversions
previstes en el pressupost de l’Insalud no ha estat i estic
totalment d’acord amb vostè, fins i ara ni modèlic ni res. Sí
confio que en la culminació d’aquest procés transferencial
suposi la passa definitiva per poder executar totes les
inversions que els ciutadans de les Pitiüses en matèria sanitària.
La xifra global i parcial de les Pitiüses, en aquest moment no li
puc donar perquè no la tenc desglossada, li he donat tot el que
he pogut i sí tenc una valoració concreta de totes les
infraestructures i recursos humans, despesa corrent i
inversions anuals. 

De totes formes Sr. Buades, una vegada feta l’extracció i
també no ens enganem Sr. Buades, dia 12 anam allà, també hem
de saber, com deia el Conseller Garcias, que ens trobarem,
perquè duim un any negociant de forma intensa uns números,
xifres, inversions i un cost efectiu i no sé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Consellera el seu temps s’ha esgotat ja fa una estona.
Disculpes a la cambra per aquest descuit.

I.12) Pregunta RGE núm. 4949/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a manera de ser de les secretàries dels alts càrrecs
segons l'equip de govern del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

La pregunta número 12 està ajornada en temps i forma pel
Govern. Per tant, acabam així el bloc de preguntes.

II. InterpelAlació RGE núm. 3662/01, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a coordinació i colAlaboració
entre el Govern i els consells insulars.

Per tant, passam al següent punt de l’ordre del dia la
interpelAlació 3662, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a coordinació i colAlaboració entre el Govern i els
consells insulars. En nom del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Resultarà avui una interpelAlació un poc atípica aquesta que
avui substanciam perquè ja fa temps que està presentada, però
el curs de l’activitat parlamentària fa que s’hagi de debatre avui
i per tant, sobretot després perquè vull que quedi constància en
el Diari de Sessions d’aquesta cambra, després de la
compareixença del Conseller de Presidència a la presentació del
pressupost, pràcticament ja va quedar reflectida quina era la
intenció d’aquesta interpelAlació i quin era el compromís que
adquiria el Conseller de Presidència entorn a la mateixa. Però bé,
no està de més que a la seu parlamentaria i en aquest acte que
per si mateix és el que impregna la solemnitat del Parlament com
és el plenari, aquestes paraules d’una banda i l’altra es reafirmin
avui, aquí i ara. Per tant, no repetirem el que vàrem dir a la
comissió, no obstant la referència és evident.

Jo voldria començar des d’un principi de caràcter jurídic i és
que la situació bàsica de l’ordenament estatal i l’ordenament
autonòmic és la separació, ordenament estatal, ordenament
autonòmic, la separació d’ambdós ordenaments, però que estan
encapçalat s aquests dos ordenaments per la norma suprema
que és la Constitució. Si açò ho traslladam al caràcter intern,
podríem dir mutatis mutandis, que també hi pot haver dos
ordenaments, l’ordenament de la comunitat autònoma i
l’ordenament propi dels consells insulars que li vendria donada
bàsicament per dos aspectes, l’aspecte de la llei de bases,
l’aspecte de les administracions públiques i l’aspecte de les
lleis d’atribució de competències i per tant, estarien encapçalats
per damunt per l’Estatut d’Autonomia. Açò no implica, la
separació d’ambdós ordenaments, com hem dit encapçalats en
el nostre cas per l’Estatut d’Autonomia, açò no implica ni ha
d’implicar en cap cas independència ni exclusió recíproca d’un
cap a l’altra, perquè forçosament han de convenir que entre els
dos ordenaments, per tant, entre Govern i consells insulars
existeix, ha d’existir el que podríem denominar, relacions
positives, relacions positives que necessiten forçosament i
cada dia ho necessitaren més, un grau de cooperació,
coordinació i colAlaboració i en cap cas s’ha de poder interpretar
ni colAlaboració, ni coordinació, ni cooperació com a submissió.
S’ha d’interpretar, com deia el gran mestre de mestres, en García
de Enterría, que diu: tan parte del sistema es la separación
entre ordenamientos, como su colaboración recíproca. I amb
açò estam Sr. Conseller, la nostra interpelAlació i vostè ho sap,
és una interpelAlació motivada en caràcter estrictament positiu
i estrictament constructiu, es tracta d’establir una relació de
dependència, no d’interdependència, que també es podria dir,
entre els consells insulars i el Govern de la nostra comunitat, es
tracta d’establir una coordinació i col Alaboració
institucionalitzada, en benefici dels ciutadans, perquè els dos
ordenaments com vostè sap són aplicables, l’ordenament de la
comunitat autònoma i l’ordenament dels consells insulars són
aplicables en el mateix territori i tenen els mateixos subjectes
que són els ciutadans d’aquestes Illes, les mateixes persones.

Per tant, primera conclusió que treim, podem afirmar que
resulta inexcusable que aquesta identitat substancial que és el
territori i aquesta identitat subjectiva, però d’aplicació a les
polítiques de Govern que tenen els seus reflex damunt els
nostres ciutadans s’hagin de fermar cada dia més amb una
colAlaboració i relació positiva. Són aquestes obligacions unes

obligacions que tenen la seva base normativa en el nostre
ordenament? Idò sí, la tenen, la tenen en el nostre Estatut
d’Autonomia article 40 apartat 1 i 2. Precisament la tenen quan
aquest article ens diu concretament i emprarem aquest nou
obsequi que ens ha fet el Parlament, que diu la coordinació de
l’activitat dels consells insulars en tot allò que pugui afectar els
interessos de la comunitat autònoma correspon al Govern, com
a responsable de la política regional i com a òrgan superior de
l’Administració de la comunitat, està clar que els consells
insulars tenen competències exclusives i tenen autonomia per
gestionar els seus interessos, però no està menys clar que els
seus interessos es gestionen damunt un territori comú, que es
diu comunitat autònoma i aquest territori comú té un vèrtex
superior que es diu Govern de la comunitat autònoma i per tant,
a ell li correspon aquesta colAlaboració i aquesta coordinació,
coordinar-los. Aquesta seria la primera aportació el seu reflex en
el propi Estatut d’Autonomia i el seu reflex que és de total i
absoluta aplicació, perquè és de total i absoluta vigència el seu
reflex és la Llei 8/2000 de consells insulars, concretament a
l’article 5.1, 29.3, 32.1, 32.2 i 34, aquests serien els articles que
fan referència a allò que nosaltres estam demanant ara en
aquest moment.

Des del Grup Parlamentari instam que es doni compliment,
no només a allò que diu l’Estatut d’Autonomia i la llei, que és
norma i per tant, no cal reiterar-ho, podrà ser més ràpid o més
lent, sinó que es doni compliment i es substanciïn els
compromisos adquirits per al Molt Honorable President de la
nostra comunitat autònoma, Sr. Antich, en el seu debat
d’investidura, que en aquesta legislatura es faria necessari
establir un mecanisme de colAlaboració i cooperació amb els
consells insulars. Constituirem una comissió en el més alt
nivell, presidida pel President de la comunitat autònoma i
integrada pels tres presidents dels consells insulars, per
integrar unes polítiques comunes i conjuntes. Enhorabona,
enhorabona però s’ha de fer i es fa necessari que es faci per no
crear més desconfiança dins la nostra societat, no entraré a
valorar aquest grau de confiança, si és un percentatge d’un 1%
o un 99%, però no podem estar més temps que la societat
tengui la percepció que existeix un cert, diríem en castellà un
cert  chabaneo, que hi ha un consell insular fort i potent que és
el que té agafat el Govern, aplica la seva política, vol
condicionar el Govern i els altres dos hi han de passar, és
possible Sr. Conseller, jo li don el benefici de la dubte, és
possible que açò no sigui així, però no es tracta que açò no
sigui així de portes endins, el que importa és la percepció que
puguin tenir els ciutadans i vostès tenen en aquest moment el
gran instrument, la gran arma al seu abast perquè açò no pugui
passar, ni pugui succeir.

Per tant, una segona conclusió, necessitat ineludible
d’establir aquesta institucionalització d’aquesta comissió entre
presidents de consells insulars i President de la comunitat
autònoma. I aquesta comissió s’ha de veure, nosaltres la volem
veure, ha de ser una comissió presidida pel principi de lleialtat,
independència i mútua cooperació, no és una comissió que
hagi d’estar presidida per la submissió d’uns cap als altres, sinó
en benefici d’uns, per a tots i per a tots els altres, és a dir, tot
s’integri dins un mateix tarannà de lleialtat, colAlaboració,
participació i independència. Sr. Conseller de Presidència, que
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veig que pren nota i crec que m’ha de contestar, jo em faig
meves les seves paraules que vostè va dir a la seva
compareixença i per tant, miri si nosaltres som senzills i humils
avui per creure-lo em basta, o li deixaré que agafi el Diari de
Sessions de la comissió i la compareixença de pressuposts
perquè llegeixi textualment el que va dir allà i es va
comprometre.

Miri, no sé si es presentarà o no es presentarà una moció en
relació a aquesta interpelAlació, tal vegada perquè hi hagi una
votació i quedi refermat en un termini concret, però estic
convençut que fins i tot la podríem pactar per veure quin temps
necessita, aquesta institucionalització d’aquesta comissió de
colAlaboració entre President del Govern i els presidents dels
consells insulars no s’ha de fer mitjançant una convocatòria,
tenen competències per fer-ho en aplicació de l’article 40.1 de
l’Estatut, mitjançant un reglament, un decret de creació, ho
poden fer per decret, també ho poden fer per una llei, ens és
igual, vostès facin el que creuen que és més convenient. En
qualsevol cas presentar una moció seria que en un termini de
tres mesos es presenti o s’aprovi un decret de constitució
d’aquesta comissió, amb el seu reglament corresponent o es
presenti a la cambra un projecte de llei de creació d’aquesta
comissió. Per altra banda, si em permeten un poc la comparació,
açò és el que es reclama a nivell de l’Estat, aquesta comissió
que es faci entre presidents i que tengui el seu reflex en el
Senat. Açò ha de ser una primera passa perquè després en un
futur també es pugui crear la Comissió de Política Insular, que
ha de tenir seu en el Parlament, tota vegada que cada cop més
es buidarà més el que és de contingut el control parlamentari en
el Govern si s’apliquen amb totes les conseqüències l’article 39
de l’Estatut d’Autonomia.

Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Presidència, en nom del Govern té la paraula.  

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, vostè ha començant dient que serà una interpel Alació
atípica, crec que sí serà atípica, perquè poques vegades un
conseller que puja damunt aquesta tribuna, per dir com diré ara,
que està d’acord amb el que ha plantejat el Grup Popular,
perquè a més és un dels temes que l’equip de Govern, dins el
programa de Govern ho tenia plantejat i ha estat el que ha
inspirat durant aquests dos anys de legislatura a aquest
Govern. Dic que ha estat el que ha inspirat, perquè en base a
allò que deia i manifestava el portaveu del Grup Popular el Sr.
Huguet, és la mateixa filosofia que ha inspirat una nova llei de
consells insulars i tot un conjunt de transferències que hem
desglossat durant aquests dos anys.

I començar també perquè nosaltres, sense retreure cap
retret, en principi per rompre i per poder demostrar aquesta
voluntat que existia per part del nou Govern, en el principi ja

vàrem negociar, vàrem parlar el President amb les tres
presidentes, la primera reunió crec que va ser quan va haver
pres possessió el nou Govern i va ser fer un estudi per millorar
les dotacions econòmiques de les competències transferides
perquè havia estat una de les queixes constants del Govern en
els consells insulars, les transferències havien estat mal
dotades. Per tant, per rompre amb allò que fins en aquell
moment havia estat una queixa dels propis consells insulars es
va dotar amb una partida molt important, com vostès recorden
de més de 3.000 milions de pessetes als consells insulars per a
la recuperació o per igualar d’aquelles competències que
consideràvem que estaven mal dotades. I això va néixer arrel de
la primera trobada entre el President d’aquesta comunitat
autònoma i les tres presidentes dels consells insulars. Després
també en aquestes reunions, com diu el portaveu del Partit
Popular, han de ser llocs de trobada i per institucionalitzar més,
la qual cosa nosaltres hi estam d’acord, allà on no hi hagi
subordinació, sinó que hi hagi colAlaboració, coordinació i
eficàcia per dur els temes endavant.

