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

EL SR. PRESIDENT:

 Señoras y señores, vamos a reanudar la sesión de esta
tarde. Lo hemos dejado en el debate número 5 de globalidad al
resto de enmiendas del debate número 4, de la Conselleria de
Turismo. Tengo que decir que las votaciones de esta tarde no
se producirán antes de las 9 de la noche.

Para la defensa conjunta de todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que quedaban del debate número 4 tiene
la palabra el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, i senyores i senyors diputats que
estan presents a la sala. Faig ús de la paraula per defensar una
sèrie d’esmenes a la secció de turisme. Precisament el portaveu
del Grup Socialista al matí ha dit que estàvem davant la
conselleria que d’alguna manera representa el sector econòmic
més important de les nostres illes, fet que des del nostre grup
compartim; i nosaltres pensam que perquè puguem aconseguir
determinats objectius que consideram a més que són
necessaris, s’haurien de prendre una sèrie de mesures que
d’alguna manera tenguessin la tendència a la millora de l’oferta
i de la qualitat del nostre producte turístic, mesures que
permetessin la prolongació de la temporada turística, com és la
desestacionalització; mesures que tendeixin a millorar la
formació de totes les persones que tenen una relació directa
amb el turisme: mesures per dur endavant els plans
d’esponjament, millores de les infraestructures turístiques i una
adequada promoció per dur endavant el sector turíst ic en
aquests tan difícils, que si bé hem convengut avui matí que no
estam en crisi, però sí que podríem dir que estam en uns temps
difícils.

Per tant, hem presentat una sèrie d’esmenes que, Sr.
President, les agruparé, perquè el temps no em permet
d’explicar-les una per una, però que podríem dir que són
determinats sectors com és formació i millora d’infraestructures,
plans d’esponjament, promoció turística, pla de
desestacionalització, així com altres millores, com poden ser a
platges, etcètera.

En la formació nosaltres presentam tres esmenes, una
dirigida a millora de l’Escola d’Hostaleria de Balears, que està
a l’illa de Mallorca, però també dues esmenes per posar en
marxa d’una vegada per totes l’escola d’hostaleria tant a l’illa
d’Eivissa com a l’illa de Menorca. No m’estendré molt, perquè
no tenc temps, però de la importància que té que aquestes dues
escoles funcionin a les illes petites, perquè d’alguna manera es
puguin impartir determinades ensenyances que s’estan fent en
aquests moments a l’Escola d’Hostaleria de Balears, però que
està situada a Mallorca.

També demanam ajudes i beques d’estudis per als alumnes
que s’hagin de desplaçar, bé sia d’Eivissa, bé sia de Menorca;
i també una millora per a les infraestructures. Demanam millora

de les infraestructures. Creim que en aquesta comunitat tenim
una experiència anterior, o més d’una experiència, molt
important; tenim els plans d’embelliment turístic, que es va fer
un cert temps, tenim el Pla Mirall, però en aquests moments
creim que, ateses les circumstàncies i la millora del servei, de la
qualitat, seria necessari que es pogués fer per part del Govern
balear també uns altres plans de millora a les diferents illes, i en
aquest sentit van encaminades tres esmenes que presentam,
tant per plans de millora a Eivissa, a Mallorca i a Menorca.
Esponjament, jo crec que tots estam d’acord amb les iniciatives
que s’han de dur per poder eliminar determinats edificis
obsolets que estan a determinades zones; però com és natural,
per poder-los eliminar i per poder dur un pla d’esponjament
endavant s’han de tenir partides econòmiques suficients, i en
aquest sentit també van determinades esmenes.

Promoció, jo crec que ho ha dit el portaveu del nostre grup
amb anterioritat. Pensam que Ibatur hauria de tenir més dotació
econòmica per a la promoció de les nostres illes. Si els
pressupostos del Govern balear tenen un augment significatiu
any rere any, pensam que precisament el sector econòmic més
important de les nostres illes hauria de tenir també aquesta
correspondència, aquest augment. Per tant, demanam un
augment d’un import de 1.200 milions de pessetes per a Ibatur.
Demanam també una quantitat important per dur endavant la
desestacionalització turística a les nostres illes, així com també
demanam convenis, tant amb els consells insulars com amb els
propis ajuntaments, per fer promoció turística; així com també
una campanya específica de promoció a Alemanya. Al matí
estàvem parlant dels problemes, i tal vegada de les causes que
podrien haver ocasionat que el turisme alemany tengués aquest
descens; doncs aquí tenim l’ocasió, amb una promoció
específica per a cadascuna de les illes, que poguéssim
recuperar el que hem perdut.

Pla de desestacionalització, que ja ho hem dit abans, és
fonamental, en aquests moments, per diferents circumstàncies
que no hi entrarem, i en el debat anterior jo que crec que ja han
quedat sobradament les postures de cadascun dels grups, però
creim que és important que es fes un esforç per part de la
Conselleria de Turisme del Govern balear, per dur un pla de
desestacionalització endavant, o promoció de la
desestacionalització. I com que veig que m’ha encès el llum
vermell, Sr. President, acabaré dient que a part d’aquestes
esmenes que hem fet, també en tenim unes que fan referència
a la millora i senyalització, així com accessos de platges. 

Per tant esper, senyores i senyors diputats, de la
benevolència i la comprensió d’aquesta cambra, que alguna
d’aquestes esmenes, si no totes, puguin ser aprovades.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Palau. Para fijación de posiciones. Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Marí Ribas. 
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EL SR. MARÍ I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Passam a discutir efectivament les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular a la globalitat dels
pressupostos de la Conselleria de Turisme, secció 12, i de
l’Institut Balear de Turisme, l’Ibatur.

Hem de començar dient que de les esmenes presentades a
la Conselleria de Turisme, de les 26 que varen presentar en
comissió, i atenent a la benevolència que em demanava el
representant del Grup Popular, a la comissió vàrem acceptar 4
d’aquestes esmenes: cursos per a l’Escola d’Hostaleria, una
afectació també per a noves tecnologies, 1,2 milions d’euros
dedicats al Pla Oci 60; 1.783.000 euros destinats també al Pla
Mirall. Tot això ja varen ser esmenes que varen tenir el nostre
suport. També a l’Ibatur de les 13 que varen presentar, 2
d’aquestes esmenes es varen afectar, una per 300.000 euros per
al mercat alemany, i una altra de 60.000 per presentació dins els
mercats emissors.

Quant a la resta de les esmenes que han quedat en aquesta
secció, hem de dir que no podem donar-los suport, i no ho
podem fer per molts de motius, però direm entre d’altres coses,
i com a més importants, que són bàsicament els de seguir
preservant les estructures que té la Conselleria de Turisme i
també totes les funcions que té la pròpia Escola d’Hostaleria,
i moltes d’altres que se’ns fa menció amb aquestes propostes.
Per exemple, les esmenes presentades a la mateixa Escola
d’Hostaleria jo crec que no tenen massa sentit, perquè entenem
que correspon a la mateixa escola la distribució dels seus
pressupostos. Les ajudes per desplaçaments, que per exemple
també proposen, ja n’hi ha, d’ajudes per desplaçaments, i
correspon a aquest consorci de l’Escola d’Hostaleria, que té
una amplíssima representació, distribuir aquestes ajudes.

Altres de les que presenten són molt difícils de poder
complir tècnicament, perquè la impossibilitat de poder donar de
baixa la partida que vostès menciones als pressupostos; per
exemple les que corresponen a tota aquesta sèrie d’esmenes
que fan a l’esbucament d’edificis, o als temes dels projectes
d’esponjament, que li volia fer una menció especial. Vostès són
perfectament conscients, perquè varen gestionar durant molt de
temps el Pla d’ordenació de l’oferta turística, que efectivament
requereix un element fonamental per poder-les dur a terme, que
és la voluntat també dels propietaris. El Sr. Palau coneix
perfectament la realitat balear, però també a les Pitiüses
concretament, perquè ell en va ser responsable, coneix
aquestes dificultats per fer projectes d’esbucament, i no serveix
de res posar una partida pressupostària si no hi ha projectes
d’aquest tipus. I no es preocupi, Sr. Palau, que si surt algun
d’aquests projectes, tendrem suficient capacitat per fer-li cas,
encara que no haguem de comprometre o afectar una partida,
tanmateix, si no hi ha aquesta possibilitat de fer-ho.

Vostè, Sr. Palau, o el Partit Popular, de totes maneres crec
que fan tota una sèrie d’esmenes una mica per fer-les, i per
presentar un seguit de propostes a la Conselleria, però no es
tracta més que de moure sous d’un costat a l’altre, o almenys
aquesta és la impressió que nosaltres tenim analitzant les

propostes, fins i tot alguna d’elles, vista tal vegada qui les ha
fet se li ha escapat una mica la mà, perquè n’hi ha fins i tot
algunes que es repeteixen, la 4544 i la 4582, que són ajudes per
als desplaçaments a l’Escola d’Hostaleria, posa les Pitiüses
dues vegades, no sé si és que la influència dins el partit, o això
ha set un error. Llavors també hi ha un altre error, per exemple
a Menorca, la 4561 i la 4563 també dóna sous dues vegades a
Menorca, així ho pretenen. Entenc que pot ser un error, però en
qualsevol cas són moltes esmenes que pretenen canviar sous
d’una banda a l’altra. A la Conselleria de Turisme li lleven els
sous per fer promoció turística, les esmenes 4556, 57 i 58;
llavors de la Conselleria de Turisme les llevam per dur-les a
l’Ibatur, que l’Ibatur és l’element de promoció, que és l’esmena
4554; llavors de l’Ibatur les donam als ajuntaments, per fer
convenis amb els ajuntaments. Per cert, Ibatur amb els
ajuntaments i amb els consells insulars, tal com vostè reclama,
ja en fa, de convenis. N’ha fet sempre, i esperam que en
continuï fent, i amb el propi Foment de Turisme, i per tant no
tenim per què haver d’afectar aquestes partides, perquè no
tenim cap dubte que seguirem fent també aquesta política de
promoció, tal i com pensam que s’ha de fer.

De totes maneres llavors també n’hi ha algunes que
entenem que no corresponen justament a la política que hauria
de dur l’Ibatur. Per exemple, el poliesportiu de Can Ganxo, que
vostè no n’ha fet menció, i entenc que és una proposta una
mica innovadora. No sé si no l’ha defensat perquè no ha tengut
temps, o perquè realment tal vegada no hi caben massa. Això
s’ha de fer, efectivament el poliesportiu s’ha de fer, és la 4683,
però li he de dir que aquí ja va tenir l’Ajuntament de Sant Josep
una colAlaboració important per part del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera en aquest cas, per fer el projecte; i
l’Ajuntament de Sant Josep, que ha de tirar endavant aquest
projecte, jo no sé que hagi fet cap petició d’ajuda, almanco a
l’Ibatur. Però és que l’Ajuntament de Sant Josep ja va tenir el
favor de l’Institut Balear de Turisme, o de la Conselleria de
Turisme, amb la construcció d’una instal Alació esportiva
important a Sant Josep, que fa molta falta, que és la piscina de
Sant Josep. La piscina és molt necessària, però allà no n’hi va
cap, de turista. Em sap greu, però allà no n’hi va cap, de turista,
a la piscina de Sant Josep, ni d’es Cubells, ni de Cala Tarida, ni
de Cala Vedella, ni res de res.

Per tant, les inversions en instalAlacions esportives
corresponen a altres organismes. Correspondrà a la Direcció
General d’Esports, correspondrà a Madrid, correspondrà als
(...), a colAlaboració municipal, correspondrà a aquest fons de
cooperació municipal també fer-les, i per tant correspon a
l’Ajuntament de Sant Josep fer feina, aconseguir les coses. El
que passa és que allà, a Sant Josep, es dediquen més a donar
altre tipus d’autoritzacions, i no a gestionar tant els seus
pressupostos. Per tant, no podrem donar suport a aquestes
esmenes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí Ribas. Con ello damos conclusión al
debate número 5, de la sección 12, Conselleria de Turismo. Y
pasaríamos ahora a la sección 13, el debate número 6,
Conselleria d’Educació i Cultura.
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Para la defensa de la enmienda a la totalidad tiene la palabra
por parte del Grupo Parlamentario Popular... sí, Sr. Fiol? 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sr. Presidente. Pido la suspensión por un minuto, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Suspendida por un minuto.

Para la defensa de la enmienda a la totalidad de la sección
13, de la Conselleria de Educación y Cultura, tiene la palabra
por parte del Partido Popular el Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Hace más de doscientos años Rousseau en su
Emilio decía que para conocer a los hombres hay que
observarlos en sus acciones. En el mundo los oímos hablar,
dicen lo que dicen y esconden sus acciones. Pero quedan
grabadas en la historia y los juzgados por los hechos. Hasta
sus dichos sirven para valorarlos, pues comparando lo que
dicen con lo que hacen, nos damos cuenta de lo que son y de
lo que quieren parecer. Cuanto más disimulan, mejor los
conocemos.

Es decir, que los hombres se conocen por los hechos, y los
presupuestos se conocen por los créditos. Y esa expresión
bíblica, evangélica, de que por sus hechos los conoceréis, es
verdad. El presupuesto expresa la voluntad política del
Gobierno, y por tanto ahí conocemos cuál es esa voluntad,
expresada en esos créditos.

No hace mucho aquí fuera, antes de que iniciase la carrera
para llegar a la tribuna, alguien me había preguntado que cómo
calificaría yo estos presupuestos, en dos palabras. Lo primero
que se me vino a la memoria fue que no podía caer en el error de
Jesulín de Ubrique decir que eran “impresionantes”, primero
porque no son impresionantes, segundo porque no son dos
palabras. Yo he agotado en todas las cosas que me han
preguntado los calificativos para estos presupuestos. He dicho
de todo, creo que con cortesía, y que, en fin, expresando la
opinión particular y la de mi grupo. Pero creo que a mi me ha
pasado lo que le pasó también a Cervantes, cuando ya al final
del Quijote no sabía cómo denominar a don Alonso Quijano.
Ésa es la verdad, había agotado todos los calificativos, y a mi
me ha pasado igual. Entonces al final del Quijote se le ocurre
llamarle don Quijote el extremado. Y es verdad que estos
presupuestos también son extremados. Son extremados, y le
voy a explicar porqué. Son extremados por exceso y son
extremados por defecto, porque gastan más de lo que debieran
en algunos capítulos, a nuestro entender, y en algunos
créditos; y gastan menos en otros que debieran gastar más.

Y hacemos este año, pues como cada año es habitual, el
debate a la totalidad a las secciones presupuestarias, y lo
primero que tenemos que decir es que este examen usted hace
en este parlamento, pues lo pasará; estamos convencidos de

que ese examen lo va a pasar adelante. La generosidad del
tribunal, que es benevolente, y por supuesto de las personas
que tienen que juzgarle, le dirán que muy bien. Pero nosotros
tenemos la convicción de que a usted, Sr. Conseller, le pasa
como a los alumnos de la ESO, que pasan de un curso a otro
sin alcanzar los objetivos. Eso es la promoción automática.
Aquí es el voto automático, que a veces cuando ganamos
nosotros se repite, y nos toca hacer a lo mejor girar la pantalla,
pero en fin, de momento eso es así. Usted se presenta aquí,
como otros años, sin cumplir sus compromisos. Sin cumplir la
ley de personas adultas, que es un compromiso de hace ya un
par de años. Sin cumplir la ordenación de la etapa de 0 a 3 años.
Sin cumplir la informatización de todos los centros; está en
marcha, es verdad, pero es un objetivo que ya venía de antes.
Sin cumplir la mejora de los programas; ahí alguno desaparece,
el de la educación especial, por ejemplo. 

Y viene usted aquí a pedir un crédito, que es el aval del
Parlamento, y nuestro grupo no le puede dar ese crédito.
Primero porque los morosos no tienen crédito. Los morosos
están en el RAI, y usted también está en el RAI, en el RAI
parlamentario, en el registro de activos incumplidos, que es el
Diario de sesiones. 

Usted, como digo, pasará este examen, pero lo pasará sin
haber cumplido esos compromisos y esas obligaciones que
tiene derecho a hacer, y obligación de hacer. Y usted tiene un
presupuesto que es importante, un porcentaje grandísimo, 39%
aproximadamente, en números redondos de porcentaje, de este
presupuesto. Su presupuesto ha pasado en tres años, por
decirlo así, en cuatro ejercicios, el presupuesto ha crecido un
28%, casi un 30%.

Pero claro, nuestra discrepancia fundamentalmente va en
cómo crece ese presupuesto. Tengo que decir que los
presupuestos de esta comunidad se han incrementado 20.000
millones, y no es una cifra pequeña, gracias a ese método de
financiación que ahora tanto se denosta durante estos días.
18.500 de ellos gracias a eso. Y que eso significa un incremento
en números redondos también en torno a un 15%. Pero a usted,
Sr. Conseller, le han puesto un freno ya. Le han puesto un
freno desde Hacienda, porque usted sólo sube un 8, es decir
que está 7 puntos, la mitad, por debajo de la media. El PSOE le
ha puesto al PSM un freno. Por debajo de la media. No
podemos decir, por tanto, que la educación y la cultura sean
una prioridad en estos presupuestos. En estos presupuestos
no podemos decir eso.

Usted, Sr. Conseller, ha crecido los presupuestos de la
siguiente manera: el capítulo 6, capítulo de inversiones, ha
crecido un 12% desde el 99. El capítulo 2 y 4 han crecido un
34%; y el capítulo de personal, capítulo 1, ha crecido un 24%;
eso redondeando, en fin, haciendo las medias anuales, más o
menos, nos dice que la inversión crece, en números redondos
también y aproximadamente, de acuerdo con la inflación; y que
el gasto de personal, cuando dividimos eso, pues duplica esa
inflación, y que los gastos corrientes casi la triplican. El 9%
anual casi. Como es natural, con esos presupuestos nosotros
no estamos de acuerdo.
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Cuando entramos en el capítulo de inversiones nos damos
cuenta que usted destina en principio más de 5 pesetas de cada
100 de gasto a inversiones reales, 5,80 creo recordar según mis
números. Pero cuando a eso le aplicamos las rebajas, Sr.
Conseller, de las inversiones inmateriales, a cuyos gastos
destina usted muchísimo dinero, incrementa en 260 millones de
pesetas respecto al año pasado, a este ejercicio, pues no
estamos satisfechos, porque nos parece que es muy exagerado.

En consecuencia, cuando hacemos esa resta. Esta mañana
el presidente nos ha regalado -creía que era el aguinaldo de
Navidad. Después me han dicho que era un anticipo a cuenta-
usted, Sr. Conseller, sólo gastará en capítulo 6 2 céntimos de
euro, 3 y pico pesetas. Yo no sé si lo han oído bien. No lo verán
bien, porque la moneda es muy pequeña, pero lo habrán oído
bien, lo que gaste el Sr. Conseller de Educación y Cultura en
capítulo 6 son 2 céntimos de euro.

Sr. Conseller, usted hace unos presupuestos pirotécnicos.
Hay cartuchos cargados sin pólvora, que tendrán poca
efectividad, que es la educación infantil. La pólvora, 200
millones de pesetas, es una cantidad muy escasa. Hay
cartuchos que tienen buena intención, yo creo que sí, pero,
como digo, con pólvora mojada. Hay otros que son
espectaculares, inversiones inmateriales, un montón de
millones de pesetas para que eso al observador presupuestario
le haga mirar con admiración ese cartucho. Y creo incluso que
hay algunos cartuchos presupuestarios a mi entender, a mi
parecer, y si no voy errado lo retiraría, que tienen mala
intención, intención de causar daño. Me refiero al recorte a la
enseñanza concertada, a las subvenciones para necesidades
educativas de alumnos especiales.

Sr. Conseller, hay muchos programas de que quisiéramos
hablar. El tiempo nos lo impide, porque lo tenemos tasado y
queremos respetar este tiempo. Pero, Sr. Conseller, el tema de
la Universidad es fundamental que se hable de su nueva
financiación, que era un compromiso de usted también en los
presupuestos del 99. Nada se hizo en ese año. Nada se ha
hecho en el 2000, y nada se va a hacer en el año próximo,
porque no se contempla nada a este particular. 

Y yo creo, Sr. Conseller, que estos son unos presupuestos
que no quiero acabar sin dar al menos una nota positiva,
porque alguna cosa positiva hay. En educación algunas, pero
de escasa relevancia. En cultura sí he encontrado una que es
relevante, y con esto finalizo, Sra. Presidenta, felicitándole
porque usted ha tomado una decisión, que es la creación de
una fundación, el Conservatorio Superior de las Islas Baleares.
Yo le felicito, porque eso, esa medida, va a servir para mejorar
la eficiencia de las enseñanzas musicales. Pero lo que no
entiendo es porqué cuando las fundaciones las crea el Partido
Popular eso se llama privatizar la sanidad, si es la sanidad, o
privatizar tal área si es otra cosa. Por tanto no comprendo, y me
extraña, que manifestantes esta semana pasada en el hospital
cuando vino la ministra a inaugurarlo, estuvieran allá con unas
pancartas, diciendo que eso era privatizar, y me extraña, digo,
que no vayan al Consolat de la Mar o a su conselleria con
pancart as diciendo que usted está privatizando la educación
musical. 