Un dels segons acords que allà es va plantejar va ser també
dins aquest període legislatiu, dins aquest any com hem vist,
tenir també una nova llei de finançament dels consells insulars,
tema molt important perquè nosaltres som conscients i ho hem
estat en totes les lleis de transferències que hem fet, que la
filosofia de transferències de cost efectiu, si fèiem això i
manteníem aquesta filosofia podríem arribar a un moment
determinat que els consells insulars no poguéssim fer front a
les seves pròpies transferències i per això, fins i tot, des d’un
principi tot el tema de la negociació de benestar social mai es va
plantejar amb el que era el cost efectiu, a mi m’agradaria que
aquest esperit que té el Partit Popular aquí, el tenguessin els
seus companys de Madrid amb les negociacions de les
transferències, perquè és molt difícil sortir d’allò que és cost
efectiu i no et mouen quasi res, m’agradaria que això fos
possible a nivell d’Estat i no demanam res que no pugui ser
lògic, però això va ser una de les coses que ens va guiar i
nosaltres ja des del principi, les primeres negociacions que es
varen plantejar a benestar social, no es varen plantejar des
d’allò que es gastava a cada lloc, a cada consell en temes de
benestar social, perquè clar les quantitats eren ridícules d’allò
que havia passat en aquesta comunitat autònoma durant molts
d’anys, era que un consell com el de Mallorca per habitant es
gastava 6.000 o 7.000, el de Menorca 4.000 i el d’Eivissa i
Formentera 2.000 o 3.000. 

Veient aquestes diferències el primer que vàrem plantejar va
ser com feim la negociació, la negociació la feim a partir de fer
la despesa igual per a cada habitant de cada una de les Illes,
independentment d’allà on visqui. Clar això què suposa? Això
suposa quan intentes igualar això les arques de la comunitat
autònoma han d’aportar més doblers en el muntant total i vàrem
arribar a una negociació i en tres anys, així com es va plantejar,
s’ha aconseguit. Això és una de les coses que nosaltres també
plantejam com a sistema i fórmula de negociació amb l’Estat,
també ho hem plantejat a diferents transferències, perquè crec
que seria i és la fórmula idònia per donar un servei adequat i a
més per igualar la prestació de serveis i que els ciutadans es
sentin amb un tractament igual de totes les administracions.
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Podria parlar de moltes altres transferències que han estat
l’esperit que ens ha guiat, ha estat un esperit de fer un nou
edifici d’allò que és la institucionalització de la nostra
comunitat autònoma, fer un nou edifici en base a uns
fonaments forts. Jo crec que la proposta que vostè ha fet, que
a més és una proposta també plantejada per nosaltres i que a
causa que ha funcionat no d’una manera institucionalitzada,
p erquè jo tenc les reunions que s’han fetes, s’ha fet una reunió
com a mínim cada any, tenc les dates de les reunions que s’han
fetes per part del President i les tres presidentes, cada any s’ha
fet una reunió, el que passa és que no està institucionalitzada
i jo crec que és bo, ja li vaig dir a la comissió, que això estigui
institucionalitzat i com vostè em va dir i em va proposar, jo
pensava en una fórmula que fos un decret, un decret perquè és
una fórmula més ràpida i pot donar el mateix resultat. Per tant,
jo la seva proposta l’assumeixo totalment perquè són els
terminis que nosaltres ens havíem donat. Crec que en el futur
s’agrairà i com deia, aquest edifici que estam construint a partir
d’una llei de consells, nosaltres hem cregut que era un
instrument, la Llei de consells, vàlid aquí hem tengut
diferències amb vostès, però creim que segueix sent
l’instrument vàlid, a partir d’un bon finançament i a partir
d’unes bones transferències els consells insulars tendran el
paper que crec que volem tots que tenguin.

I crec que hem quedes poques coses per dir-li, perquè crec
que l’esperit i si aquesta és la filosofia que inspira també el
Grup Popular a partir d’aquest moment, ens trobarem fent feina
junts per al desenvolupament institucional de la nostra
comunitat autònoma. Jo no crec que a cap de les transferències
s’hagi pogut donar la impressió de chabaneo, el que sí li puc
assegurar és que els debats que hi ha hagut en tots els temes
de les transferències han estat molt coneguts, no tan sols per
l’oposició, sinó també per l’opinió pública i crec que és bo, no
és negatiu i han donat lloc que estant d’acord en algunes coses
i d’altres no, però que tenim un procés de transferències que ha
canviat el que era el procés de transferències de la passada
legislatura. Jo com dic i no ho dic per retreure res, em
congratulo que arribem a una posició que en aquest moment és
comuna per avançar des d’aquesta òptica de consells insulars
i des d’aquesta òptica de la nova llei de consells insulars i al
mateix temps m’agradaria que aquests sistemes, fórmules,
aquestes maneres que vostès comparteixen en aquests
moments i nosaltres volem i de vegades plantejam la mateixa
fórmula a nivell estatal també fessin partícips als seus
companys del Partit Popular o del Govern a nivell estatal.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència en nom del
Govern. Grups que volen intervenir per fixar posició? Sra.
Hernanz en nom del Grup Socialista té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Dado
que el motivo de esta interpelación del Grupo Popular se refiere
a las relaciones de coordinación y colaboración entre el Govern
y los consells, vale la pena hacer un breve ejercicio de

recopilación sobre los pasos que se han dado durante esta
legislatura. De esta manera podremos deducir en que situación
nos encontramos en este momento y sobretodo que medidas o
actuaciones serían necesarias para mejorar este marco de
relación.

Desde el primer momento que el pacto de progreso accedió
al Gobierno de las Islas Baleares dejó bien claro que una de sus
máximas prioridades era completar la vert ebración de nuestra
comunidad autónoma en una de sus piezas fundamentales, los
consells insulares. Tanto en el propio Estatut d'Autonomia
como en la primera Ley de consells, se dejaba bien claro que la
propio característica pluriinsular de nuestra comunidad, unida
a su tradición histórica y política hacía necesario que junto a un
Govern con una decisiva función coordinadora y de
representación exterior de todas las Islas, había que dar cabida
a unos consells generosamente dotados de recursos y
competencias, capaces de asumir un papel de auténticos
gobiernos insulares. Creo que, como mínimo sobre el papel,
este fue uno de los principales consensos entre las diferentes
fuerzas políticas durante los primeros años de andadura
autonómica en nuestra comunidad. Hemos de lamentar si
embargo que durante demasiados años esta tarea de ir dotando
progresivamente a los consells insulares de todos los recursos
y competencias previstos en el Estatut, no se hubiera
producido al ritmo deseado, no obstante hay muchos datos
objetivos que avalan un importante cambio de actitud con el
actual Govern.

En primer lugar tenemos la importante mejora de la
financiación de los consells, con el objetivo de compensarlos
por la suficiente dotación económica con la que hubieron de
asumir en su momento muchas competencias y en términos
cuantitativos est a mejora se tradujo en 5.000 millones de
financiación adicional, si mal no recuerdo y me permitirán la
referencia en el caso del Consell Insular de Ibiza y Formentera
hablábamos de más de 700 millones. Esta medida lejos de
resultar un hecho aislado, supuso el comienzo de toda una
serie de actuaciones que como veremos han supuesto una
potenciación muy importante de los consells insulares dentro
del marco político administrativo de nuestra comunidad, una de
esas medidas ha sido la agilización del proceso de nuevas
competencias hacía los consells insulares, en el espacio de
poco más de dos años se han producido en las transferencias
en materias tan importantes como agricultura, pesca, artesanía,
ordenación del territorio, bienestar social y más recientemente,
estamos en ello, carreteras. Pero si estas transferencias ya
resultaban por si solas importantes no lo son menos la
sensibilidad demostrada por el Govern hacía los consells y el
clima de coordinación y de colaboración entre las respectivas
instituciones que ha presidido todo este proceso. 

De otro modo nos podríamos haber encontrado nuevamente
con transferencias mal dotadas económicamente, las cuales
hubieran comprometido de manera muy seria la calidad del
servicio que los consells hubiesen prestado a sus ciudadanos
en las materias objeto del traspaso. Afortunadamente ello no ha
sucedido y creo que un buen ejemplo de todo lo que estoy
diciendo lo tenemos en las transferencias de bienestar social,
unas transferencias hacía las cuales la parlamentaria que les
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habla por razones obvias tiene una especial sensibilidad y tal
como ha expuesto el Conseller de Presidencia, tanto Menorca,
Ibiza y Formentera venían padeciendo un agravio comparativo
respecto Mallorca, en cuanto a inversiones en bienestar social
por parte del anterior Govern. Esta situación corría el riesgo de
condicionar muy negativamente el traspaso de competencias a
los consells de Menorca y las Pitiusas, y por eso no se asumió,
tal como ha explicado el conseller, un criterio basado
únicamente en el coste efectivo. 

Querría mencionar asimismo otro ejemplo de este buen clima
y entendimiento entre el Govern y los consells, que ha sido la
aprobación de una nueva ley de consells insulares, una norma
que, sin dejar de reconocer las virtudes de la anterior, permite
establecer un marco organizativo y administrativo mucho más
adecuado a la nueva realidad de unos consells con vocación de
auténticos gobiernos de las islas. Una ley además con una
virtud añadida, y es la flexibilidad en su aplicación y
aprovechamiento por cada uno de los consells en función de
sus necesidades. Y a este repaso de las actuaciones llevadas a
cabo, no sería justo obviar una mención a la ley de financiación
definitiva de los consells insulares, allí donde se establecen
unas reglas de juego claras y a largo plazo en un aspecto tan
importante en las relaciones entre el Govern y los consells
como es el de la dotación financiera de los consells. Una ley
además basada en un concepto siempre defendido y reclamado
desde los consells, como es el de suficiencia financiera.

Todo lo expuesto, por lo tanto, son muestras de una
relación fluida entre el Govern y los consells insulares, más
fluida que nunca. Claro está que todo, absolutamente todo, es
mejorable; pero creo que es de justicia reconocer el importante
avance experimentado en estos dos últimos dos años. Celebro,
por supuesto, la voluntad expresada per el conseller de
Presidencia de constituir esta comisión de presidentes o
presidentas de consells insulares, y del presidente del Govern
de las Islas Baleares, con una periodicidad fija y sus reuniones,
compartimos aquí el criterio expresado por el portavoz del
Grupo Popular. Pero a la vez, incluso antes de constituirse
dicha comisión, creo que sería injusto dejar de constatar, como
he hecho, las fluidas relaciones existentes entre las diferentes
presidencias de los consells insulares, con la Presidencia del
Govern, así como entre las consellerias equivalentes de las
respectivas instituciones insulares y autonómicas... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Hernanz, vagi acabant, per favor. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Acabo, Sr. Presidente. Creo sinceramente, para acabar, que
sin caer en triunfalismos innecesarios estamos en el buen
camino, y por lo que ser refiere al marco de la relación y
colaboración entre el Govern y los consells, un marco que nos
ha de permitir la máxima eficiencia a la hora de atender las
necesidades de los ciudadanos de las islas, evitando conflictos
y duplicidades innecesarias entre las instituciones, y lo que no
es menos importante, estableciendo unas reglas de juego en

nuestra relación capaces de generar un clima de mutua
confianza. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista. El
Sr. Huguet, autor de la interpelAlació, té la paraula durant cinc
minuts. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. És un goig veure que quan hi ha
acord, poca cosa hi ha debatre, i per tant s’aprofita una
interpelAlació, que ha intentat ser d’allò més positiu i
constructiu, per fer repàs de no sé què. Miri, jo també faré repàs
perquè si no, dita una cosa reiteradament moltes vegades, pot
semblar que és la veritat, i no ho és. I faré un repàs amb la
futura llei de finançació definitiva als consells insulars, sense
entrar en el muntant econòmic. La relació que fa el propi Govern
a la llei de consells insulars de totes les transferències, de totes,
absolutament totes varen ser transferides baix el Govern del
Partit Popular, exceptuant-ne una, que és ordenació del territori,
perquè les altres encara no s’han pogut incorporar, perquè no
havien entrat en fase definitiva. I nosaltres feim feina damunt el
que tenim. Per tant no comparem que abans no havíem fet cap
traspàs ni cap transferència, i que ara açò ha estat el “bum”, no.
El procés de transferències, el seu, és igual de lent que el
nostre. No per la seva voluntat, ni per la nostra voluntat. Pel
mecanisme que va establir l’Estatut d’Autonomia, i punt. Per
tant, no anem a aquest repàs, perquè vostès mateixos s’han
posat aquí la corda, pel coll no, però sí que reconeixen una
evidència, quins són els traspassos que s’han fet; si agafes els
anys, quines èpoques i a quines presidències, i quina és
l’actual. Per tant, aquí, no hi entraré.

Bé, jo crec que nosaltres el que hem fet ha estat presentar
una interpelAlació perquè es creés una comissió de caràcter
institucional entre el president de la Comunitat Autònoma i els
presidents dels consells insulars. El debat sobre la llei definitiva
de finançació ja el tindrem. Tant és així, que vostè sap que no
hem presentat esmena a la totalitat, presentam esmenes
parcials, perquè en el fons, en el caràcter general, la filosofia és
una filosofia que compartim, que no pot ser d’una altra manera.
Hi ha el que hi ha, després podrem fer... Ja ho discutirem, açò,
no és motiu del debat d’avui. Per tant jo això ho voldria deixar
clar, no per entrar en contradiccions ni en rèplica a cap grup,
que no correspon, però crec que s’ha sortit del debat que
estava substanciat avui aquí, sobretot la representant del Grup
Parlamentari Socialista.