Sr. Conseller, yo le animo a que usted continúe con esos
instrumentos de gestión como son las fundaciones, y le animo
a que continúe extendiéndolas a otras áreas importantes como
son los museos. Eso es todo, muchas gracias, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jaén. Per obrir qüestió incidental té la paraula el
Sr. Conseller d’Educació. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. No seré excessivament extens, perquè m’estalviaré les
cites preliminars a la meva intervenció. 

Jo em pensava que el Sr. Jaén faria una lectura global dels
pressupostos una mica més integral, per dir-ho d’alguna
manera. Veig que simplement n’ha fet una sèrie de referències
molt específiques, i jo una mica em centraré en aquestes
referències específiques que ell ha fet, donant, com supòs que
ha fet ell, per discutida la globalitat dels pressupostos, remetent
al debat que vàrem fer a la comissió.

Em diu que..., bé, ha aprofitat la seva intervenció no tan sols
per parlar dels pressupostos, sinó una mica per fer una mica de
passada de comptes de la tasca en política educativa o en
educació que fa la Conselleria, i aleshores ha començat dient
que aquest conseller i la seva conselleria no havien superat els
objectius, com passa amb una relativa freqüència, segons ell,
als alumnes d’ESO. Bé, és evident que dins tot el maremàgnum
d’objectius que té la Conselleria plantejats per dur a terme
durant 4 anys, n’ha trobat dos. No està malament trobar-ne dos,
quan en devem tenir unes quantes dotzenes, moltes de les
quals ja són objectius que s’han complert. Ha esmentat la llei
de persones adultes, de la qual ja existeix en aquest moment un
projecte de llei que s’està consensuant o que s’està debatent
amb treball, perquè volem que sigui realment un projecte de llei
integrador dels tres sistemes de la formació professional, i això
no és gens ni mica senzill. Encara a nivell legislatiu d’altres
comunitats autònomes s’estan també fent les primeres passes
en aquest intent d’integració dels tres sistemes. M’ha parlat de
l’ordenació de l’etapa 0-3 anys, que és veritat, s’ha anat
endarrerint, i això que és la cosa a la qual no li hem donat
encara un desenllaç final, a la qual hem dedicat més temps i des
de fa més temps. Així i tot, estam ja arribant al moment final, i
l’ordenació de l’etapa 0-3 anys a principis de l’any que ve serà
un fet. 

Després em parla de la informatització dels centres, i em diu
que ja venia d’abans. No, d’abans venia una roda de premsa
espectacular, a la qual el Govern anterior va vendre la
informatització dels centres docents, sense fer absolutament res
operatiu i real. Aquella informatització dels centres docents de
l’anterior legislatura formava part de la política virtual, més enllà
que en els centres docents hi pogués haver equipaments



3482 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / fascicle 2/ 18 de desembre del 2001

 

informàtics, comprats amb pressupostos dels propis centres, o
comprats amb aportacions que haguessin pogut fer les
associacions de pares. Quan de veritat hi ha un programa
perfectament organitzat, planificat, i un desenvolupament
segons un calendari per dur a terme la informatització dels
centres docents és a partir de l’actual període de Govern, i ja
estam una fase, entre cometes, avançada, si bé no tan avançada
com desitjaríem si tenguéssim més disponibilitat
pressupostària.

S’estan destinant 300 milions de pessetes a l’any. A l’any
2001 acabarà tota la informatització de tots els centres de
secundària, i a la vegada ja n’hi ha una bona partida de primària
que han estat objecte d’aquesta informatització, que de
vegades és prou complexa, perquè ha de començar fent un
cablejat dels centres. Això representa obres, etcètera. Per tant,
no venia res d’abans. El que venia d’abans era una pura venda
virtual d’un producte i d’un programa que no va arribar a
existir, i el que hi ha és una aposta molt clara de l’actual
conselleria i l’actual govern per la informatització dels centres
docents.

En un moment determinat, quan vostè fa balanç, parla que
els programes d’educació especial han desaparegut. Per favor,
Sr. Jaén. El que s’ha fet és cada any anar avançant en la
integració definitiva de l’educació especial en els centres
ordinaris, i això ha fet que minvàs progressivament l’aportació
feta a programes que mitjançant conveni amb entitats que
imparteixen educació especial abans s’oferia. La majoria
d’aquests centres, és a dir, l’oferta d’educació especial que
atén la Conselleria ara és com a mínim igual que abans, i jo crec
que una mica superior. I fins i tot vostè hauria de saber, a
Menorca vàrem tenir ocasió recentment de posar-ho en
evidència, que la Conselleria ha creat a determinats centres
ordinaris aules d’educació especial. 

Per tant, els programes d’educació especial han
desaparegut? Per favor!, l’atenció a l’educació especial està
molt més integrada i molt més normalitzada en termes de relació
amb la conselleria que mai no hi havia estat. 

Em diu que s’alegra que cresqui el pressupost d’educació,
però en canvi no està d’acord amb com creix el pressupost
d’educació, i a més a més, aprofita per dir que el pressupost
d’educació enguany, l’any 2002, representarà la meitat de
creixement del conjunt del Govern. És evident que el Govern,
des del primer moment, ha prioritzat l’educació com a una opció
a la qual políticament atendre d’una manera molt prioritària; el
problema que hi ha és que hi ha vies d’inversions en educació
que no apareixen explicitades amb tota la seva rotunditat de
xifres en el projecte de pressuposts perquè el programa
d’inversions es fa mitjançant aquest acord amb el Banc de
Crèdit Local i amb intervenció dels ajuntaments, mitjançant
signatures de conveni, que no té un reflex absolut en les xifres
dels pressuposts que es presenten i que es proposa que siguin
aprovats.

És evident que la Conselleria d’Educació i Cultura ha
incrementat de l’any 98 ençà, quan vostès varen acceptar les
transferències pèssimament dotades, per 40.000 milions de

pessetes, en aquests moments està, educació estricta, deixant
de banda cultura, universitat i política lingüística, en 60.000
milions de pessetes. Això vol dir que en 5 anys s’ha augmentat
un terç el pressupost global d’educació. I evidentment, això
només es pot fer des de la voluntat política de convertir
l’educació en un dels objectius més estratègics i més
d’estructura profunda de la societat.

D’altra banda, em diu que no li agrada com creixen els
pressuposts, però clar quan diu que no li agrada com creixen
els pressuposts diu que no li agraden perquè creixen en
despeses de personal. Clar, la meva pregunta és: el Sr. Jaén
seria capaç de donar resposta al creixement de la població
escolar que es produeix puntualment, un curs rera l’altra, amb
uns càlculs aproximats entre 1.000 i 1.500 alumnes, seria capaç
de donar resposta a les 81 unitats noves que existeixen en el
curs 2001-2002 en relació al curs anterior? Seria capaç
d’atendre, d’una manera digna i eficaç, tot el que és la població
escolar, necessitada d’atenció particularitzada, perquè planteja
situacions amb necessitats educatives especials, alumnat
procedent de la immigració, que necessita una atenció
particularitzada d’acollida? No recorda, vostè, que a les Illes
Balears en aquests moments es calcula que dins el sistema
educatiu hi ha uns 7.000 alumnes estrangers, molts dels quals
tot just acaben d’arribar i han de ser objecte d’un tractament
intensiu per tal d’acomodar-los, amb la major velocitat possible,
al nostre sistema educatiu per tal que puguin rendibilitzar-lo en
sentit propi. Com ho faria vostè tot això, sense incrementar les
despeses de personal? No sap vostè que a finals de l’any
passat es va fer un primer acord, ja d’homologació definitiva, a
concretar el primer trimestre de l’any 2002 amb tot el personal
docent dels centres públics, per tal que l’objectiu de
l’homologació definitiva de la resta de funcionaris l’any 2004 ja
estigui absolutament acabat? Com ho faria vostè tot això, sense
incrementar la partida de despeses de personal? O és que vostè
i el Partit Popular són partidaris de deixar sense professors les
81 unitats noves que s’han creat, de deixar sense professorat
de suport a tot aquest alumnat d’immigració que arriba a les
nostres illes? Són partidaris de no homologar el sou dels
docents als funcionaris públics, perquè clar, si no, alguna cosa
a vostè no li quadra de la seva intervenció.

El tema de les inversions, en el capítol 6 d’inversions, si no
record malament, parl de memori, em pareix que apareix una xifra
de 2.300 milions de pessetes. Però bé, Sr. Jaén, vostè recordarà,
perquè ja ho hem dit moltes vegades al Govern, ho ha dit el
Govern quan ha fet un balanç de la seva actuació, quan la
conselleria ha fet el balanç dels dos anys, que aquests dos
anys i mig han estat alt íssimament inversionistes en matèria de
nous equipaments docents, ampliació de centres docents,
millora de centres docents. Jo, ahir mateix, vaig tenir
l’oportunitat de firmar amb el Batle de Ciutadella un conveni per
a la construcció d’un nou centre docent d’infantil i primària a
Ciutadella, i calculàvem que a Ciutadella tot sol, que és un
municipi en el qual es produeix un creixement demogràfic i de
població escolar important, ja probablement s’hauran invertit,
en aquests moments compromesos, no vol dir que les obres
estiguin acabades, ni més ni manco que 800 milions de
pessetes. Aquests dos anys i mig aquest Govern ha invertit,
aproximadament, 13.000 milions de pessetes en educació no
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universitària i uns 3.000 milions de pessetes en educació
universitària. I vostè creu que es pot parlar d’una conselleria i
d’un Govern poc inversor en matèria educativa, per favor,
intentem ajustar-nos a la realitat dels fets, que és el que
recomanava el Sr. Rousseau, segons la lectura que vostè n’ha
fet al començament, i siguem clars i no amaguem cartes. La
inversió global del Govern en matèria educativa universitària i
no universitària en dos anys i mig pot arribar als 17.000 milions
de pessetes. Evidentment, moltes partides encara compromeses
i obra en fase d’execució.