Quant al conseller, totalment d’acord. Precisament perquè
estam davant la possibilitat de disseny d’un nou edifici, i
sobretot perquè la possibilitat de l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia pot arribar fins al punt de buidar de tot contingut
les competències del Govern balear, més que mai es fa necessari
aquest disseny d’aquest edifici, més que mai es fa necessària
aquesta comissió, i més que mai es farà necessari, perquè tard
o prest no es va voler introduir en la reforma de l’Estatut, o no
es va poder, i no sabem si podrà ser a través del reglament, es
farà necessari crear una comissió permanent al Parlament de
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consells insulars, per dur el control de totes les competències
que són transferides, perquè si no, deixarà de tenir raó de ser
aquest parlament, si realment anam al buidament de l’article 39.
I amb açò no improvisarem ni ens inventarem res. Canàries, per
exemple, que no té aquesta allau de traspassos de
competències que nosaltres podem tenir, ho té creat amb els
seus cabildos. Però això ja seria motiu d’un altre debat, que crec
que pot ser prou important, i estic convençut que haurà de ser
necessari, no sé si avui, si demà, si d’aquí a mig any o si d’aquí
a un any. Però haurà de ser necessari realment fer un pacte
autènticament compacte entre les màximes forces polítiques, de
veure fins a on està el límit. L’article 39 no té límit. Per no tenir
límit, ni tan sols en la seva residual té límit, perquè te l’amplia i
diu “i totes aquelles que puguin venir transferides de l’Estat”.

Però si açò ho duguéssim a les darreres conseqüències, ho
han de saber, en aquest parlament només podríem venir a
controlar al Govern relacions de caràcter institucional, relacions
protocolAlàries, amb les cases regionals, etcètera. Poca cosa.
Està clar que dins la mentalitat nostra açò no hi és, almenys a
la del Grup Parlamentari Popular, no sé si a la de vostès açò hi
pot ser. El que es fa necessari, -i açò no és patrimoni de qui els
parla- que deia un ilAlustre representant de la seva formació
política, Sr. Fèlix Pons, es fa necessari -açò ho deia ja en el 83-
84- un disseny claríssim de fins a on s’arriba en el procés de
transferències als consells insulars. Aquest disseny no es
podrà fer baix la pressió d’uns contra els altres; s’haurà de fer
baix la colAlaboració permanent, perquè ens hi jugam molt,
moltíssim. Perquè la cambra de representació genuïna del poble
de les Illes Balears és el Parlament de les Illes Balears; i a partir
de la constitució del Parlament de les Illes Balears es
constitueixen els consells insulars. 

Per tant, anem passa a passa, amb seny. Anem a fer aquesta
institucionalització de presidents amb el president de la
comunitat autònoma. Anem a veure quines polítiques podem
dur per endavant, i establir quins són els mecanismes de
coordinació i de control que seran necessaris, perquè de
moment la llei de transferències no estableix aquests
mecanismes de control més que els habituals a través de les
memòries, que ja veim que s’haurà de modificar, que no ens
agrada a ningú, el tema de les memòries.

Vaig acabant, Sr. President. És un segon, i acab tot d’una.

Per acabar, m’ha de permetre que amb tota la humilitat amb
què es pot dir en aquest cas, miri, Sr. Conseller, no s’equivoqui;
nosaltres, el Grup Parlamentari d’aquesta cambra, del Partit
Popular, respon a aquesta cambra, de tots els seus actes i de
tota la seva política. I jo com a portaveu, en aquest cas
d’aquesta matèria, em faig solidari amb totes les accions i
actuacions del nostre grup parlamentari en aquesta cambra. Del
PP de Madrid respon el PP de Madrid. No ens demani comptes
a nosaltres. Respon el PP de Madrid. Demanin comptes al PP de
Madrid a través del seu grup parlamentari. Açò que quedi clar,
perquè si no, entram aquí que ens tiram els trastos pel cap, i no
serveix de res. De què serveix que jo li digui a vostè que durant
tants d’anys el PSOE ens va tenir, i tal i qual...? Miri, vull que
sàpiga que mentre em tengui aquí, i el grup em doni aquesta
veu per poder parlar d’aquests temes institucionals, nosaltres

responem aquí, davant el Parlament, com a Grup Parlamentari
Popular; i ens feim responsables de totes les nostres iniciatives
i de totes les nostres decisions que podem prendre. El PP de
Madrid, que es faci responsable de les seves decisions, i
vostès demanin comptes allà, però no ens demanin comptes a
nosaltres. Nosaltres no tenim aquesta responsabilitat.

Amb aquest esperit de colAlaboració, Sr. Conseller, i per
acabar, li agraïm molt sincerament la seva predisposició, la seva
bona voluntat i el seu nou compromís, que va establir a la
comissió de la seva compareixença amb el tema de pressupost,
i que avui l’assumeixi aquí. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Presidència, per tancar el debat té la paraula durant
cinc minuts. 

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

Gràcies, Sr. President. Per cortesia parlamentària, perquè
crec que el tema val la pena seguir dialogant, perquè el que hi
ha no és un debat, sinó que és un diàleg sobre el tema. I primer,
començant pel darrer que deia vostè, jo sé que no pot
respondre pel PP de Madrid, però el mínim és que voldria que
influís en el PP de Madrid, si no pot respondre, perquè si estan
dins un partit, com jo estic, a nivell estatal, el que sempre
pensam és influir perquè el que nosaltres puguem pensar aquí
i defensar aquí, intentar que Madrid també ho pugui defensar.
És des d’aquesta òptica que li plantejava. Jo crec que vostès ho
intenten, una altra cosa és que s’aconsegueixi o no, que el que
un defensa aquí pugui ser defensat a Madrid, i li dic des d’un
conseller que pertany a un partit també a nivell estatal, i que a
més ha estat molts d’anys a una cambra estatal, i que coneix i
sap com es desenvolupen totes aquestes qüestions. Però, vaja,
sempre intentam influir.

Clar, vostè em plantejava el quid de la qüestió, el debat,
l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia, on hem d’arribar. Això té
molta profunditat, i crec que és un debat que jo no crec que la
voluntat dels partits que conformen aquest parlament sigui tant
que anem a desnaturalitzar el Parlament perquè a més es
desnaturalitzi el Parlament i a perdre el Govern perquè es
transfereixi tot als consells. Jo crec que això no és la voluntat
de tots els grups parlamentaris que conformam aquí, i estam a
aquesta cambra, perquè crec que la voluntat, almanco d’aquest
govern, és que, com ha dit moltes vegades el president, tenir un
Govern fort, uns consells forts i uns ajuntaments forts, perquè
també qualque dia els partits que estam en aquest parlament
també tenim representació municipal, i per ventura també hem
de seguir l’edifici institucional, intentant també que
determinades competències es puguin apropar més també als
ajuntaments. Jo el principi no el crec negatiu, el principi de
subsidiarietat, que és un principi tan discutit a nivell europeu,
nosaltres també ens podem anar aplicant, i crec que si això en
el 83 el parlamentari en aquell moment Fèlix Pons ja ho
apuntava, és que encara no hem estat capaços, tots el que
conformam aquest parlament, per ventura d’encetar i tancar
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aquest debat. Per ventura no hem estat capaços. Seria bo que
ho començàssim a fer. Per ventura és més bo que es pugui fer
entre partits, per tenir un disseny de la nostra comunitat
autònoma. 

Jo no crec que mai es pugui tancar un disseny. Mai no
podrem tancar un disseny, però sí tenir un disseny de futur de
25 anys, del que volem a la comunitat autònoma, perquè
després jo no he cregut mai en això que també moltes vegades
s’ha plantejat a nivell de l’Estat, “hem de tancar el model”. El
model és dinàmic i no el tancaràs mai, però sí tenir una fórmula
per la qual el model que tenguem sigui un model de 25 anys, i
que sàpiga l’edifici institucional cap a on va. Jo crec que ho
sabem, independentment cada partit. Per ventura ho hauríem de
posar més en comú, i ho hauríem de debatre més en profunditat.
Jo estic disposat a aquest debat, i crec que també el meu partit,
o els partits que conformen el pacte de govern, com vostè,
estan disposats a aquest debat; i també a debatre el tema
aquest de la comissió permanent. És cert que el que tenim en
aquest moment no funciona, i és cert que cada vegada amb més
transferències, hem de cercar fórmules de més participació
d’aquest parlament; encara que la Llei de consells també dóna
més possibilitats, la nova Llei de consells, a més controls i més
participació per part dels membres dels consells insulars. Per
tant, això també és una garantia de participació, perquè al mateix
temps encara els membres dels consells insulars estan també en
aquest parlament. Això no vol dir, ni dic, que una cosa llevi
l’altra, sinó que fórmules d’aquestes fan que també se senti més
(...)

I per acabar, és cert, els processos de transferències són
lents, com vostè deia. Nosaltres estam que a final d’aquest
període s’hauran fet tres de les cinc compromeses
transferències importants, i el que sí crec, que és que li deia jo,
que crec que no m’ha contestat a mi, sinó a la representant del
Grup Parlamentari Socialista, era l’esperit que ens ha guiat per
fer les transferències i la negociació, l’esperit aquest, que ha
duit a més molta negociació, molta feina de negociació, i a més
partint que també havíem de partir dels mitjans que teníem, i
establir prioritats, com sempre s’ha de fer en política, i per tant
a un moment determinat nosaltres hem donat prioritat des del
principi, no perquè els consells insulars ho reclamassin, sinó
perquè crèiem que era de justícia almanco que les transferències
poguessin..., la manca de dotació de les competències
transferides poguessin dotar-se millor, i això va ser una de les
primeres decisions, i jo crec que ha tengut molta importància
per a aquest nou edifici de cara als consells insulars. 

Moltes gràcies, i estic disposat amb aquest clima de diàleg
en totes les ocasions que vulgui a debatre i a assumir
compromisos, perquè el que li puc assegurar és que des dels
serveis jurídics ja tenen en mans per estudiar la fórmula per dur
endavant aquesta comissió institucional del president i les
presidentes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Amb la seva
intervenció queda tancat el debat d’aquesta interpelAlació.

III. Proposició no de llei RGE núm. 4322/01, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a crèdit extraordinari per
fer front als estralls produïts per la tempesta dels passats dies
10 i 11 de novembre.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 4322, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a crèdits extraordinaris per fer front als estralls
produïts per la tempesta dels dies 10 i 11 de novembre. Està
demanada la urgència d’aquesta proposició no de llei. En nom
del Grup Popular, el Sr. González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Efectivamente con motivo de las fuertes tormentas sufridas por
esta comunidad recientemente, el Grupo Parlamentario Popular
elaboró rápidamente, inmediatamente, una proposición no de
ley con dos puntos, que tenían por objeto fundamentalmente
sentar por un lado la reacción rápida e inmediata de la primera
institución democrática de Baleares, este parlamento, en el
sentido de dar apoyo a todas aquellas personas, todos aquellos
conciudadanos que habían sufrido de una forma u otra, y en
más o en menos el efecto de esas tormentas. Tenía por objeto,
por consiguiente, en primer lugar ser una declaración
generalizada y unánime de toda la cámara en ese sentido, y por
ello se concretaba esa proposición no de ley en dos
propuestas, yo diría que dos propuestas bastante asépticas,
que pedían por un lado al Gobierno de la comunidad que
actuara en que lógicamente podía hacerlo, es decir viniendo a
esta cámara y solicitando la autorización para hacer un crédito
extraordinario, sin fijar en principio la cantidad, puesto que en
la propia exposición de este primer punto se dice que de
acuerdo con las estimaciones que fueran necesarias de los
daños; y un segundo punto que tenía por objeto instar al
Gobierno del Estado, instar al Gobierno de Madrid a que
efectivamente también habilitara las part idas presupuestarias
que fueran del caso para venir igualmente en apoyo de los
damnificados por las tormentas.

Bueno, nosotros creemos que lo más importante era dejar
constancia conjunta y unánime de esta cámara en ese sentido,
y de alguna forma que la población de Baleares, a la que nos
honramos todos en representar aquí, se sintiera arropada rápida
e inmediatamente por el conjunto del Parlamento.

La verdad es que en ese mismo sentido, en la Junta de
Portavoces del mismo día en que entramos esta proposición no
de ley, tuvimos la oportunidad los representantes en esa junta,
en ese órgano, del Partido Popular, tuvimos la oportunidad de
ofrecer a todos los grupos la retirada de esta proposición no de
ley, y la presentación de la misma, pero firmada por todos y
cada uno de los grupos parlamentarios, de tal manera que fuera
una proposición conjunta, siempre con ese espíritu y ese ánimo
de conseguir sobre todo que la población se sintiera arropada
y satisfecha por la inmediata reacción de la cámara, de su
primera institución democrática.
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No pudo ser, el Grupo Socialista rechazó la posibilidad de
que eso fuera así, y no dio realmente ninguna razón. Pudimos
leer en los medios de comunicación al día siguiente las
desafortunadas declaraciones de uno de los diputados del
Grupo Socialista, que se encontraba en la Junta de Portavoces,
y que no se le ocurrió otra tontería que decir que lo que
pretendíamos con esta proposición no de ley era impedir que
Madrid tuviera que hacer ningún gasto en la reparación de los
daños. Obviamente ni siquiera se había leído el punto segundo
de nuestra proposición no de ley, en la que se instaba, como
antes decía, al Gobierno del Estado a habilitar las partidas
presupuestarias adecuadas para hacer frente a los gastos
necesarios para colaborar en la reparación de los daños
causados por la tormenta. De manera que, como digo,
desgraciadamente una vez más tuvimos que padecer, o tuvieron
que padecer los ciudadanos de esta comunidad la reacción
adversa, en este caso del Grupo Socialista a cualquier
propuesta, por constructiva y a nuestro juicio eficaz que fuera,
de los adversarios políticos.

Bien, a pesar de eso han pasado unas semanas, pocas. El
Gobierno de la comunidad y el Gobierno del Estado han tomado
algunas determinaciones previas, pero yo creo que sigue
siendo válido y útil, y que seguiría siendo necesario para
tranquilizar por completo a nuestra ciudadanía una declaración
de este tipo, lejana por completo a cualquier planteamiento
partidista, y que recogiera el sentir unánime de la cámara, y que
todos y cada uno de los damnificados supieran que en este
p arlamento, además de pelearnos o discutir por unas u otras
cuestiones, somos capaces también de firmar los 58 diputados
una proposición conjunta que, en definitiva, lo que va es a
satisfacer las necesidades de todos esos damnificados. Por eso
la traemos hoy, en la esperanza de que sea aceptada por todos
los grupos, y en la esperanza con eso de dar satisfacción,
aunque sea con alguna semana de retraso, a la solicitud de
nuestros conciudadanos. Nada más, muchas gracias, Sr.
Presidente. 

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

 EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, la
número 5007. Para defender la enmienda tiene la palabra su
portavoz, el Sr. Andreu Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Al marge de determinades
qualificacions que el portaveu del Grup Popular ens acostuma
a distreure als diputats d’aquesta cambra, sobretot quan vol
arribar a un acord; jo crec que, si bé és cert que coincidim amb
l’estratègia, Sr. portaveu del Grup Popular, sí que dissentim una
mica amb la tàctica. És a dir, està clar que tant vostès com
nosaltres, com qualsevol altre grup parlamentari que hi ha en
aquesta cambra, el que vol és resoldre tots aquests problemes
que s’han generat als ciutadans d’aquesta comunitat, que
afecten no només vides, sinó també activitats econòmiques,

béns, etcètera; però tampoc no és gratuït el sistema pel qual
arribem a produir aquestes coses que volem. I nosaltres
presentam una esmena no pel fet d’impedir que l’esmena del
Partit Popular pugui arribar a terme, i que els ciutadans
sàpiguen que ells es preocupen pels seus interessos, no ho
dubtam ni ho negarem en cap moment, sinó que hi ha maneres
i maneres de fer les coses. I per això nosaltres presentam una
esmena que de qualque manera retoca tàcticament, que no
estratègicament, la que presenta el Grup Popular; i explicaré
punt a punt.

Punt número 1. El que vostè, el Grup Popular proposa és
que el Govern d’aquesta comunitat destini uns recursos per fer
front a aquestes despeses que tendran persones, indústries,
negocis, infraestructures, etcètera. Bé, hi estam d’acord
absolutament. El Govern hi ha de destinar despeses. Ara bé,
com ho ha de fer? Ho ha de fer amb un crèdit extraordinari amb
càrrec al pressupost general de la comunitat de l’any 2001? Jo
crec que això al ciutadà li és ben igual, si ho fa amb un any
pressupostari, o demana un crèdit que torna en 10 anys, com
varen fer vostès fa un cert temps amb una situació pareguda.
Bé, nosaltres volem que el Govern no hagi de retornar aquest
crèdit en un període tan curt, i per tant hagi de disminuir les
seves inversions a altres camps. El que demanam és que la
mateixa ajuda també li donem al Govern una certa tranquilAlitat
en retornar un crèdit. El crèdit hi serà, el crèdit ja hi és, però el
que demanam és que hi hagi una certa tranquilAlitat. Jo crec
que..., veig aquí qualque diputat aquí, que no citaré, que mou
afirmativament el cap, perquè és gestor d’una institució pública,
i sap que moltes vegades els doblers s’han de flexibilitzar, per
poder fer tot allò que un vol i ha de fer. Per tant, simplement és
una correcció tècnica per permetre al Govern que jugui amb més
comodit at amb les seves obligacions pressupostàries. Però hi
estam d’acord amb la finalitat.

Segona. També hi estam d’acord, amb la seva finalitat, instar
a habilitar les partides pressupostàries. Naturalment que sí.
Però creim que no és suficient, que això està molt bé, però que
el Govern de l’Estat pot fer moltes més coses. És a dir, hi afegim
més. Fixi’s que a la nostra proposta a més d’això demanam una
altra cosa. I què demanam? Doncs, miri, jo el remetria al Reial
Decret de 13 de desembre del 1997, publicat a raó de les
inundacions que dia 5 i 6 de novembre del mateix any varen
afectar la comunitat autònoma d’Extremadura i part de la
d’Andalusia. I aquest és un reial decret que, a més d’habilitar
les partides pressupostàries, habilita altres coses, i altres coses
tan variades com per exemple, que totes les obres necessàries
que hagi de fer l’Administració de l’Estat, d’entrada són
declarades d’emergència. I vostè, que ha treballat amb obra
pública durant molt de temps, sap que aquesta declaració
d’emergència és necessària per facilitar tot el procediment
administratiu conseqüent. És a dir, tant és així que es fa l’obra,
i llavors es convalida l’adjudicació pel Consell de Ministres, per
exemple, i no s’ha de treure a butlletí oficial, etcètera; i tots els
terminis s’acceleren moltíssim. Jo recordaré que el desastre es
va produir dia 5 i 6 de novembre, i el decret es va aprovar dia
12, és a dir que un mes i pocs dies. Hauria de ser ja.

Però no només això, indemnitzacions per a les explotacions
agràries, exempció de l’IBI de les explotacions agràries,
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reducció de l’IAE dels comerços i de les indústries implicats,
pròrroga dels deutes tributaris, exempcions de taxes per
renovació de vehicles afectats pel temporal, compensacions per
les disminucions d’ingressos de les diputacions i els
ajuntaments, expedients de regulació d’ocupació si són
necessaris, subvencions a les corporacions locals per despeses
extraordinàries, ajudes per danys personals -hem de recordar
que aquí també hi va haver morts com a conseqüència del
temporal- crèdits blans de l’Institut de Crèdit Oficial per a la
reparació de comerços, indústries i explotacions agràries. A més
de destinar els doblers, nosaltres demanam que amb les
especials característiques que pugui haver tengut aquest
temporal, que evidentment és diferent del que va tenir
Extremadura; allà hi va haver una gran destrossa d’habitatge,
sobretot a zones molt deprimides, i naturalment va afectar d’una
manera molt significativa les explotacions agràries, perquè
Extremadura és una zona on les explotacions agràries tenen una
importància econòmica molt més gran que aquí. Aquí va afectar
altre tipus d’explotacions, però és que amb un decret tal com
aquest, que és genèric, jo crec que a més de les ajudes que
destinarà el Ministeri de Medi Ambient, destinarà el Ministeri
d’Agricultura, destinaran els diferents ministeris, doncs podem
arribar a una solució, la millor solució que es pot donar davant
una catàstrofe d’aquest tipus. 

És a dir, jo, Sr. Diputat, li deman que consulti les actes de la
Junta de Portaveus en què es va produir allò que vostè ha
explicat. Jo no hi era en aquell moment, s’ha equivocat, jo en
aquell moment no hi era, però en qualsevol cas no discrepam de
la seva aportació, sinó que li presentam una alternativa, i la
presentam aquí. Jo crec que els oferim que arribem, no crec que
estiguin en desacord amb res del que nosaltres proposam, que
no va en contra del que vostès proposen, sinó que hi afegeix
coses. Per tant, oferesc una transacció en aquest sentit. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per manifestar el
suport a la proposta que ha fet el Partit Socialista, tot i que no
veim diferències molt importants que facin inviable una
proposta conjunta i que pugui ser aprovada per unanimitat
d’aquesta cambra. Nosaltres veim que la proposta, la
proposició no de llei del Partit Popular és molt més genèrica,
mentre que la proposta que ha fet el Grup Socialista fila més
prim i, com ha dit el portaveu Sr. Crespí, deixa al Govern que
gestioni com consideri més oportú aquest crèdit extraordinari
i, per tant, que no vegi ofegades futures inversions, i per altra
banda també veim necessària la declaració de zona catastròfica
per les qüestions gairebé burocràtiques que ha plantejat el Sr.
Crespí, i que es podrien veure accelerades amb aquesta
declaració.

Per tant nosaltres donaríem suport a la proposta, a l’esmena
que ha presentat el Grup Socialista sempre que el Partit Popular
hi vengui a bé, i ens agradaria, com ja han manifestat els altres
portaveus, la possibilitat que hi hagués una entesa perquè es
pogués aprovar una proposta per unanimitat.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. El Partido Popular... Hombre, conforme
al Reglamento en este momento debería, presentadas las
enmiendas, si el Partido Popular lo desea, suspender el pleno
durante un tiempo de 10 minutos. Pues entonces tiene por
contradicciones la palabra por el Partido Popular su portavoz
Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Crespí, ¿veía usted el panorama
cuando salimos usted y yo a debatir esto? Los bancos del
Gobierno absolutamente vacíos, ahora acaban de entrar dos
consellers; estaban absolutamente vacíos, y los de sus grupos,
los grupos que apoyan al Gobierno, los conté y había 4
diputados, contando al Sr. Presidente 5.

La verdad es que el tema no interesa. Mire, no me hable de
estrategia, ni de táctica, ni de finuras de redacción. Aquí hay un
solo problema, un único problema, el de soberbia.
Efectivamente usted no estaba el día de la Junta de Portavoces,
y créame que lo sentí porque personalmente creo que usted
hubiera andado con más tiento, pero desgraciadamente no
estaba usted, estaba otro diputado de su grupo y no, no me
equivoqué, porque yo no le aludí a usted. Es otro diputado de
su grupo el que declaró textualmente, y esto está
entrecomillado, que “no habían aceptado nuestra propuesta
porque tiene la intención -el Grupo Popular- de eludir una clara
exigencia al Gobierno central para que se comprometa y aporte
fondos que ayuden a paliar los daños causados por el
temporal”, dijo el diputado que estaba en su lugar. 

Esto dijo, y fíjese usted, en nuestra propuesta el apartado
que insta al Gobierno del Estado a habilitar las partidas
presupuestarias, usted en su enmienda lo copia textualmente,
es exactamente el mismo, así que me temo que su enmienda
también esté destinada o tiene la intención de eludir una clara
exigencia al Gobierno central para que se comprometa y aporte
fondos que ayuden a paliar los daños causados por el
temporal, como decía su diputado, el que le substituyó, y ya
creo que con muy poca fortuna. 

No, mire, Sr. Crespí, no vamos a aceptar su enmienda, no la
podemos aceptar. Como decía el portavoz del grupo
nacionalista la nuestra era una enmienda, es un texto
enormemente generalista que lo que pretendía era solicitar lo
que es una evidencia: las ayudas del Gobierno de la comunidad
y las del Gobierno central, en términos absolutamente amplios
y generales, en términos absolutamente amplios y generales,
sin tratar de llevar en absoluto a situaciones partidistas, y
ustedes ya nos presentan una enmienda en que al principio ya
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dicen que “el Parlamento de las Islas Baleares apoya al
Gobierno de las Islas en las diferentes actuaciones que ha
hecho hasta el día de hoy”, y nos cuentan aquí que si los 7.900
millones. O sea, que usted nos trae una enmienda para decir lo
guapo que es el Gobierno, que por cierto ni le escuchaban,
ahora han entrado porque ha sonado el timbre porque, como
vió, mientras usted hablaba no había nadie del Gobierno. Fíjese
lo que le preocupa el tema de los temporales al Gobierno de la
comunidad.

(Aldarull a la sala)

No, mire, Sr. Crespí, y no es una cuestión personal: creo que
a lo mejor si usted hubiera estado en la Junta de Portavoces lo
hubiéramos podido arreglar, pero el problema tiene mal arreglo
porque el problema no es de táctica, ni tampoco de estrategia,
Sr. Crespí, el problema, y usted y yo lo sabemos muy bien, es
de soberbia, el problema es exclusivamente de soberbia. Esto es
una propuesta del Grupo Parlamentario Popular y por
consiguiente no puede aceptarse de ninguna de las maneras.
¡Mala pata! Ustedes verán, ustedes son responsables de sus
actos y el Gobierno, desde luego, lo es de los suyos. Nosotros
hemos cumplido con lo que creemos que esperaban nuestros
ciudadanos, insisto, de la primera institución democrática de
Baleares. Gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...Sr. González Ortea. Substanciat el debat...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, una qüestió d’ordre. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Demanaríem votació separada del punt 1 i del punt 2. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò en vistes a una major claredat farem votació
separada del punt primer i del punt segon.