Parla del tema de les inversions immaterials. Clar, aquí el
tema de les inversions immaterials, pensem que parlam d’una
conselleria que maneja una gran quantitat de funcionaris, una
gran quantitat de professorat, uns 8.000 professors de centres
públics, i que genera, per tant, una dinàmica d’activitats que
van a compte del que puguin ser aquestes inversions
immaterials considerable. Li puc assegurar, i estic disposat a
demostrar-ho el dia que vostè vulgui, amb temps però, millor en
comissió que no en plenari, perquè en comissió se suposa que
podem entrar molt més en el detall, estic disposat a demostrar-li
amb una anàlisi comparativa, amb àrbitres neutrals, que les
inversions immaterials de la conselleria, l’any 200-2001 són
clarament inferiors a les que eren abans que aquest govern es
fes càrrec de la gestió d’educació. I li pos un exemple cada
vegada, l’any anterior a organitzar les oposicions l’actual equip
de la conselleria, les oposicions d’infantil, primària i secundària
varen costar uns 90 milions de pessetes. L’any següent,
convocant més places i gestionades per l’actual equip, en
costaren 56 de milions de pessetes. Evidentment, hi ha
tribunals, hi ha desplaçaments de tribunals, són processos
costosos; s’hi presenten un parell de milers de persones, hi ha
moltes dietes a pagar de tribunals, etc. Per tant, no em vengui
amb la història de les inversions immaterials. Si precisament el
pressupost d’educació i cultura té algunes mancances, una de
les mancances que té és, precisament, les inversions
immaterials perquè anam més justos que la pell del nas; per tant,
no em retorni, perquè queda molt bé defensar inversions i
queda molt malament defensar despeses corrents, inversions
immaterials. Però li puc assegurar que n’estam ben contents de
com utilitzam els recursos que tenim.

Me parla de cartutxos i me n’ha parlat de dues categories de
cartutxos, m’ha parlat de cartutxos sense pólvora o de pólvora
mullada, banyada, i després m’ha parlat de cartutxos amb mala
intenció. Parlem de les dues classes de cartutxos que vostè avui
cap vespre aquí ha catalogat. Vostè, com ha fet en ocasions
anteriors, menysprea aquests 200 milions que el Govern, per
primera vegada, ha introduït com a una partida específica en els
pressuposts d’educació. Clar, 200 milions, fins i tot avui s’ha
estalviat la comparativa amb l’Ajuntament de Palma. Sr. Jaén, jo
li voldria dir dues coses respecte d’això: que 200 milions és una
quantitat a una partida que l’any passat tenia 0 milions, és el
punt de partida d’un programa de creació i de suport a les
places de 0 a 2 anys que puguin ser impulsades, la creació i la
seva gestió, per les administracions locals en principi; i
permetrà començar a fer camí en un terreny en el qual gairebé
no hi ha cap comunitat autònoma que encara hagi començat a
fer res seriosament. I després li vull dir una altra cosa: estam
parlant del primer cicle d’educació infantil, 0-2 anys, vostè sap

perfectament que moltes de comunitats autònomes, una bona
part de les quals són del Partit Popular o són governades pel
Part it Popular, encara gairebé no han fet res en segon cicle
d’educació infantil; en canvi, al Govern de les Illes Balears,
l’educació infantil de segon cicle li costa més de 4.000 milions
de pessetes a l’any. Per tant, en parlar d’educació infantil
globalitzem tota l’educació infantil, que li vull recordar dues
coses: no és educació obligatòria i que en el moment que es va
transferir l’educació a la comunitat autònoma, per a educació
infantil ens varen transferir 0 pessetes.

I posats a parlar d’educació infantil, li vull recordar una altra
cosa, ho diu molt clarament la Llei d’educació, la competència
en educació infantil és compartida per totes les administracions
públiques. Jo encara no tenc notícia que l’administració pública
Estat hagi creat cap partida per fomentar, per donar suport a la
creació de places escolars de 0 a 2 anys, ni tampoc de 0 a 6
anys. Per tant, posats a exigir a les administracions públiques
exigim en la proporció que correspongui a cada una de les
administracions públiques.

Després parlarem un moment dels cartutxos amb mala
intenció, i me n’ha esmentat un que, evidentment, li permet a
vostè connectar amb l’actualitat polèmica de les relacions entre
educació -correctíssim, simplement estic emmarcant la seva
intervenció en l’aspecte dels cartutxos amb mala intenció, no
passa res-, la polèmica entre la conselleria i els centres
concertats. Clar, vostè sap que durant aquest any 2001, s’ha fet
un acord molt important amb els centres concertats, en
l’acceptació dels titulars dels centres i en l’acceptació dels
sindicats que tenen representació a l’educació concertada; i
una de les coses importants d’aquest acord és que la
conselleria es comprometia a dotar de recursos humans als
centres concertats, d’una manera molt més notable, sempre i
quan els centres concertats assumissin la tasca d’escolaritzar
alumnat amb necessitats educatives especials, escolaritzar
alumnat procedent de la immigració; és a dir, la voluntat de la
conselleria és que tots els centres públics i concertats disposin
de recursos humans suficients per atendre amb eficàcia el
mateix alumne de gestió complexa que existeix dins la nostra
societat i que volem evitar que es concentri exclusivament a la
xarxa pública. Aleshores, una vegada nosaltres hem millorat
considerablement la dotació dels centres concertats, donant-los
la possibilitat de què disposin de professorat de suport, què
feim? Uns 80 milions de pessetes aproximadament que cada any
es donaven als centres concertats, a alguns centres concertats,
no a tots, perquè els destinassin a mantenir, per dir-ho d’alguna
manera, o per atendre casos d’educació especial específic,
nosaltres interpretam que com que aquests casos d’educació
especial ja es poden atendre gràcies al professorat de suport
que hem afegit a la xarxa de centres concertats, aquesta
quantitat pot ser alliberada per la conselleria, i proposam als
titulars dels centres i als sindicats que formen part de la
corresponent mesa, que aquests 80 milions s’inverteixin en
educació concertada, però destinats al professorat no docent,
que és el qui, dins tota la dinàmica de millora salarial i
retributiva de l’educació, el personal no docent queda, per dir-
ho d’alguna manera, més mal colAlocat.
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Per tant, la voluntat de la conselleria ha estat anar molt més
enllà dels 80 milions en educació especial, la voluntat de la
conselleria ha estat dotar de personal de suport els centres
concertats perquè no eren aules que ja existissin com a aules
diferenciades, no eren unitats d’educació especial integrada
dins els centres concertats, sinó que l’alumnat d’educació
especial ja estava integrat, i nosaltres hem donat, repetesc,
personal de suport per tal de facilitar, ajustar-nos molt més a la
realitat de la situació. Però sense llevar aquests doblers a
l’educació concertada, sinó reconduint aquests doblers de
l’educació concertada cap a una altra qüestió.

Em parla de la Universitat al final, aquí sí que ja m’he quedat
bastant perdut; em parla que no hi ha nova finançació de la
Universitat. Vostè voldrà dir que per ventura no hi ha hagut la
formalització d’un contracte programa amb la Universitat de les
Illes Balears en el qual establíssim una espècie de calendari de
finançament a una sèrie d’anys vista, etc. Miri, això és veritat
que no hi ha estat i per una raó: perquè la Universitat de les
Illes Balears, a causa de l’interès en què s’ha pres la Universitat
aquest govern és una universitat que està en fase, en aquests
moments, de creixement. Sabrà vostè que s’han implantat
quatre nous estudis i des del 93 no se n’implantava cap; sabrà
vostè que ja s’ha fet un edifici multidepartamental que ha costat
400 milions de pessetes; sabrà vostè que s’ha començat a
construir la facultat de Dret i d’Econòmiques que en costa, em
pareix que són 3.000, ara no sé si 2.500; sabrà vostè que s’ha
iniciat una línia de millora retributiva en base a la millora en
investigació i en docència del professorat. Aleshores, hem
cregut que perquè, -això de què no han cobrat, Sr. Flaquer, no
degué presentar els papers en el moment que tocava, el primer
tram de l’any 2000 ho deu haver cobrat tothom que va presentar
els doblers en el moment que tocava, idò haurem de veure qui...
Direm a qualque diputat que ens faci una pregunta, a la següent
legislatura, sobre què li passa al Sr. Flaquer que és l’únic
professor de la Universitat que encara no ha cobrat aquest
tema.

Bé, vull dir que, em parla de nova finançació. No, el que no
hi ha hagut, per ventura, és la formalització en un contracte
programa de finançació a una sèrie d’anys vista, però la
Universitat de les Illes Balears ha estat objecte d’una atenció
molt important per part de la conselleria i per part del Govern, i
això ha permès que la Universitat, en dos anys i mig,
experimentàs un sal cap endavant importantíssim; un salt cap
endavant importantíssim que esperem que l’aprovació, sembla
ser, que dijous de cap vespre de la Llei d’universitats que la
Sra. Pilar del Castillo i el Sr. Aznar, contra la voluntat de gairebé
tothom, han decidit propugnar o han decidit impulsar, no ens
desbarati; perquè la veritat és que creim que ara anam per bon
camí i ha millorat el finançament per alumne, ha millorat el
finançament per a inversions, etc.

I finalment, m’acabava felicitant per una nota positiva, li he
de dir que aquesta fundació no depèn de cultura sinó que
depèn d’educació, vull dir que està adscrita a l’àrea d’educació
de la conselleria, no a l’àrea de cultura, amb la qual cosa he
volgut fer aquesta correcció tècnica a la seva referència. I no sé
si tenc res més a comentar, perquè m’havia fet un esquema
d’anàlisi globalitzada dels pressuposts, però el Sr. Jaén ha estat

el primer guionista i per tant, lògicament, ha marcat la
intervenció del segon intervinent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Jaén, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Sr. Pons, yo creo que el debate tiene que ir por ahí
porque si empezamos con gráficos, con tablas, aquí aburrimos
a más de los que ya estamos aburridos, al menos los que no
intervienen, si empezamos a explicarles los presupuestos por
números, porque eso es un debate farragoso, creo, si usted me
permite, que el debate tiene que ir pon donde me parecía que
podía iniciar el debate.

Usted ha hecho una intervención que es digna, pero no
importaba que ya la hiciera, porque esa publicación oficial suya
que tanto le elogia a usted y que usted aparece, por cierto, en
casi todos los números, el Presidente del Gobierno manda fotos
a los clubs de los jubilados con marco; usted tiene voluntad de
que lo cuelguen, perdón, de que queden en la pared los
cuadros con marcos, y aquí las excelencias ya vienen
predicadas, no me las repita usted porque en la página 4 y 5,
(...) nosotros que vamos a dar otra opinión y no la que figura
aquí en la página 4, que todo son excelencias, me ha repetido lo
que ya está bien.

Yo creo que usted confunde algunas cosas, y me sabe mal
entrar en los números. Inversiones inmateriales del año 2001
son 370.900.000 pesetas, no cuento los recursos, los cursos,
perdón, no cuento la publicidad ni cuento los estudios, eso no
lo cuento; y usted para el año que viene, dígame si es verdad
o no, porque yo lo he copiado de sus presupuestos, que va a
tener usted en inversiones inmateriales 632.300.004 pesetas, eso
significa 270 millones de más. Por eso decía yo que esos
cartuchos eran cartuchos de pirotecnia, hay algunos que tienen
buena intención, pero esos van, en fin, para que el personal
esté contento. Por cierto, que hay cartuchos también con efecto
retardado, porque las inversiones que usted está haciendo, Sr.
Conseller, no cuadran con lo que yo tengo aquí; usted se está
endeutando, gasta 2 céntimos de euro cada 100 pesetas en
inversiones, pero ¿qué es lo que hace? Centros, los hace, es
verdad; nosotros también los hicimos, construimos centros
escolares, fíjese la herencia que nos dejaron, fíjese, no quiero
hablar de herencias, no quiero ir por ahí. Pero usted lo está
pagando por la vía del endeudamiento, la legislatura son cuatro
años y la mitad son noches, por tanto adelante. No podemos
estar de acuerdo con esto.

Estudios, 101 millones, de estudios; es que usted ya está
superando hasta la Conselleria de Turismo, que veo a su colega
al lado que se ríe y dice: hombre, ya quisiera yo estas cifras. Sr.
Conseller, yo le he citado algunos incumplimientos del RAI
parlamentario, se los he citado, le podría citar más, le podría
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citar el tema por ejemplo de la evaluación del sistema educativo,
un compromiso que usted tenía. Y por cierto, le recuerdo que el
(...) de personas adultas figuraba en la memoria del presupuesto
del 99 y ¿en qué año estamos? Hombre, han pasado ya dos
años, y en el tercero no se prevé la memoria. Por tanto, en fin,
son incumplimientos reiterados.

Me pregunta que yo le dé la solución a sus problemas,
hombre, yo creo que nosotros estamos en la oposición y
apuntamos algunas cosas. Usted ha subido en capítulo 1,
desde el año 99, una tasa actual del 126,02%, más de 8.000
millones de pesetas, 8.500 millones de pesetas, el 99 estaba en
vuelta de la esquina. ¿En qué los gasta usted? Hombre, yo lo
sé, el Presidente, en su discurso de investidura ya lo dijo, 1.175
unidades, aquí dice 1.180, no vamos a discutir por diferencias
de cinco, verdad, porque creo que no merece la pena; pero claro
que hay más profesores, pero con esas pesetas, porque la
concertada aquí no entra en este capítulo 1, va por el capítulo
4, uno es de letras, pero en fin, al menos esas cosas las
entiende. Es decir que 8.500 en personal funcionario, lo de la
concertada, la homologación y todo esto es otra vía, no va por
ésta del capítulo 1. Eso da para 2.125 profesores, a una media de
4 millones, que ya está bien.

Dice que recorte, pues sí, aplique la cirugía, ¿dónde? Yo le
diré, empiece por su conselleria, en los altos cargos, que eso es
poca cosa, y continúe con las comisiones de servicio, de esos
maestros que han abandonado la escuela y se han atrincherado
allá en la conselleria, empiece usted por ahí, muchos de su
partido, por cierto. Por tanto, empiece por ahí, aplicando la
política de cirugía en su presupuesto.

Yo me refería a los números de financiación de la
Universidad que usted hablaba en su presupuesto del año 2000
y que no ha hecho nada. El doctor Bricall, en el Informe
Universidad 2000, ya lo dice: la universidad no gira en torno a
los profesores, gira en torno a los alumnos; hay que financiar
a los alumnos para que puedan elegir la universidad. Ay, ahí sí
que hemos topado, con la libre elección de centro, ahí hemos
topado. Por tanto, usted (...)  El País publica hoy y el día 15
publicaba también cuestiones de tasas universitarias, somos
los primeros, Sr. Conseller, los primeros en segundas y terceras
matrículas, estamos a la cabeza de la carestía de las tasas. Por
cierto, sus ingresos, Sr. Conseller, aumentan el 170%, no está
mal, los ingresos. Las tasas aumentan un 30 y los precios
públicos un 45%; hombre, eso es la inflación, debe ser la
inflación argentina de hace algún tiempo, la tasa de inflación
argentina, donde los precios cambiaban de la noche al día y el
índice de inflación tenía tres cifras. Porque no me diga usted
que subir, en fin, el 30% las tasas y el 45 de los precios
públicos no es mucho, eso es una exageración, eso es una
presión fiscal galopante. Eso me recuerda lo del trote, pero no
diremos al trote, sino al galope.

Sr. Conseller, yo voy a acabar con dos consejos, si me
permite. Uno la referencia al pasado, la financiación de la
educación. Después de que ustedes reciben 18.500 millones de
pesetas más, sin tener ninguna competencia nueva, o sea por
lo mismo que hacía 18.500 millones de pesetas más, ¿usted cree
que se puede decir que la educación está mal financiada? Por

tanto, déjenme eso, dejen por favor la política del túnel del
tiempo, la política de la mujer de Lot, de mirar siempre para
atrás, por favor, dejen esa política porque eso no lleva a ningún
sitio. La segunda cuestión, que usted comprenderá, como
consejo, es por lo que dicen lo que decía un conocido
historiador, y usted, como historiador, pues lo debe saber, pues
que decía que en la historia siempre pasa ea denset aliter,
siempre pasa lo mismo pero de otra manera. Bien, pues las
cosas son así, los debates presupuestarios son como son, y en
consecuencia ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Jaén, per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sra. Presidenta, enseguida. En consecuencia, eso es
como es. Yo, Sr. Conseller, lamento muchísimo tener que decirle
que sus presupuestos son los que son los que usted ha
presentado, que nosotros, con unos presupuestos que
construyen para que paguen los que vienen detrás no estamos
de acuerdo; que no estamos de acuerdo que las inversiones
inmateriales crezcan en ese porcentaje que usted asume. Ya
escucharían las críticas que nos decían ustedes a nosotros
cuando nuestro presupuesto en inversiones inmateriales era la
mitad, ya las escucharían ustedes las críticas que nos decían.
Un presupuesto que incrementa (...) el capítulo 1, que tiene que
incrementarse, evidentemente, que el gasto corriente suyo es
elevado, claro que sí, es una conselleria, efectivamente, que
tiene mucho gasto corriente. Pero la virtud, Sr. Conseller, está
en el término medio, nosotros estamos de acuerdo que eso
tiene que crecer, pero no de esa manera; que ya, por cierto, le
ha puesto el Sr. Conseller de Hacienda un freno del 5%.

Nuestras enmiendas intentan mejorar y quitar esos vicios
que sus presupuestos tienen. Muchas gracias, Sra. Presidenta,
y disculpe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

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

Sr. Jaén, li vull agrair, primer de tot, que hagi mostrat aquí el
quadern d’educació perquè em dóna ocasió per presumir-ne. Jo
que rep la publicació, entre cometes, oficial, de totes les
conselleries de l’Estat, la rep, del color polític que sigui el qui
governa a la comunitat autònoma i el titular de la conselleria,
crec que no hi ha cap publicació especialitzada en educació que
sorgeixi des de la pròpia institució educativa que tengui tants
de continguts, que doni tant de protagonisme a tota la
comunitat escolar i a la qual, evidentment, el conseller de
vegades surt fotografiat, normalment amb fotografietes petites
així que, probablement, necessitaries una lupa bastant grossa
per veure-me mínimament bé; perquè, lògicament, el conseller
forma part de l’escena a la qual hi ha un colAlectiu que ha estat
objecte de fotografia perquè ha generat la notícia. Jo n’estic
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molt content que vostè hagi tret el quadern d’educació, perquè,
possiblement, és molt difícil trobar una publicació, repetesc, de
temàtica educativa amb tants de continguts, amb tanta pluralitat
de veus, amb tants de colAlaboradors i amb tanta atenció a la
comunitat escolar. Per tant, gràcies per haver mostrat el
quadern d’educació, que n’estic molt orgullós.

El tema de les inversions immaterials, miri, vull dir, jo dic que
són molt justes i que la conselleria practica una sobrietat de
gestió d’aquest capítol evidentíssim. I a un moment determinat
m’ha tret el tema de la publicitat: miri, els únics doblers que ha
gastat l’any 2001 la Conselleria d’Educació en publicitat, i
concretament el departament d’educació, és per posar anuncis
en premsa de tots els processos de selecció de professorat,
convocatòria d’oposicions, i això ens representa més de 60
milions de pessetes; perquè per llei, estam obligats, lògicament,
a anar anunciant tots els processos de convocatòries, fer públic
totes les tramitacions, etc., això representa més de 60 milions de
pessetes. Per tant no em vengui aquí ara llançant això de la
publicitat com si...

En un moment determinat diu que la conselleria està
endeutant el Govern, o que el Govern s’està endeutant per
construir escoles. Efectivament; o és que la nostra obligació no
és resoldre els problemes de centres, de millora de centres
existents?, i estam creant un pla 10 que com a mínim s’està
aplicant sense crear hipoteques als ajuntaments i a altres
instàncies més enllà del Govern, i el Govern té un pla que
permetrà que s’afronti en un termini de temps relativament breu
la resolució de problemes gravíssims que té la nostra xarxa de
centres, en uns casos o bé perquè no existeixen, o bé perquè
necessiten reformes molt a fons. En aquests moments s’estan
fent reformes a alguns instituts de les Illes Balears que costen
ni més ni manco que 500 milions de pessetes.

És que els consells insulars, els ajuntaments, la societat de
les Illes Balears, vol que perquè el Govern no s’endeuti no es
facin els centres que són absolutament imprescindibles?
Demani-ho als batles que puguin ser del Partit Popular i que en
un nombre d’una quinzena, com a mínim, han signat convenis
p er millorar els centres docents dels seus municipis.
Evidentment els governants tenen el deure de resoldre els
problemes que hi ha plantejats i s’han d’esp avilar i han de
treure el màxim profit dels recursos de què disposen per
resoldre aquesta qüestió.

En un moment determinat em diu que vostès varen fer
centres. Clar, quan vostè m’ha dit que varen fer centres vol dir
els quatre anys que va governar el PP i que va gestionar
educació des de Madrid dos anys i mig i des de les Balears un
any i mig. Clar, a mi immediatament m’ha vengut al cap una
sèrie de coses. Clar, l’Ajuntament de Santanyí, que es va fer per
iniciativa municipal pendent de pagament, i pendent de
pagament aquesta legislatura, el varen fer l’anterior legislatura,
però es paga en aquesta. Sa Colomina, que ja el varen inaugurar
abans de les passades eleccions i s’ha pagat aquesta
legislatura. Sineu, fet l’anterior legislatura, pagat aquesta
legislatura. Calvià, una escola feta l’anterior legislatura, pagada
aquesta legislatura, i probable... On?, presupuestos  de què?
Presupuestados? A la transferència en inversions del moment

en què va arribar la transferència educativa no hi havia cap
quantitat específica per a aquests centres, hi havia tot just 400
milions que és més poc que el costava el centre d’infantil i
primària que havia fet l’Ajuntament de Calvià a compte que
algun dia el ministeri o la conselleria ho pagarien. Per tant,
malauradament en varen fer molts pocs de centres. Això sí,
abans de les passades eleccions en varen presentar alguns,
com per exemple el batle d’Alcúdia, que ja va presentar el centre
que s’inaugurarà divendres d’aquesta setmana i que l’ha fet
aquest govern, perquè no més hi havia la imatge virtual del
centre que el Sr. Ramis ja havia suposadament construït quan
va començar la campanya electoral. Per tant en varen fer molts
pocs, de centres, per desgràcia.