Molt bé. Aleshores, com he dit, substanciat el debat
procediríem per separat a la votació del punt primer i del punt
segon. En primer lloc votaríem el punt primer de la proposició
no de llei. Senyores i senyors diputats, poden procedir a la
votació.

Vots a favor, 26; vots en contra, 29. En conseqüència queda
rebutjat el punt primer de la proposició no de llei.

Procediríem a continuació a la votació del punt segon de la
proposició no de llei. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a la votació. 

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President... 

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: vots favorables, 56; vots en contra,
cap; abstenció, cap. En conseqüència queda aprovat el punt
segon de la proposició no de llei. Sr. Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No. Simplement, donada aquesta petició de votació
separada, volia explicar el vot del Grup Socialista. 

(Remor de veus)

Està prevista en el Reglament de la cambra l’explicació de
vot. 

EL SR. PRESIDENT:

Està prevista en el Reglament de la cambra, efectivament. Té
la paraula per a explicació de vot, Sr. Crespí, durant cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. González Ortea ha parlat
de supèrbia. Jo crec que no han admès que aquesta proposició
s’hagués votat per unanimitat per una simple substitució del
procediment pel qual el Govern pot habilitar un crèdit
extraordinari, i si allò nostre és supèrbia, allò seu crec que ja no
té qualificatiu perquè surt de l’escala. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. 

(Remor de veus) 

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, de la Proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular, RGE núm. 2175/01, d'atribució de
competències als consells insulars  en matèria de carreteres
i camins.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, punt quart, que
és el dictamen de la proposta d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de carreteres i camins, RGE núm.
2175. Plantej a les senyores i als senyors diputats, o als grups,
millor dit, que la votació tant de les esmenes com de l’articulat
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la facem al final dels debats successius. Va bé? Idò així ho
farem.

En primer lloc, al títol de la proposició de llei i als articles 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 no s’han presentat esmenes. Per tant els
votarem al final.

A l’article 9 es manté l’esmena del Grup Parlamentari
Popular 3305. Per defensar l’esmena té la paraula el Sr. González
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, iba a
explicar ahora que las dos primeras enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular, que son la 3305/01 y la 3303/01,
una se refiere a una enmienda de modificación del artículo 9 y
la otra a la supresión del punto 2 de la disposición adicional
segunda. Las defenderé conjuntamente porque responden al
mismo criterio.

Efectivamente el artículo 9 de la ley dice que los consells
insulares se subrogan en los derechos y en las obligaciones
que surjan en relación con los expedientes de contratación y
con las obras iniciadas, incluido, si fuera el caso, el pago de las
indemnizaciones que puedan surgir de expedientes de
expropiación. Por otro lado la disposición adicional segunda,
en su apartado 2 dice que a partir de la fecha de efectividad de
la atribución de las competencias descritas en esta ley, las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de
carreteras se han de substanciar ante la administración insular
correspondiente, la cual se ha de hacer cargo del pago
correspondientes. 

A parte de que, como ven, gramaticalmente no es
precisamente un dechado de virtudes la redacción de este
punto segundo de la disposición adicional segunda, en
definitiva en los dos casos se trata de lo mismo. Se traspasan
unas carreteras; las carreteras, en cuanto han sufrido obras,
pueden tener una serie de deudas contraídas y no pagadas
todavía en el momento preciso del traspaso a los consejos
insulares. Básicamente eso se concreta en pago de
expropiaciones que, o no se ha hecho, o está pendiente de la
resolución del tribunal de expropiación o de los tribunales de lo
contencioso, con lo cual ni siquiera puede conocerse en el
momento del traspaso lo que importan esos pagos, a cuánto
sube; pagos correspondientes a modificados de obra: son muy
frecuentes en las obras de carretera de cierta envergadura que
esos modificados se produzcan a lo largo de las obras y que se
haga al final junto con la liquidación, se haga efectivamente el
pago definitivo de los importes que pueda reclamar el
contratista en justicia o en derecho por esas modificaciones o
esas obras complementarias que puedan realizarse.

Igualmente puede haber también el transcurso de la
explotación de la red viaria determinadas reclamaciones de
particulares o de empresas, públicas o privadas, por accidentes
o por incidencias surgidas en la carretera. Todos esos pagos
pueden estar igualmente pendientes de una resolución judicial.

Por consiguiente y en definitiva, resumiendo, hay toda una
serie de pagos que en este momento ni siquiera pueden
concretarse y que la ley, yo creo que con un defecto manifiesto,
atribuye, cuyo pago atribuye y cuya responsabilidad atribuye
a los nuevos gestores de las carreteras. No nos parece lógico
y por esta razón, y desde el primer momento ya lo anunciamos
aquí cuando se trajo el proyecto de ley que remitió el Gobierno
a la Cámara en consideración, nos parecía razonable que se
tomaran algunas medidas de precaución y que fuera la propia
administración de la comunidad autónoma, hasta el momento
del traspaso responsable en todos los sentido tanto de las
obras como de las incidencias y de la administración de la
gestión de la red de carreteras, las que hicieran frente a esos
pagos.

De manera que nuestras enmiendas van en ese sentido,
estas dos enmiendas en concreto, y con ello creo que quedan
explicadas suficientemente y defendidas. Gracias, Sr.
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Grups que vulguin
intervenir? Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament jo crec que s’ha de fer
una reflexió entorn a allò que fa referència aquesta
transferència. Per primera vegada s’entén en aquesta comunitat
autònoma una transferència total, una transferència que, per
tant, transfereix els deutes, transfereix totes les qüestions, els
deutes també es transfereixen, i per tant la transferència,
repetim, és total: el que té el Govern passa als consells d’acord
amb les titularitats de les carreteres.

No ens enganem. El Govern amb els seus pressuposts fins
ara havia de fer front d’una manera continuada als costos de
deutes d’expropiacions, tot açò amb càrrec als seus
pressuposts. En aquest moment, amb un increment
pressupostari importantíssim, es fa front als mateixos deutes
però, en lloc que sigui des del Govern, des dels consells
insulars. 

Què avançam en aquesta transferència? La primera qüestió,
un increment pressupostari en carreteres que el Partit Popular
no va fer mai, i que per primera vegada hi ha un increment
pressupostari en carreteres en aquestes illes, amb garanties,
amb execució. Per tant, aquest és l’element clau més important,
i dels doblers que són de tots, estam en millors condicions
avui, amb més pressupost per fer front als deutes pendents de
liquidacions i d’expropiacions. Qui ho faci, ho faci el Govern,
ho faci el Consell Insular, surten els doblers del mateix
pressupost, del mateix, i tant és que ens ho rebaixin als consells
i s’ho quedi el Govern per finançar-ho, com que es transfereixi
d’una manera íntegra. 

Per tant optam perquè la transferència sigui total. Hi ha un
increment pressupostari important i, per tant, a partir d’aquí
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farem front a les responsabilitats que aquesta transferència du
implícita, però hi farem front amb un increment pressupostari
important.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea, vol intervenir per contradicció i tancar aquest
debat?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Barceló, la verdad es que
resulta un poco entristecedor que usted, que va a ser la
responsable además de cargar con las deudas, esté tan
satisfecha de que se las traspasen pero, en fin, usted misma, es
decir, yo no acabo de entender su razonamiento. Se ha subido
el presupuesto de carreteras. No, mire, eso ya lo discutimos
usted y yo cuando se vio la ley, el proyecto de ley que remitió
el Gobierno en toma de consideración aquí. No, no, no crea
usted que le dan duros a cuatro pesetas, Sra. Barceló, se
equivoca. Otra cosa es que este gobierno haya sido
absolutamente incapaz de gastar el dinero que tenía para
carreteras, pero lógicamente, el que a usted le traspasen 800
millones no crea usted que le va a dar para hacer muchísimas
cosas. 

Las carreteras son muy caras, el mantenimiento de
carreteras es muy caro, y en todo caso, no parece lógico que
usted esté tan satisfecha de que le den una herencia y que no
se la den libre de cargas y gravámenes, sino que se la den
cargada con lo que usted ni siquiera sabe, porque usted no
tiene ni idea de lo que le van a cobrar, usted no tiene ni idea de
las cuentas y de las facturas que le pueden pasar, no tiene ni
idea. Está usted muy satisfecha; pues mire, yo creo que sus
ciudadanos o conciudadanos de Menorca no lo estarán tanto,
y yo creo que tampoco lo estarán los de las demás islas.

Nosotros, insisto, mantenemos las enmiendas porque nos
parece que eso es lo lógico, y que usted me diga que todo el
dinero sale del mismo bolsillo eso ya me parece una
perogrullada impresionante; según eso, Sra. Barceló, usted
estará muy contenta si no le traspasan dinero porque, total, si
el dinero sale del mismo sitio y lo puede hacer el Gobierno, o
puede hacer otras cosas, pues ¿para qué van a traspasar dinero
a los consells insulares? Esto la verdad es que es un
razonamiento, insisto, que me parece difícil de entender desde
un político o viniendo de un político profesional. Usted va a
tener unas responsabilidades, y usted tiene que hacer frente a
sus responsabilidades, y usted necesita una buena dotación
para hacer frente a sus responsabilidades, y todo lo demás son
historias.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. I tant, si n’estic satisfeta. Del que ha
estat l’execució de carreteres, no d’aquests dos anys..., quants
d’any duim en aquest parlament parlant de carreteres?, des de
l’any 91 que jo entr en aquesta casa 8 anys de Partit Popular.
Quina és l’execució mitja en carreteres a l’illa de Menorca?, jo
li ho diré: 250 milions anuals. Mai, mai no han passat d’açò, mai.
Projectes, ni un. Açò sí, d’aquí a tres setmanes, d’aquí a dos
mesos, d’aquí a sis mesos. Açò és l’execució del Partit Popular
en carreteres, i aquesta és l’execució en obres que ens hem
trobat. És així.

A partir d’aquest moment des de Menorca sabem per
primera vegada què invertirem en carreteres, i evidentment
assumim totes les responsabilitats, totes, i ho feim amb un
increment pressupostari en matèria de carreteres que el Partit
Popular, repetesc, no va ser capaç de fer. Per tant, als deutes
d’expropiacions, als deutes de liquidacions, hi farem front,
Menorca a les seves carreteres, amb el pressupost que pertoca,
amb una quantitat que per primera vegada garantim un
repartiment amb criteris en aquestes illes, per primera vegada,
i per primera vegada cada illa tendrà un pla de carreteres i unes
institucions que el duran endavant.

Per tant, què hem avançat? Hem avançat moltíssim amb
aquesta transferència. Primer, saber quin és el nivell de gestió
a cadascuna de les Illes amb un nivell d’inversió molt més alta
que mai, i un increment pressupostari en matèria de carreteres
que el Partit Popular evidentment no va fer. Per tant, en
execució de carreteres el Partit Popular crec que en aquest
moment no pot dir absolutament res perquè no va fer
absolutament res, res, i aquesta és la història. Des de l’any 91,
un projecte, desviació de Ferreries; si van ser incapaços durant
10 anys de fer un projecte!, van ser incapaços. Per tant, el PP
aquí, a Balears, en matèria de carreteres, evidentment el primer
que podria fer és callar, i els consells insulars assumim
perfectament aquesta responsabilitat íntegra, hi ha increment
pressupostari i estam convençuts que ho farem bé, ho farem bé,
ho farem amb totes les garanties i ho farem amb recursos per
primera vegada a cada illa més suficients del que mai vam tenir
amb el Partit Popular.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista.

A la disposició addicional setena es mantenen dues
esmenes del Grup Parlamentari Popular, la 3301 i la 3302. Per
defensar les esmenes el Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Es usted muy generoso porque me
deja hablar. Como ve la ilustre representante del Grupo
Socialista considera que lo que debemos hacer es callar, una y
otra vez esto es lo que nos dice: “Callen, sólo representan a la
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mitad de la población. Callen, ustedes callen, ustedes no tienen
nada que decir, ustedes no..., tienen que estar ahí calladitos y,
a poder ser, votar que el Gobierno lo hace muy bien y mentir a
la ciudadanía”.

Vamos a lo que vamos, enmiendas 3302 y 3301.
Efectivamente estas dos enmiendas se refieren a una cuestión
que también nos parecía de especial interés. El proyecto de ley
tiene el acierto de prever que en los traspasos de carreteras, y
dado que hasta ahora el Gobierno, este gobierno de la
comunidad, el que empezó hace dos años y medio, no ha hecho
absolutamente nada en materia de carreteras, éste sí que no ha
hecho absolutamente nada salvo las dos rotondas de las que
tan orgulloso está el presidente, preveía una partidas para los
próximos tres años de 7.500 millones para Mallorca y 1.250
millones para Ibiza, Formentera i para Menorca,
respectivamente, y prevé además que con eso se puedan hacer
determinadas obras que traten de mejorar un poco o de hacer
un poco más presentable el traspaso de carreteras y que eso se
gaste en los próximos tres años.