Bé, del tema dels alts càrrecs ja li vaig demostrar un dia, jo
crec que ja tothom que ho ha volgut comprovar, que hi ha
exactament els mateixos que hi havia l’anterior legislatura, hi
havia exactament els mateixos amb unes certes reconversions
de denominació, exactament els mateixos, i les comissions de
servei, que n’hem parlat també tantes vegades, hi ha les
necessàries, hi ha les necessàries i allò que no hi ha són
comissions de servei de persones que es dediquen a altres
afers, tothom es dedica a fer coses que permeten que el sistema
educatiu de les Illes Balears sigui un sistema educatiu que
funcioni. I quan vostè parla de comissions de serveis fa molta
trampa perquè ho mescla tot, mescla des dels professors que
perquè tenen una baixa laboral d’un tipus determinat tenen un
determinat tipus de comissió de servei, mescla el professor que
li toca ser professor a Son Cervera i té una comissió de servei
perquè estigui a Palma a causa de què ha d’atendre son pare o
sa mare... És a dir, hi ha una casuística tan complexa..., i vostè
fa un únic sac a fi que sigui gros i l’hi fica tot. Això és trampa,
Sr. Jaén, i també n’hem parlat diverses vegades i en diverses
ocasions ha sortit el tema.

Parla dels ingressos. També n’hem parlat en comissió
d’Educació. Els ingressos. Jo no tenc cap problema ni un.
S’han augmentat les taxes, efectivament, d’alguns estudis,
s’han augmentat les taxes dels alumnes que es matriculen a les
escoles d’idiomes i, per exemple, els alumnes que es matriculen
als estudis del Conservatori de música de grau professiona l  i
grau superior. Efectivament, s’han augmentat, i a més jo ho
defens amb una tranquilAlitat absoluta. Per exemple, les escoles
oficials d’idiomes el que costa un mes, perdó, el que costa la
matrícula a l’Escola Oficial d’Idiomes és la quota d’un mes a
qualsevol acadèmia de Palma per estudiar idiomes, i ja li vaig dir
el dia que va sortir a la comissió que fer pagar una mica més era
una bona manera d’evitar que s’inflàs artificialment el nombre
de matriculats a les escoles d’idiomes que, com que valia tan
poc, n’hi havia molts que es matriculaven, i si després no
volien continuar els estudis o si es volien presentar als exàmens
ja era igual, però mentrestant creaven una bossa excessivament
inflada d’aspirants a aprendre idiomes. 13.000 pessetes o 14.000
pessetes costa la matrícula de tot un any, la qual cosa és
evident que és un regal absolut per una oferta de qualitat com
la que s’ofereix en professorat titulat, qualificat, etc., etc.

I les escoles de música. Els estudis de música són
extraordinàriament cars, perquè com vostè sap en bona mesura
l’estudiant de música té un nombre molt, molt considerable de
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classes individuals, i aleshores creim que és raonable que els
ciutadans que vulguin estudiar música, ja sigui de grau
professional o de grau superior, sàpiguen que han de fer una
aportació a les despeses generals que el seu fill o filla
representa, i s’han augmentat. Els estudis superiors de música
són equivalents a una llicenciatura universitària, i per tant és
raonable que els estudis de música costin tant com costa una
llicenciatura universitària d’aquelles matèries anomenades
experimentals, que són les que ja voregen les 120.000, 130.000
pessetes. Això és allò raonable i és allò que per tot arreu es
tendeix a anar, i així i tot un estudiant de música del
Conservatori Superior no deu pagar ni una cinquena part del
cost que l’alumne té, i també és una manera d’enviar un
missatge dient que aquí es tracta de prendre-s’ho seriosament
perquè això costa molt i per tant la família, els pares, els
alumnes, que s’hi posin de veritat. Per tant, cap problema ni un.

Vostè diu que deixem d’esmentar el dèficit d’educació i
invoca que ara hi ha hagut 18.000 milions de pessetes més, però
bé, supòs que també han tengut un dèficit, perdó, un plus de
finançament aquelles comunitats autònomes que varen rebre
10.000 milions més de pessetes que les que varen rebre les Illes
Balears en raó a la comparativa amb la mitjana de les deu
comunitats autònomes que varen rebre la transferència. Per
cert, nosaltres ja duim 50.000 milions de pessetes perduts, si
ens haguessin donat els 10.000 milions més de pessetes que
ens corresponien per la mitjana estatal. Per tant, em sap molt de
greu, però no podem deixar de parlar-ne. Tota la societat de les
Illes Balears, exceptuant... vostè, jo crec que ja és vostè, no és
ni tan sols el Partit Popular, vostè tot sol, efectivament, ja ho
veu claríssim, que la transferència de l’educació va ser
acceptada en unes condicions que eren absolutament
inacceptables; ho veu tothom manco vostè, això, Sr. Jaén!

(Intervenció inoïble i rialles)

Per tant, Sr. Jaén, n’hem de parlar de tant en tant. Però fixi’s
vostè que aquest govern podria haver fet una cosa, i aquest
conseller podria haver fet una cosa: autorecrear-se en allò que
hauria d’haver correspost a l’educació de les Illes Balears i no
li va correspondre, i que això fos d’alguna manera la justificació
d’una manca d’actuació, però no, no hem fet això, actuació a
rompre, i aposta els 17.000 milions de pessetes d’inversions i la
millora en professorat i en unitats que abans hem esmentat.

Les esmenes aspiren a millorar els pressupostos.
Malauradament jo crec que algunes de les esmenes són de cara
a la galeria, i li esmentaré les dues més ostentoses de cara a la
galeria; per exemple concertar el batxillerat; genial!, concertar el
batxillerat. Vostè no sap que en els centres públics hi ha una
oferta suficient de batxillerat? La qüestió dels 1.000 milions de
pessetes per zero-dos anys; perfecte, per què no diu al Govern
de l’Estat que n’hi posi 500 i convidi les comunitats autònomes
a posar-ne 500 més? Si això és per millorar els pressupostos...
No, això és per donar una espècie de reclam estrident a les
seves intervencions en matèria de pressupostos, però això no
és millorar els pressupostos. 

D’altra banda, l’any passat, quan vostès varen presentar les
esmenes el que feien era buidar el capítol 1. Jo en algun moment

vaig arribar a pensar que si la majoria parlamentària es
desbaratava i donava suport a les seves esmenes hi havia el
perill que els professors no poguessin cobrar la seva nòmina a
final de curs. Enguany veig que vostès han pegat al capítol de
política lingüística; així i tot, com que jo crec que és vera que
algunes esmenes poden aspirar a millorar, em sembla que se
n’admetran algunes, amb la qual cosa hauran contribuït d’una
manera molt positiva a fer que els pressupostos d’educació
siguin els millors dels possibles en les circumstàncies de
finançament que tenen les Illes Balears.

Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Torn en
contra? Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem començar aquesta intervenció des d’aquesta
tribuna en nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista agraint, d’una banda, el to amb el qual ha
començat la seva intervenció el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, perquè si més no ha servit per deixondir-nos una mica
amb les ocurrències que des d’aquesta tribuna ha tret. A
estones ens semblava a alguns de nosaltres estar escoltant
algun valencià afeccionat a la pólvora i parlant de cartutxos de
tota casta; esperem que aquí dins no n’exploti cap, perquè clar,
parlar de cartutxos en matèria educativa és una imatge que un
es pot permetre des de certs àmbits. 

No obstant això, nosaltres hem de lamentar que des
d’aquesta tribuna, tot i que reconeixem que cada portaveu té tot
el dret del món a intervenir de la manera que cregui, entenem
que l’esmena que val la pena actualitzar el moment en què
estam ara, i és una esmena de totalitat a la secció 13 de la
Conselleria d’Educació i Cultura. Clar, naturalment aquest
portaveu del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista ha
intentat estudiar una mica què era el que presentava com a
esmena el Grup Parlamentari Popular, i ha hagut de canviar el
guió perquè el portaveu del Grup Parlamentari Popular
aparentment també ha canviat el guió. I jo dic que aparentment
ha canviat el guió perquè ha començat exactíssimament igual
que quan va començar l’any passat per als pressuposts del
2001, per als pressuposts del 2000, per als pressuposts del 99.
Aleshores és la tercera vegada que veim que es comença així i
per tant nosaltres també haurem de continuar així.

Quan el portaveu del Grup Parlamentari Popular parlava del
fet que els homes es coneixen pels fets, no és la primera vegada
que li sentim dir això quan critica l’actuació de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Els homes
es coneixen pels fets. A aquest diputat li agrada contestar
exactament el mateix que ja li ha dit dues vegades abans: el
conseller ha explicat molt bé quins són els fets de la Conselleria
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d’Educació i Cultura durant tot aquest temps, i el que es
proposa fer en el futur, i amb aquest projecte de pressuposts de
la Conselleria d’Educació i Cultura nosaltres creim -i en això
donam suport a les paraules del conseller- que s’estan atenent
adequadament les necessitats educatives, culturals i
lingüístiques de la nostra comunitat autònoma. 

A mi no m’agradaria empetitir aquest debat sobre una
esmena de totalitat als pressuposts de la Conselleria
d’Educació i Cultura sense recordar que estam afectant tres
àrees de treball sobre les quals l’estructura orgànica de la
Conselleria d’Educació i Cultura es fonamenta: l’educació
d’aquest país, la cultura d’aquest país i la política lingüística
d’aquest país, i és això el que vostès estan esmenant, estan
esmenant que aquest projecte de pressuposts que la
Conselleria d’Educació i Cultura ha preparat per fomentar
l’educació, per fomentar la cultura i per fomentar la política
lingüística, vostès ho volen esmenar tot, una esmena total,
pressupost zero. Amb un pressupost zero no es pot esmenar
res. Si vostès haguessin presentat una alternativa de
pressupost en aquest, per ventura llavors podríem debatre a
veure quin és més bo dels dos, però aquí nosaltres llegim “zero
euros”. Amb zero euros no es pot respondre de les necessitats
de la nostra comunitat autònoma, i aquests tres objectius
prioritaris del govern progressista i nacionalista que va sorgir
a les Illes Balears l’any 1999, nosaltres entenem que sí que
queden ben marcats, ben traçats i ben suportats per aquests
pressuposts.