Bien, nosotros hemos sugerido que, puesto que la ley crea
una conferencia sectorial en la que están representados los
consells insulares y el Gobierno, y puesto que como luego
veremos en otras enmiendas no se hace un traspaso claro en
que se sepa exactamente en qué condiciones se traspasa la red
a cada isla, que se dejara esta cifra abierta, que esto fuera una
cifra que se cerrara en el tiempo y que precisamente como
elemento de cierre o de discusión de esta cifra se utilizara la
conferencia sectorial y que sobre todo, sobre todo, no se
pusiera un plazo de tres años. Un plazo de tres años para hacer
una obra de carretera de cierta envergadura es un plazo corto:
se necesita planear esa carretera, se necesita hacer el proyecto,
se necesita desarrollar ese proyecto y se necesita acabar la
obra, y se necesita después pagar las expropiaciones, pagar las
liquidaciones, pagar los modificados y los complementarios de
obra. Por consiguiente era una cuestión, o nos parece una
cuestión un poco absurda que el Gobierno ponga un plazo tan
preciso y tan concreto, y nos parecía más lógico que ese plazo,
como digo, también se dejara abierto. 

En ese sentido van estas dos enmiendas, y aunque no
tengo gran confianza en que puedan ser aceptadas, porque
efectivamente el Gobierno considera que todo lo que hace lo
hace muy bien, y los grupos parlamentarios que lo apoyan
también igualmente consideran que lo hacen muy bien aunque
vaya en contra o lesione sus propios intereses políticos, pero
como eso es así y como la soberbia impera por completo en este
gobierno, mucho me temo que tampoco estas dos enmiendas
merezcan ningún apoyo por parte de los grupos que apoyan al
Gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Alorda, per un torn
en contra té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc el nostre grup voldria
celebrar que aquesta llei ja arribi a aquest punt i celebrar també
el consens que, malgrat el to que sembla de les intervencions
i de les acusacions de supèrbia o d’altres que s’estiguin fent,
sembla que arriba amb molt de consens o amb molt d’interès per
part de tots els grups jo crec que una competència tan
important, amb tants de recursos que, com s’ha apuntant,
milloren substancialment els que en aquests moments hi havia
i que suposa també tants de recursos humans, tantes persones.
Per tant, és una llei important, i crec que en aquest sentit era
necessari o era molt interessant que hi hagués aquest consens
que aquí s’està representant.

De totes maneres l’excepció que s’apunta també ha estat
celebrada pel portaveu del Grup Popular; ens ha paregut
entendre que, tal com ho havia dit en ponència i en comissió,
que es considera encertat, afortunat el fet que hi hagi aquesta
previsió que durant uns anys, durant un temps, hi hagi aquest
suplement d’inversió a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. Allò que es qüestionar, per tant, només és el
termini i el fet que tanquin les pessetes. Nosaltres, per part del
nostre grup valoram positivament les dues coses, tant que es
concretin els doblers, en aquest cas l’aportació, aquests 10.000
milions de pessetes, trobam que és important que hi hagi un
compromís concret dins la llei, i també el termini. Al cap i a la fi
és una situació provisional, una situació de transició i, per tant,
sembla raonable que un moment determinat es tanqui i que el
nou escenari sigui com apuntava la portaveu del Grup
Socialista, amb tots els ets i uts competència dels consells
insulars, sempre amb el benentès que la lleialtat
interadministrativa i l’interès, s’entén, de tots els grups i tota la
gent que tengui interès en què hi hagi, tots els responsables
polítics, una bona gestió en carreteres, doncs hi haurà els
convenis, hi haurà la situació de cooperació i cordialitat que hi
hauria d’haver i que afortunadament hi confiam, malgrat amb
altres competències no s’ha produït quan el Govern i el consell
no han estat del mateix signe polític.

Confiam que aquí hi serà però, ja dic, la filosofia i la lògica
d’aquesta disposició addicional setena és precisament que hi
hagi una concreció i per tant rebutjarem les esmenes. 

El que ens sap greu és que s’interpreti rebutjar una esmena,
quan un pensa que no li ha de donar suport que això és
supèrbia. El Partit Popular ha de parlar, és importantíssim que
faci propostes i que digui el que pensa sobre les propostes i les
lleis que es presenten en aquesta tribuna, però tampoc no pot
pretendre que quan no se li diu que sí a tot quan proposa sigui
un signa de supèrbia de qui li diu que no. Són molts d’anys
d’estar a distints bàndols, en distintes posicions, com per ara
pretendre que tot s’aprovi per unanimitat, Sr. González Ortea.
Per tant, votarem que no a aquestes esmenes, ja dic, no per cap
exercici de supèrbia sinó perquè consideram i trobam més
positiu tal com ve en el projecte de llei, que ara confiam que
amb breus moments serà una llei ja positiva, sinó perquè, ja dic,
ho consideram més positiu.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Votarem que no, votarem que no a
aquestes dues esmenes i per un pur exercici de responsabilitat,
perquè és necessari fer inversions en carreteres en els tres
propers anys i, en segon lloc, perquè els consells insulars
estarem perfectament capacitats per executar aquestes obres
amb plenes garanties i fer-ho en els terminis que la llei marca.
Aquest és el repte, és un repte que els consells insulars
afrontam i estam totalment convençuts que ho durem endavant.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Barceló, no es una cuestión de
plazos legales, es una cuestión de plazos, naturalmente legales,
pero no es un problema de legalidad, es un problema de tiempo
material y de necesidades. 

Pero mire, Sr. Alorda, usted me dice que, claro, que el hecho
de que yo acuse de soberbia al Gobierno se debe a que quisiera
que todas las leyes salgan por unanimidad. No, no es así.
Nosotros hemos presentado siete enmiendas a este proyecto
de ley, solamente siete. Una la retiramos, quedan seis, y las seis
las rechazan. Pero además ayer llegó a mis manos,
desgraciadamente ayer, cuando ya no tenía la oportunidad de
discutir esto en ponencia ni en comisión, pero supongo que
ustedes harán una reflexión porque siempre hay tiempo de
arreglar las cosas, llegó a mis manos una propuesta de
modificación del texto de la ley de atribución de competencias
firmada por los cinco sindicatos, los cinco sindicatos afectados,
es decir, que ni la UGT, ni Comisiones Obreras, ni el CSIF, ni
USO, ni el STEI están de acuerdo en cómo se plantea el
traspaso de personal en esta ley y además presentan 9
propuestas concretas, eso significa que no se ha negociado
con los sindicatos algo tan importante como la transferencia en
materia de carreteras, que afecta a muchas personas y de
muchas categorías laborales. La verdad es que yo me quedé
verdaderamente sorprendido, no esperaba que eso sucediera
así, pero tengo que volver a decir y yo creo que estoy cargado
de razón, que todo eso no responde a más, insisto, que a la
soberbia, a ustedes les cuesta trabajo ponerse de acuerdo entre
ustedes y eso lo comprendo, son muchos partidos y son
diversas instituciones, les cuesta mucho trabajo ponerse de
acuerdo entre ustedes, pero se olvidan por completo de la
oposición, también de las fuerzas sociales y a los hechos me
remito.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Alorda té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tal vegada costa posar-se d’acord,
p erò els acords s’expressen després duent-los en aquest
Parlament i avui es du la transferència de carreteres, o vostès
tenien molt clar que no estaven d’acord amb aquesta
t ransferència, que és allò que nosaltres defensàvem aquests
anys, o no es varen posar d’acord en dur-la quan molta gent
del seu partit i en distintes ocasions varen dir que estaven
d’acord que es fes la transferència de carreteres. Vostès varen
tenir molts d’anys el Govern, molts d’anys majoria suficients
com per dur-la en aquest Parlament, però no es varen posar
d’acord. Jo no sé si costa més o costa menys, però avui hi ha
aquesta llei, la setmana passada hi havia una altra cosa i vostè
anirà veient i s’expressarà i als butlletins es veurà si hi ha
acords o no hi ha acords i per fer polítiques idèntiques o
diferents, jo crec que en aquesta valoració ens haurem de
remetre.

L’altra qüestió, jo li soc franc, també m’ha sorprès aquesta
disposició, aquesta proposta que ha arribat. Jo crec que és
positiu que s’hagi de fer aquesta reflexió, realment són moltes
persones les afectades, funcionaris transferits, creim que
s’havia reproduït i per part del nostre grup no hi havia cap
mena d’inconvenient per mantenir el text tal i com venia, perquè
era un text  d’estil, clàssic, calcat jo diria que de totes les
competències que ja s’havien transferit, de l’Estat a la
comunitat autònoma i de la comunitat autònoma als consells,
vostès mateixos tampoc no havien presentat cap esmena en
aquest sentit. Jo reconec, com a Grup Parlamentari del PSM, no
coneixíem aquesta situació, avui realment era difícil afrontar-la.
En qualsevol cas jo donaria el missatge de màxima tranquilAlitat
que hi haurà evidentment negociació, hi haurà debat, però més
que debat que ha d’haver-hi és garanties, jo crec que quan aquí
es parla que es respectaran els drets dels funcionaris transferits
i mantendran els seus drets que els corresponen, més enllà de
la concreció, jo crec que des d’una prudència garantista els
sindicats han volgut que constessin explícitament a la llei, jo
crec que el missatge que hem d’enviar avui és que evidentment
el text  tal i com ve en aquesta disposició addicional tercera ha
de donar cobertura que tots els drets que es tenguin
consolidats i la situació laboral de tots els afectats no s’ha de
veure perjudicada per la transferència.

Certament si hi hagués hagut més ocasió de parlar-ne o
incloure-ho o de polir la proposta que s’ha fet, per part del
nostre grup ens hagués agradat que això hagués estat així, tot
el contrari de com vostè ho exposa, sembla que hi ha hagut un
interès, parl del meu grup, per no parlar amb ningú, ni aprovar
les esmenes. Quan jo li parlava d’aproximació de consens em
refereixo que el més important és que amb la llei hi estam
d’acord, vostè comprendrà que els matisos o les esmenes que
s’ han presentades són relatives, són unes qüestions que
nosaltres consideràvem que no milloraven substancialment la
llei i sobretot encara demanaven més recursos, ja voldríem
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nosaltres poder-los aportar, però els recursos són limitats. La
millora respecte d’allò que hi havia i certament si hi hagués com
vostè sap, quan vostès estaven en una altra situació parlaven
de justícia, ara parlen de victimisme, si hi hagués més recursos
per a carreteres de qui els hauria d’aportar, l’Estat, realment crec
que tots els consells i el Govern podríem haver pactat tal
vegada una transferència amb més alegries.

Dit això, creim que la llei tal i com ve és molt consensuada,
malgrat les esmenes concretes que s’hagin apuntat, siguin
rebutjades des de la convicció que no milloren el text que
presentava el Govern. D’aquí a dir que no hi ha diàleg, que no
hi ha interès per consensuar, jo pens tot el contrari. És molt
fàcil en matèria de carreteres i és molt fàcil en la pràctica del PP
als consells insulars històrica, senzillament agafar el micròfon
i començar a repartir estopa, un poc dins el to i les maneres que
vostè ha volgut fer respecte del Govern. Crec que no és aquest
l’interès, ni el tarannà respecte de lleis de caràcter institucional
i la vocació és que durin, crec que sobretot el que hem de
celebrar és el gran consens que tenim tots els grups perquè es
produeixi aquesta carretera. Crec que no serà tan fàcil discutir
respecte les prioritats o quines carreteres s’han de fer, però ja
és bo que estiguem d’acord respecte de qui els ha de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En tot cas el motiu de les esmenes del
Partit Popular, jo crec que queda clar que necessitam fer obres
d’infraestructura de carreteres, és necessari fer-les, són urgents
moltíssimes actuacions i per tant, li repetesc que és necessari
i donam garanties els consells que executarem aquests recursos
amb el termini que es marca. Per tant, aquesta qüestió és molt
clara.

L’altra qüestió que ha fet referència el portaveu del Partit
Popular, crec que també val la pena fer-hi esment, els drets dels
treballadors, drets dels treballadors que evidentment estan
reconeguts. Sí és cert que des del moment que existeix una
plantilla, des del moment que es presenta i es formula una llei,
en aquest moment està en debat, ha pogut haver-hi situacions,
canvis, costs diferents per part de l’Administració. Així mateix
l’article 10 d’aquest projecte que avui discutim és clar, vull dir
preveu que totes les modificacions que hi hagi pogut haver de
cost efectiu amb allò que fa referència a personal, quedin
incorporades i per tant, tots els canvis estan incorporats i
pressupostats dins l’any 2002, perquè el cost efectiu sigui
ajustat a la realitat actual que els treballadors tenen en el
moment que es fa efectiva la transferència. 

Per tant, són qüestions que perfectament poden quedar
resoltes, perquè la llei permet aquest marc com perquè açò sigui
possible i evidentment els drets dels treballadors i les seves
retribucions siguin reconeguts i per tant, evidentment amb

totes les garanties pressupostàries de variació d’aquest cost
efectiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Substanciat aquest debat
passam a l’esmena 3301 que manté el Grup Parlamentari
Popular, la qual cosa postula l’edició d’una nova disposició
addicional. El Sr. González Ortea té la paraula per defensar
l’esmena. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Para agilizar el debate veremos las
dos enmiendas que restan, además la actitud del Gobierno y
lógicamente la de los grupos que le apoyan que tienen
instrucciones concretas, parece claro e innecesario prolongar
excesivamente el debate. 

Hay dos enmiendas de adición efectivamente, añadir una
disposición adicional la undécima en la cual se dice que
excepcionalmente y de acuerdo con las recomendaciones de la
Conferencia Sectorial, el Gobierno y el respectivo consejo
insular podrán llevar a cabo convenios de colaboración para
resolver problemas técnicos, cuya envergadura exceda de la
capacidad de los servicios ordinarios del consejo insular
respectivo. Se piensa aquí en obras, en proyectos o en
planeamientos que puedan hacerse de una cierta envergadura
y que requieran efectivamente de unos servicios centrales que
puedan venir a colaborar con los servicios del consejo insular.
Hay que recordar también que los servicios centrales se
mantienen , de acuerdo con el traspaso, no es que haya que
mantenerlos expresamente, están y además esos servicios
centrales están encargados nada más y nada menos que de
gestionar los 58.000 millones de pesetas, Sra. Barceló, 58.000
millones de pesetas en principio se tienen del convenio de
Madrid, para eso están esos servicios centrales que quedan,
para esos 58.000 millones que manda el Gobierno de José Mª
Aznar, repito el Gobierno de José Mª Aznar, los 58.000 millones
de pesetas, cuando no había ni un duro de Madrid era antes,
Sra. Barceló y por consiguiente como tienen que haber esos
servicios centrales, pues hombre parece adecuado que se
estipule en la ley que esos servicios centrales tienen una
obligación legal de prestar atención a los servicios de los
consejos insulares en el caso que estos lo requieran.

La otra enmienda de adición, con esto acabo, es la que se
refiere a una nueva disposición transitoria, la tercera. Se dice y
esto va muy en conexión con lo que antes decía del gasto de
los miles de millones de pesetas previo, que antes que se haga
efectivo el traspaso el Gobierno elabore y entregue un
inventario de la situación, de las condiciones que está la red
que se traspasa, entre otras cosas para el que la recibe sepa lo
que tiene que recibir y en que condiciones lo recibe y, aquí
viene el segundo apartado, que de acuerdo con eso el Gobierno
y la Conferencia Sectorial en su conjunto pueden tomar las
medidas adecuadas para conseguir que el traspaso sa por lo
menos homogéneo. Yo diría en primer lugar que sea en
condiciones mínimamente aceptables y en segundo que sea
homogéneo. Nos parece que es algo muy sencillo de hacer, no
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requiere un tiempo excesivo, lógicamente los servicios de
carreteras están en perfectas condiciones de elaborar esto en
cuestión de días, si no lo tienen ya elaborado y por
consiguiente es un tema que a partir del primero de enero se
hace, se reúne la Conferencia Sectorial y se pueden acordar
efectivamente que tipo de medidas hay que tomar, o que tipo
de medidas debe tomar el Gobierno de la comunidad para
conseguir una transferencia, ya digo que en condiciones
razonables y homogéneas.

Y con esto he acabado la presentación de las enmiendas, ya
digo que lamento profundamente no haber tenido más tiempo
y otra oportunidad para presentar alguna en relación con el
traspaso de personal. Me parece que las llamadas a la
tranquilidad del personal están muy bien, quedan muy guapas
en esta cámara y quedarán el en Diario de Sesiones  desde
luego, pero el personal no parece estar tan convencido de que
en la ley las cosas estén tan bien hechas, porque han
presentado 9 propuestas y tengo que insistir que el Gobierno,
quien ha elaborado el proyecto de ley, quien lo presenta aquí
y quien tiene en adelante que llevar a cabo lo que esta ley dice
traspasando a los consells insulares, sí tuvo tiempo y
oportunidad de haberse enterado de si el personal estaba o no
estaba satisfecho y la verdad es que cantan papers y menten
barbas, aquí está lo que opina el personal, lo que opinan todos
los sindicatos, absolutamente todos, pero una vez más parece
que ustedes tienen razón, ustedes lo hacen todo bien y por
consiguiente tampoco parece que estas 9 peticiones sean de
recibo, todo está resuelto en el texto del proyecto de ley que
ustedes presentan.

Es una pena que no hayan aprovechado señores del
Gobierno la oportunidad para conseguir efectivamente, ya que
sobre el fondo había una unanimidad en cuanto al tratamiento
de este tema, es una pena una vez más que no se haya
aprovechado para hacer una transferencia de competencias,
que efectivamente hoy hubiéramos que haber celebrado todos
con un aplauso unánime. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Alorda en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, supòs que en torn en
contra. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Malgrat la desolació del portaveu del
Grup Popular, jo confio que encara puguem fer aquesta
celebració amb un aplaudiment perquè si estam contents i
realment es transfereixen milions destinats a inversions de
carreteres dels que havia gastat darrerament el Govern de les
Illes Balears tots aquests darrers anys, creim que tots hem de
celebrar-ho i després si es deprimeix perquè no hem posat
explícitament que hi haurà convenis o pot haver-hi convenis
entre el Govern i consells, o que hi hagi un inventari, jo
comprenc que a vegades l’ego o les ganes de colAlaborar i fer
aportacions a les lleis i veure-les publicades i dir això ho vaig

fer jo, puguin ser motiu d’orgull, però francament vostè em
valorarà políticament aquestes dues esmenes, les quals li
votarem que no i esperem que no canviem el seu estat d’ànim,
és la nostra impressió. 

Per què hem de votar en contra? Bàsicament perquè malgrat
podríem posar que hi pot haver convenis, naturalment que ho
podríem posar, sembla que hi ha una espècia de desconfiança,
unes ganes un poc paternals de dir no passeu ànsia, si hem de
menester un poc la nostra tutela el papa Govern hi serà i malgrat
tots sabem que hi pot haver aquestes relacions de coordinació,
colAlaboració i cooperació, com no pot ser d’altra manera,
aquest sortiria a camí a través de la llei no ens sembla adequat,
però és evident que és molt innocu la frontera entre estar
d’acord que apuntar que hi hagi convenis o no n’hi hagi,
podria ser-hi o no ser-hi. Al cap i a la fi el matis ens obliga a no
introduir aquesta esmena per sobrera, però no perquè realment
hi hagi aquesta actitud belAligerant o contrària que vostè ens
apunta, d’entrada perquè el debat sobre carreteres és molt llarg,
el debat de la disposició transitòria novena, tal com estableix
avui l’Estatut, les transferències són debats molt llargs que es
produeixen a cada consell insular, es produeixen en aquest
Parlament, hi ha molt de temps per anar aplicant o per anar
debatent els temes. Per tant, jo crec que era innecessari aquest
punt.

Respecte l’inventari, també és un altre element que sembla
que ho vol retardar. El Govern coneix raonablement bé l’estat de
les seves carreteres com el coneixeran els consells
immediatament coneixent tots els elements que té. Molt millor
uns inventaris com (...), pel que sembla no hi han estat mai en
aquest nivell de detall i sembla que si és una cosa que es pot
fer amb un parell de dies, amb un parell d’hores, la mateixa
relació de cordialitat i la mateixa relació que dóna a entendre
que s’entreguen tal i com estan és sobrer també introduir-ho
dins la llei. Si és una cosa molt més laboriosa, molt complicada
hi ha d’haver-hi una descripció, una definició de l’estat de cada
una d’elles acurat creim que podria allargar en excés el procés
de transferència que no és la vocació ni l’interès d’aquest grup
parlamentari.

Per tant, entenem que no ha de ser així. Per paga vostè torna
a les esmenes anteriors, és a dir, anem a veure com és l’estat
actual i després com que s’ha d’entregar en bones condicions
que el Govern segueixi fent inversions con tal de deixar-ho
correctament, però ja li hem apuntat, sobretot la Sra. Barceló,
que precisament la filosofia i el plantejament d’aquesta
transferència és que sigui in totum , que s’entregui el que
gastava el Govern ara ho gastaran els consells, el Govern ho
dedicava a manteniments, ho dedicava a millorar situacions
especialment puntuals, expropiacions, etcètera, tots aquests
doblers els mateixos recursos millorats seran el que podran
gestionar en aquestes alçades els consells insulars. Aquesta és
la filosofia i el que es pretén, que sigui completa la transferència
i no quedin reserves amb motiu que el Govern no ha tengut o
no ha pogut precisar l’estat de les carreteres, més enllà ja dic,
de l’esmena que havíem apuntat anteriorment que era aquesta
situació transitòria.

La resta, vostè torna al tema del personal, a nosaltres també
ens preocupa i ens ha sabut greu com a vostè aquesta manca
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de temps de valorar una esmena, unes aportacions que
probablement haguessin pogut ser introduïdes d’alguna
fórmula, per part del nostre grup en som plenament receptius
que en alguna negociació això hagués pogut ser en part
incorporat o a veure quina fórmula haguéssim pogut trobar, la
veritat és que ha vengut com ha vengut. Nosaltres creim que és
cert que hi ha d’haver un cert marge de reorganització dins els
consells, és lògic que així sigui, no sé, el lloc de treball a
Montuïri que apunta per exemple la relació dels llocs de treball
de la comunitat pot ser que sí s’hagi de mantenir, tal vegada
tenia molt de sentit en un moment, tal vegada ara en té, tal
vegada ara no, no ho sé, és una cosa que s’haurà de valorar,
alguna cosa, però el gruix està clar que s’ha de mantenir els
mateixos drets i les mateixes condicions. 

Dir que s’ha calcat la fórmula d’estil de totes les
transferències, per ventura des del nostre grup si haguéssim
conegut aquesta reticència o aquest afany garantista per part
de la part social, crec que hauríem hagut de fer un esforç, jo ja
li dic ara, per arribar a incloure alguns d’aquests apunts, però
creim que està prou garantit, tal i com ve i en aquest moment
processal no trobam oportú suspendre la tramitació d’aquesta
llei perquè s’incorporin, creim que hi ha hagut temps i confiem
que a partir d’aquesta sensibilitat que vostè mateix expressa, hi
haurà maneres de garantir més si cal allò que la llei ha volgut fer
fins ara i era dir que es mantenen tots els drets consolidats que
té tot el personal que es transfereix. Aquesta és la vocació,
aquesta és la intenció d’aquest grup parlamentari i confiem que
els tres consells quan negociïn, aclareixin i concretin el
manteniment d’aquests drets, sabran tenir present aquestes 9
propostes que vostè apunta que han aportat els sindicats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament només per assenyalar
dues qüestions, el treball de l’inventari entorn a la situació a la
xarxa de carreteres a cada una de les Illes, creguin que és un
treball que haguessin pogut fer els consells insulars a hora de
seure-se i iniciar els acords en matèria d’allò que fan referència
les necessitats mínimes que ens havia de cobrir aquesta
transferència de carreteres. 

Per tant, aquesta és una feina que s’ha fet per part de cada
un dels consells insulars i per tant, a partir d’aquestes xifres és
quan es va començar a parlar d’unes quantitats mínimes i
d’alguna manera varen suposar aquest increment pressupostari
per part del Govern en matèria d’infraestructures de carreteres.
Per tant, el treball de l’inventari, tal vegada no és un treball
formalitzat com el que aquí i avui aquesta esmena del Partit
Popular es demana, però sí podem assenyalar que el treball
polític de defensa d’uns mínims per tirar endavant unes
infraestructures de les carreteres, que tots sabem del seu estat
deficitari que en general es troben. Per tant, a partir d’aquí una

qüestió queda molt clara, l’increment d’inversió en carreteres
que era fonamental i era bàsic i açò aquesta llei de
transferències ho ha aconseguit, hi ha un increment substancial
en matèria d’inversió de carreteres i aquest era l’objectiu que
ens plantejàvem.