Deia que he hagut de començar igual. El portaveu del Grup
Parlamentari Popular diu que els homes es coneixen pels fets;
li estic recordant que la Conselleria d’Educació i Cultura es
coneix pels fets, i contra els fets no hi valen arguments. Vostè
sap molt bé que aquesta és una dita molt clàssica: contra els
fets hi podrà haver paraules, hi podrà haver crítiques, hi podrà
haver menyspreus, hi podrà haver insults, o es podrà dir que es
tracta de cartutxos pirotècnics, però no són arguments vàlids,
no són arguments vàlids per tomar-los per avall. Quan se’ns
demanava quin és el gran fet que creim nosaltres que des de la
Conselleria d’Educació i Cultura s’ha estat fent pel Govern de
les Illes Balears: que s’ha passat del que era virtual al que és
real. Aquest és un fet innegable. Vostès, si volen ser objectius
i volen agafar els pressuposts i volen veure quines són les
realitats educatives, culturals i de política lingüística, veuran
que el que eren ens virtuals van essent entitats, van prenent
cos, es van fent reals, es van fent concrets.

Ens deia que tots els qualificatius ja els havia esgotat a
l’hora de valorar aquests pressuposts. Nosaltres creim que per
ventura sí que ha esgotat tots els negatius, però encara ha de
començar amb els positius perquè només n’ha parlat d’un, i
aquest un, i com ha dit molt bé el conseller d’Educació i
Cultura, era de difícil aplicació, perquè vostè sap que dins el
camp de l’educació hi ha l’educació pública i l’educació privada
concertada. Tampoc no és cap desbarat crear una fundació per
gestionar el Conservatori, sembla ser, no?, dins el camp de
l’educació jo diria que està així la cosa, o no? Des del punt de
vista, per tant, de treure punta i valor positiu al que pugui ser
una millor gestió d’un centre públic, entenem nosaltres que val
la pena donar suport a això.

Ens parlava de la promoció automàtica, del vot automàtic,
d’incompliments denunciats, d’objectius marcats, de registre
d’actius incomplerts; registre d’actius incomplerts. Li podríem
donar la raó, Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Popular, li
podem donar la raó. Hi ha uns objectius que es marca el primer
govern progressista i nacionalista que per ventura aspiren a 10,
i en aquest moment, quan encara falta un any i mig per
completar la primera legislatura, no s’ha arribat a 10. És això
negatiu? No, hem d’esperar que s’acabi la legislatura per veure
si haurem arribat a 7, i això no serà negatiu per a aquesta
comunitat autònoma perquè partíem de 0, o d’1 o de 2, o de 3;
sempre haurà estat positiu arribar una mica més enfora.

Creixement per davall de la mitjana. Vostès ens parlen aquí
del que pot representar créixer la Conselleria d’Educació i
Cultura els pressuposts per davall de la mitjana d’aquesta
comunitat autònoma?, i vostès no es queixen gens ni mica del
fet que el conjunt d’aquesta comunitat autònoma estigui per
davall de la mitjana de l’Estat? Per què amb la mateixa
insistència amb què vostès critiquen aquí com a Grup
Parlamentari Popular que no es compleixi aquesta mitjana a
nivell de comunitat autònoma, no fan el mateix a nivell general?
Per ventura tendríem més recursos per poder fer que la
Conselleria d’Educació i Cultura també hagués pogut rebre més
i millors aportacions.

Voldria acabar la meva intervenció reclamant que una
esmena de totalitat com aquesta que nosaltres hem vist que
se’ns ha estat presentada, una esmena de totalitat on fins i tot
s’atreveixen a fer esmenes d’addició, és una altra de les
iniciatives molt legítimes, legitimíssimes, però aquest grup
parlamentari que es conforma en acceptar 40.000 milions de
pessetes per unes transferències d’educació no fa més de tres
anys, que en aquest moment debat un pressupost de la
Conselleria d’Educació i Cultura de més de 68.000 milions de
pessetes, encara ho troben curt?, encara troben que és poc? Per
favor!, si varen acceptar molt manco, com a mínim reconeguin
que és positiu que n’hi hagi més. Aleshores totes les altres
esmenes que puguin ser esmenes de substitució o esmenes
d’afectació són comprensibles, però en un grup parlamentari
com el Popular nosaltres entenem que aquestes esmenes
d’addició hi són de demés.

Una altra de les observacions que volem fer és que,
escoltant el portaveu del Grup Parlamentari Popular, podríem
tenir la sensació, i nosaltres creim que potser sia vera, que
coneix a fons els pressuposts de la Conselleria d’Educació i
Cultura, que se’ls ha mirat bé, que els domina, però creim que
també això només és aparentment o que almanco ha volgut
passar per alt determinats aspectes que nosaltres creim que val
la pena remarcar. Per saber quines són les necessitats de la
comunitat autònoma, com és possible que vostès hagin
analitzat quines són realment les necessitats d’aquesta
comunitat autònoma i no considerin necessàries polítiques
afavoridores de l’ús normal de la llengua catalana dins aquesta
comunitat autònoma? És o no és una necessitat? Val o no val
la pena abocar-hi recursos econòmics? Per quines cinc-centes,
idò, estan retallant de la política de normalització lingüística
partides considerabilíssimes per orientar-les en un altre sentit?
Una de dues: o és que s’han mirat molt bé el programa
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d’ordenació del sistema educatiu amb el qual la Direcció
General d’Ordenació i Innovació treballa per una millor
adequació entre els continguts de l’ensenyament i la realitat
sociocultural i lingüística de la nostra comunitat, o és que
tampoc no s’han fixat en la tasca que desplega la Direcció
General de Planificació i Centres quan planifica la distribució de
l’oferta educativa i l’ajustament dels centres públics a les
necessitats de la població escolar.

És per tot això, i acabam la nostra intervenció amb aquestes
paraules, que nosaltres hem de rebutjar aquesta esmena de
totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i que
donam ple suport al que és el projecte de llei de pressuposts
que ha presentat la Conselleria d’Educació i Cultura. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, no es
força el Reglament quan hi ha un altre grup que intervé dins un
debat a la totalitat, però en el debat a la totalitat hi ha una cosa
fonamental que a vegades oblidam, i incorrem en una manca de
precisió quan feim un discurs economicista, quan no és un
discurs economicista el que defensa o sosté els principis que
defensen els diferents grups parlamentaris que hi ha en aquesta
cambra.

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Popular diu que no respon a les necessitats de la nostra
comunitat. “Agafin-lo, enduguin-se’l i facin-ne un de nou”. Per
tant el primer de tot que hauríem d’analitzar és a veure què
necessita la nostra comunitat. A la nostra comunitat hi ha dos
fets fonamentals que són, primer de tot, que hi ha una manca de
dedicació a l’estudi per part d’un nombre notable de ciutadans,
de joves que prefereixen entrar dins el món de la feina d’una
forma ràpida i no dedicar-se a l’estudi; de les comunitats, em
sembla, espanyoles deu ser prou avantatjada perquè es
produeixi aquesta situació, cosa no bona quan allò fonamental
i que produeix un desenvolupament econòmic i una millora de
la qualitat de vida de les societats està fonamentat bàsicament
en el capital humà, en el capital de formació i en les riqueses
naturals que hi pugui haver, que no és el cas de les nostres
illes. Per tant, la millora de la qualitat de vida i l’augment dels
nivells culturals de consum que hi hagi a la població, ve
directament relacionada amb el grau de formació. Per tant, és
una veritat que crec jo que poden subscriure tots els grups, fins
i tot el Grup Popular, que la formació, sobretot de la fase
obligatòria, es prioritària dins el context educatiu que tenim
aquí, que estam discutint-ne els pressuposts, els pressuposts
per donar una resposta claríssima, i en açò sí que hi ha
diferències i no necessitam xifres, en la manera de donar aquest
servei i a qui. 

Està molt clar que no hi ha suficients diners, perquè
bàsicament són persones que es necessita que es dediquin a
l’ensenyament. Per açò que sigui gros el capítol 1 no ens té
esglaiats, perquè en realitat el que pagam són sous a professors
o a gent que colAlabora amb el fet educatiu a tota la joventut
d’aquestes illes; fonamentalment no és una visió economicista
del grau d’inversió percentual sobre el nombre d’alumnes que
hi hagi la que determina la bondat o maldat d’un pressupost,
perquè depèn de les necessitats reals que hi hagi.

Igual que no és un criteri just pensar que no és urgent la
construcció d’aquestes infraestructures i que s’acudeixi a
l’endeutament dins les possibilit ats que té la comunitat
autònoma perquè les criatures d’ara no poden esperar a què la
situació econòmica de la comunitat hagi canviat a millor.

Dos principis fonamentals. Tercer principi fonamental: Qui
ha de gestionar aquest fet educatiu? Tenint en compte que
podem pensar que l’escolaritat obligatòria, que no és
obligatòria, comença als tres anys i la tenim fins als setze, i la
tenim coberta i hi ha una oferta de batxillerat suficient per la
demanda que hi ha en aquests moments a la comunitat
autònoma, només tenim un forat important que seria dels zero
als tres anys, que en part ja hi ha una resposta donada i és el
sector d’educació que exigirà, que exigeix més diners, perquè
les criatures de sis mesos, que n’hi ha qualcuna que comença,
no sé si és als sis o als quatre, no sé quants de mesos després
d’haver nascut, que acudeixen a aquests centres necessiten
unes cures, més capítol 1, que no necessiten alAlots i alAlotes
que són autosuficients en les seves necessitats.

Però a sobre hi ha una altra qüestió, hi ha un altre quid pro
quo, que és ensenyament públic o privat. O anam a conveniar
amb una gestió privada, amb una oferta privada, o
majoritàriament ho hem de fer a partir de centres públics. Des
d’aquesta banda de la sala creim que és l’oferta pública la que
ha de dominar, primer de tot perquè és la responsable
directament davant les famílies, bàsicament açò, i segona
perquè és una organització exempta de lucre, no està instituïda
per fer negoci. No em diguin que les institucions privades, a no
ser les que cerquen el benestar en un altre món, que fan classe
o que tenen un centre obert per no fer negoci. Claríssim. Uns
volen el negoci, els altres cercaran el cel o una vida millor a un
món que vengui després de la mort.