Respecte el tema dels treballadors que ens ha tornat a
plantejar el portaveu del Partit Popular, no només és l’expressió
d’un article d’una llei, com la que he assenyalat l’article 10 que
garanteix que es transfereixi el cost efectiu, real, que li costa al
Govern i tenir l’execució i tot el que faci referència a personal en
el moment que ho té el Govern i es transfereix, a més existeixen
els pressuposts de l’any 2002, allà on totes aquestes qüestions
estan ja incloses i és aquest cost efectiu que en els pressuposts
del 2002 estam debatent i és que es transferiran als consells
insulars. Per tant, creim que les garanties hi són, per tant, la
tranquilAlitat ha de ser clara, s’hagués pogut fer d’una altra
manera? Tal vegada, però sí en aquests moments cap dels
treballadors sortirà perjudicat, pel que fa referència a costs
queden garantits amb la llei i els pressuposts i amb allò que fa
referència a la resta de drets.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló en nom del Grup Socialista. Sr.
González Ortea en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Más bien del Grupo Popular Sr. Presidente, no gustaría
hablar en nombre del Grupo Socialista...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

En nom del Grup Popular. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Yo creo que todo está bien discutido, ustedes encuentran
la ley perfecta y por consiguiente ya digo que tanto los
trabajadores como quines representamos al 50% de la
población de estas Islas, estamos en la inopia, no tenemos ni
idea y realmente estamos francamente equivocados frente a su
total omnisciencia.

Tengo que decir una cosa Sr. Alorda, ya centrándome en el
tema del inventario, ha hecho alguna alusión la Sra. Barceló,
pero más concretamente usted. Yo no sé si ustedes saben muy
bien lo que pedimos con esto del inventario, no es nada del
otro jueves, es algo que los servicios de carreteras tienen y
conocen permanentemente, ¿qué no se ha hecho nunca? Por
favor se hace permanentemente, antes creo haber dicho que
eran unos días, bastan unos minutos, porque estos servicios
tienen que estar perfectamente enterados de eso, si no están
enterados del nivel de señalización de sus carreteras, de la
situación de los pavimentos de sus carreteras, de la situación
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de las obras de fábrica y las estructuras de sus carreteras,
entonces no son servicios de carreteras, son otra cosa, pero no
servicios de carreteras. De manera que todo esto es muy fácil,
simplemente plasmarlo y como digo, a partir de ahí deducir que
es así en la segunda parte como se puede hacer para presentar
una transferencia en condiciones razonables y homogéneas
entre las tres redes de las Islas.

Finalmente y para concluir Sr. Alorda, no se preocupe, no
estoy nada deprimido, si tuviera que deprimirme tendría
muchísimas más razones, estaría en manos de la Sra. Salom y
tendría que pedirle que me reservara una habitación, porque
con este Gobierno y con los grupos que apoyan este Gobierno,
sinceramente hay para deprimirse. Pero creáme, nosotros
tenemos mucho aguante y la espalda muy ancha, de manera
que no, ni estamos deprimidos, ni lo vamos a estar Sr. Alorda,
cuente que estaremos aquí hasta el final de la legislatura y
seguiremos diciendo todo lo que tenemos que decir, aunque a
la Sra. Barceló no le guste. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea en nom del Grup Popular.
Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo confio que estigui aquí i animat pel
bé del país i que hi estigui molts d’anys a més. Li sabia greu
que fos en nom del Grup Socialista, efectivament que durant
molts anys siguin vostès els que estiguin en aquest altre lloc i
ho facin amb molta d’empenta, molts d’ànims, ànims aixecats
per favor, sum sum corda perquè crec que és molt important per
al país que vostès facin aquestes propostes i les facin amb
coratge i les facin en positiu.

Ara jo el veig mal a ple, Sr. González Ortea, fa tants d’anys
que ens deien sí hi haurà transferències, però no n’hi ha i ara
pareix que quan han hagut de posar el coll que hi hagi les
transferències perquè ha vengut un vent històric, que vostès
si han hagut de sumar en el darrer vagó, pareix que no volen
aplaudir, vostè diu que no podran aplaudir i s’aferra a una
esmena que diu si hi haurà o no convenis amb els consells
insulars, Sr. González Ortea, les esmenes que han apuntades i
pel que es veu vostè escenifica unes diferències, bé realment
inassequibles per trobar un punt de trobada, la veritat és que jo
les trobo més aviat comparades amb el que significa quantitat
i el que significa volum aquesta transferència importantíssima
per als consells insulars, però vostè no sembla satisfet, però no
per les sis esmenes, sembla que el Partit Popular al final no està
d’acord amb el model de consells insulars que s’està delimitant
en aquesta legislatura i avui té una fita important amb aquestes
transferències de carreteres i aquí és on realment vostè ha
hagut d’escenificar per a una defensa d’unes esmenes, ja dic
menors, una discrepància, quan realment l’ambient hauria de ser
festiu, si realment com vostè apunta estam per un consens
respecte d’aquest tema.

Debatem dues esmenes, els convenis. Vostè ni tan sols hi
ha tornat perquè no dóna per a més. L’inventari, no m’ha entès

bé Sr. González Ortea, jo li he posat una disjuntiva, li he dit o
està fet i es fa amb un parell de minuts i aleshores no ho paga
introduir-ho dins una llei, una cosa que sistemàticament es té
feta, es suposa que els consells i tothom ha pogut tenir-hi un
accés i a l’hora quan el Govern ha elaborat el projecte de llei ho
ha tengut davant, bé ja està, si no està fet és que no s’ha fet
mai, perquè vostè demanava un plus, un quelcom més
descriptiu, una cosa que jo no crec que fos gens negatiu que
existís, però no és d’això que parlam, parlam d’una cosa que ja
està feta, però no posam damunt una llei una cosa que es fa
sistemàticament i que seria ridícul que l’Administració
autonòmica no tengués i els consells no coneguessin. Vostè
mateix ridiculitza la no existència d’aquest document, llavors no
és tan important fer-ho d’aquesta manera com vostè s’aferra.
Per tant, en aquest sentit, lamentar que no es sumi amb
entusiasme, però confiar plenament que ja dic, aquest estat
d’ànim el recuperi i facin moltíssimes propostes.

Per últim i perquè ens dol que s’hagi hagut de tractar
aquesta iniciativa sindical de la manera com en aquestes
alçades l’hem hagut de tractar, jo crec que sí que hem de donar
una altra vegada, ja que vostè hi ha tornat a insistir, aquest
missatge de mantenir tots els drets consolidats ha de significar
exactament això, mantenir els drets que en aquests moments es
tenen, ningú ha de sortir perjudicat en absolut per la
transferència i crec que dins els tres consells s’ha de tenir prou
sensibilitat com perquè el llistat d’aquesta concreció coincideixi
amb la que s’ha hagut de fer. Si d’alguna cosa han de tenir por
quan això es traslladi a plantilla, quan això es traslladi a
relacions i llocs de treball, etcètera jo crec que és més al PP i la
Delegació del Govern. 

Jo li record que per exemple alguna transferència s’ha donat
en plantilla més persones de les que tenia el Govern, aquí passa
en aquesta transferència i la Delegació del Govern no ha deixat
ofertar les places, el Sr. Marí, ja li faig la alAlusió per si es vol
aixecar a explicar el cas d’Eivissa, si ho troba, però es trobaran
en casos que per dotar millor una competència es doten places
vacants i quan el consell insular oferta aquella competència, la
Delegació del Govern ho impugna i no deixa cobrir una cosa
que s’ha pactat en aquest Parlament. Per aquí podria, confio
que no, haver algun dubte respecte quan es vagi a equiparar,
quan es vagi a resoldre aquesta situació, és l’única cosa que se
m’acut, confio que els consells no tendran cap dificultat i
tanmateix per demostrar-ho i perquè no hagi quedat cap dubte,
a nosaltres també ens hagués agradat que hi hagués hagut
aquesta iniciativa amb un poc de temps per poder-la haver
recollit dins el text  de la llei, si realment s’hagués considerat
que era necessari o era convenient. Però més enllà d’això no
crec que valgui la pena intentar alarmar la gent i jo crec que el
que hauríem de celebrar tots és que el gruix d’aquesta llei està
perfectament consensuada, veurem que fan amb la disposició
addicional tercera, fins ara per allò que nosaltres hem vist,
vostès li donaven suport, no sé si hi haurà cap canvi ara al
respecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 4 de desembre del 2001 3391

 

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. De fet, aquesta esmena, la
dels camins supòs, la de l’inventari, igual que la resta de les
que ha presentat el Partit Popular, crec que tenien un objectiu
clar: l’increment pressupostari entorn dels recursos que en
carreteres es podien plantejar; o sigui, per part del Govern que
els recursos en matèria de carreteres s’incrementessin. I hem
d’assenyalar i hem d’arribar a la conclusió, perquè, a més, és
així, que els recursos econòmics en matèria de carreteres en
aquesta transferència s’incrementen; el que en aquesta
comunitat autònoma es gastarà en matèria de carreteres, a partir
de l’any 2002, és un 50% més anualment de creixement. I
aquesta és la dada important, que hi ha un esforç a fer una
inversió en matèria de carreteres que tots creim que és prioritari
i que, per primera vegada, qualcú posa damunt la taula, i és un
govern progressista que creu que s’han de fer infraestructures,
que creim que s’han de fer carreteres i que, per tant, hi posam
els recursos econòmics necessaris com perquè açò sigui
possible, per primera vegada, i és així.

Per tant, aquesta qüestió d’increment de recursos
econòmics, 3.000 milions anuals durant els tres anys que venen,
suposarà una bona embestida per fer front a una millor xarxa de
carreteres. I aquesta és la part més important, i que creim,
perfectament, que el Partit Popular hauria d’estar content
d’aquest esforç que un govern progressista fa, i que, per tant,
l’única qüestió que no s’entén, ni la crítica, ni el to per part del
Partit Popular és, simplement, el greu que els sap de no haver
estat ells, cosa que ja arriba ser bastant absurda.

Per tant, aquí hi ha una llei que suposa, per primera vegada,
un increment important quantitativament en aquestes illes en
matèria d’infraestructures de carreteres; som els partits
progressistes els que feim front, per primera vegada, amb
seriositat, a solucionar el problema de la xarxa viària, ho farem
amb garanties des dels llocs més a prop a cadascuna de les
illes; i es dóna garantia, per primera vegada en molts d’anys en
aquesta comunitat, d’unes inversions equilibrades
territorialment i per tant pactades. Tot açò a nivell de pacte
institucional i de pacte inversor que suposa aquesta
transferència per al Govern i per als consells és una passa
políticament importantíssima la que avui s’aprova, pel que
suposa de pacte institucional i pel que suposa d’increment
pressupostari en inversió de carreteres.

Per tant, per aquests dos motius estam contents de la llei
que avui s’aprova i que vertaderament, avui, estam
d’enhorabona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat el debat i
procediríem a la votació. Si els sembla adient, votaríem totes les
esmenes presentades conjuntament, després els articles

esmenats i després la resta de la l’articulat. Per tant, la primera
votació seria de les esmenes presentades: 3303, 3305, 3301,
3302, 3300 i 3304. Votam les esmenes, senyores i senyors
diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables a les esmenes, 25;
vots en contra, 31. En conseqüència, queden rebutjades les
esmenes abans esmentades.

Votam a continuació els articles esmenats, bé, els articles i
les disposicions, que són l’article 9 i les disposicions
addicionals segona i setena, ja que dues de les esmenes feien
referència a noves disposicions. Per tant, senyores i senyors
diputats, poden procedir a la votació dels articles esmenats.

Resultat de la votació: vots a favorables, 31; vots en contra,
25. Queden aprovats l’article 9 i les disposicions addicionals
segona i setena.

I deman a les senyores i senyors diputats que procedim a la
votació de la resta de l’articulat globalment. Poden procedir a
la votació.

Resultat de la votació: 55, vots a favor; cap en contra; 1
abstenció. En conseqüència, queda aprovat la resta de
l’articulat.

(Rialles i murmuris)

Quan feien les votacions sense votació electrònica eren més
seriosos a l’hora de la votació, es veu que les pantalles
aquestes animen molt els diputats i diputades.

Procedeix ara, en compliment de l’article 24.6 de l’Estatut
d’Autonomia, efectuar una votació final única, per tal que la
majoria suficient s’assoleixi pel vot favorable, computat de
manera separada dels parlamentaris que representen, si més no,
dues illes diferents. Per tant, deman a les senyores i senyors
diputats de l’illa de Mallorca que procedeixin a la votació global
de la llei. De Mallorca.

Resultat de la votació: 17, vots a favor; cap en contra i 14
abstencions.

Procedim ara a les senyores i senyors diputats de l’illa de
Menorca, que procedeixin a la votació. Resultat de la votació:
vots a favorables, 7; vots en contra, cap; abstencions, 4.

I deman, finalment, a les senyores i senyors diputats de l’illa
d’Eivissa i Formentera que procedeixin a la votació. Resultat de
la votació: vots favorables, 7; cap en contra i 6 abstencions.

Atesos els resultats de la votació, aquesta presidència
p roclama que l’aprovació d’aquesta llei ha obtingut la majoria
qualificada establerta a l’article 24.6 de l’Estatut d’Autonomia
i, en conseqüència, proclam aprovada la Llei d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins.

S’aixeca la sessió.
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