Per tant, si el pressupost dóna respostes correctes als que
més necessiten l’ensenyament, i que es va estenent de cada
any, cada vegada són més les respostes que tenim a una
educació infantil de zero a tres anys, si a l’escolaritat obligatòria
s’intenta que la relació que hi ha entre professor i alumne sigui
més correcta, si es gasten diners en la formació d’aquests
professors perquè actualitzin els seus coneixements i puguin
respondre davant l’alumnat d’una forma correcta, hi haurà
forats, es necessitaran diners per donar una resposta a la
formació continuada dels majors, creim nosaltres que els
minusvàlids, els que necessiten potser més ajuda per poder ser
més iguals dins aquesta societat, començaran si estan integrats
dins l’escola normal i corrent, però el que s’està discutint és
escola pública, escola privada, a favor de l’escola pública. 
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El que s’està discutint és donar prou diners a la franja
d’educació obligatòria, a favor dels pressuposts que estan a
favor d’una millor resposta a la franja d’escolaritat obligatòria,
i açò és l’essència de les diferències de criteri que, essent
respectables les defensades pel portaveu del Grup Popular, que
no hi ha davallat, els tants per cent no m’interessen perquè no
és una funció econòmica ni de negoci, el tema de
l’ensenyament, és una funció ideològica i de servei, aquestes
són les diferències que hi ha d’una banda a l’altra, i vostès
tenen tot el dret a defensar els principis de privatització de
l’escola, de tenir una escola diferent per als més llests i per als
que no ho són tant. Tot açò ho puc ent endre, però també
vostès han d’entendre que d’aquesta banda creim en una
escola igualitària que fa cada vegada més possible que els que
menys tenen s’atraquin als que tenen més, almanco per la
capacitat de ciutadania que adquireixen a la formació.

Jo crec que aquesta esmena a la totalitat és una esmena
francament millorable. Gràcies per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, Sr. Jaén Palacios té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente porque
creo que el planteamiento que se ha hecho en mi primera
intervención en el debate con el conseller todo ha quedado
bastante claro. Pero sí debo hacer algunas precisiones, y la
primera es que las enmiendas a la totalidad se presentan como
se presentan, no llevan cuantificación económica, como he
visto que algún portavoz de un grupo ha hecho aquí referencia,
se presentan como se presentan, con breves palabras, para dar
pocas pistas al Gobierno. Por tanto, se presentan con frases
acuñadas que son habituales desde el año 83 en esta cas, "no
se ajusta a las necesidades de nuestra comunidad autónoma",
esto es habitual.

Otra precisión, el tema de las fundaciones, ¿qué pasa?, ¿que
se echan ya atrás ustedes o qué? Eso lo tienen que explicar. Yo
creo que es de justicia reconocer que esto es un aspecto
positivo en cultura, aspecto en el que lamento no haberme
detenido más, pero también explico que el presupuesto de
educación es el 98% de la sección 13, (...) del tiempo lo he
destinado a educación, y no hemos hablado de lo demás
porque las inversiones inmateriales hacen referencia
fundamentalmente a cultura, a partida 64000 del programa 450
y tantos de cultura, y eso es a lo que nos hemos referido. Pero
yo he citado al conseller porque creía que era una medida
acertada, medida que el Gobierno, esta mañana explicaba el
conseller de Turismo que tenía otra fundación, y en el área que
le ha tocado gestionar a Izquierda Unida, pues también nos han
dicho que harán una fundación, o al menos yo he leído, no sé
si he leído bien, de menores. Estamos de acuerdo, es un buen
instrumento. No empiecen a decir que está adscrita a
educación, que no está adscrita a educación, eso es lo de
menos, eso lo crea el Gobierno y el Gobierno responde
solidariamente de las cosas.

Pero yo hacía esa reflexión y esa felicitación al conseller,
porque no me parece de recibo que ustedes critiquen las
fundaciones cuando hacen gestión sanitaria en hospitales
públicos y digan, iba a decir mientan como bellacos, no lo voy
a decir, a eso, y digan engañando a la gente que el Partido
Popular privatiza la sanidad, eso no es cierto, porque yo puedo
decirles mutatis mutandi en honor del Sr. Huguet, que ustedes
hacen lo mismo, y yo no lo voy a decir porque creo que eso es
falso. Simplemente eso.

El Sr. Pons ha hecho aquí la disquisición, pues muy bien,
cada uno hace la intervención que quiere, para eso es el
protagonista de su intervención y la monta como quiere. No
tengo ninguna crítica a eso porque cada uno lo hace como bien
sabe y mejor puede, yo le puedo asegurar que he pasado
muchas horas con los presupuestos, muchísimas horas, no
solamente yo, otras muchas personas del grupo Parlamentario
Popular y la comisión de educación del Partido Popular que los
ha estudiado. No son nuestros presupuestos, lo haríamos de
otra manera, ya lo creo que sí, que lo haríamos de otra manera.
Yo lo he explicado como he podido en el poco tiempo que tenía.

No voy a entrar, pero sí que debo citarlo que aquí no
estamos en el debate dialéctico de escuela privada o escuela
pública, porque éste es un gravísimo error que se empezó en la
República, antes de la República en el 31, y acabó como acabo,
éste no es un buen debate. Yo, Sr. Conseller, a su conciencia,
con mis nudillos, llamo a la puerta de su conciencia porque
usted es el conseller de toda la educación, no es de una parte,
usted es el responsable de la educación pública, de la privada
y de la concertada, y espero que usted no caiga en esa trampa
saducea de enfrentar las cosas, porque eso esta hace mucho
tiempo muy superado, es un debate muy añejo, ya sabemos
porque hemos estudiado la educación socialista y la comunista,
ya lo creo, lo que piensan, lo que pensaban, yo creo que eso ha
cambiado mucho, porque si pensamos algún conseller dónde
manda a sus hijos, a lo mejor los mandan a la privada, mándale
un (...) diciendo que eso no es lo que dice el socialismo. Éste es
un debate ya tan trasnochado que yo creo que es bueno, que
debe conocerse y leerse desde la República para acá, eso se
tiene que leer, pero eso está ya muy pasado. La enseñanza
concertada de iniciativa social se haga por quién se haga, ya
sea por instituciones religiosas, ya sean cooperativas, sea
quién sea, es una oferta más barata que la pública, más barata
que la pública, más barata que la pública y de una calidad
contrastada, mejor que la pública. No defiendo ninguna de las
otras cosas, estoy diciendo lo que es, y eso lo dice el INCE, no
lo digo yo, y en Baleares tienen menos profesores por aula y
más alumnos por aula. Hay que potenciar la educación pública,
ya lo creo que sí, y la privada y la concertada en lo que
podamos, y que la gente, lo fundamental, lo fundamental, al
menos desde mi visión liberal, es que puedan elegir, que los
padres puedan hacer, ...

(Remor de veus)

... donde puedan, donde puedan, yo no puedo elegir aquí
estar una hora, que es lo que me gustaría, tengo que elegir estar
los 5 minutos porque no tengo opción. Por lo tanto, la libertad
siempre es limitada, Sartre ja lo decía l'infern ce sont des autres,
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eso lo diría otro, Sartre no lo he leído por ahí. Por tanto, sin
entrar en este diálogo, lo que sí, Sr. Conseller, creo es que en
esta cuestión hay que tener extremada prudencia, porque eso
de decir que el Gobierno está por la escuela pública, el
Gobierno está por la educación, y su obligación constitucional,
constitucional, estatutaria no hay la referencia expresa, pero
constitucionalmente sí, es defender la educación, sea cuál sea
la forma en que se gestione.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular.
Torn de contrarèplica. Sr. Pons en nom del Grup Socialista, té
la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Quan es produeix un
debat i el conseller responsable en la matèria fa una intervenció
brillant, acurada, puntual i extensa, com la que s'ha produït avui
capvespre aquí, als altres que som portaveus dels grups
parlamentaris ens queda el torn de fixació de posicions o fer un
torn en contra. Des del Grup Socialista havíem de fer un torn en
contra i s'ha explicat quina era la visió global que teníem de
l'educació i si els pressuposts responien a aquests principis o
no. 

Jo estic convençut que vostè ho ha estudiat molt per la qual
cosa li don l'enhorabona, però s'ha traduït pèssimament a l'hora
de fer el discurs, s'ha traduït pèssimament. No té res a veure si
un mira i llegeix posteriorment les esmenes, amb el discurs que
vostè fa, catastrofista sobre la situació de l'educació i el futur
immediat dependent dels pressuposts que es discuteixen ara.
No té res a veure. És aquella de no sé què i las témporas, no
res, no tenen res a veure.

La conselleria ha fet un pressupost que respon a una
ideologia, aquí no es tracta de persecució de ningú, però que té
uns pressupòsits claríssims que l'educació pública que moltes
vegades és millor que la privada, i la demostració és als
exàmens que hi ha de selectivitat per entrar a la universitat fins
ara quina ha estat la productivitat i els resultats que ha produït
la pública i que ha produït la privada que estan francament en
contradicció amb aquest cant a la llibertat, al liberalisme que
vostè fa. Des d'aquests escons tenim uns altres principis i creim
que els pressuposts responen a aquesta principis, i com que hi
responen, estam més que justificats per tenir un vot favorable
als pressuposts i en contra dels seus desitjos manifestats avui
aquí des de la tribuna.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons en nom del Grup Socialista. Aquest
debat està substanciat, i passam al debat núm. 7 de globalitat
que és l'agrupació dels programes 421A, 421D, 421F, 422A,
422B, 423B i 423C. Per la defensa conjunta de totes les esmenes

que contenen aquests programes, que són del Grup Popular, la
Sra. Cerezo té la paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller d'Educació. En cinc minuts pens que
he de ser molt breu i anar directament al gra. Per això només
defensaré tres de les propostes que són, tal vegada, les més
significatives.

El PP propone la gratuidad de los libros de textos, presenta
una enmienda a los presupuestos de 500 millones de pesetas
para subvencionar los libros de texto. Según un informe general
de España, de consumidores, los alumnos a principio de curso
se puede considerar que hay que gastar en ellos unas 37.000
pesetas, la estimación en Baleares es de 15 a 20.000 en primaria,
de 20 a 25.000 en secundaria. A esto hay que añadir uniformes
en los colegios que los lleven, material fungible, ropa para
educación física, etc. Se puede hablar perfectamente de la
cuesta de octubre que ha desbancado la cuesta de enero. La
cuesta de enero es salvable porque son caprichos, la cuesta de
octubre es muy dura para las familias de recursos corrientes  y
no digamos de escasos recursos. El Gobierno central ha pasado
de 200 a 650.000 beneficiarios con unas subvenciones medias
de unas 12.500, y para ayudas a FP y bachillerato de 11.165
millones. Al haber liberalizado los descuentos en la adquisición
de libros en las grandes superficies ha traído como
consecuencia una rebaja de un 25%. Algunas comunidades
autónomas han llevado a la gratuidad total a los niveles
obligatorios con financiación parcial progresiva.

El Gobierno debería estudiar qué modelo es el que mejor se
adapta a nuestras circunstancias y proponer cómo haría
efectivo el derecho a la educación gratuita. ¿No resulta irónica
la desgravación de 5.000 pesetas en la declaración de la renda?,
¿cómo desgravarán los que no hacen declaración?, ¿y esa franja
entre los que se pasan un poco de la raya porque ganan algo
más y los que casi la alcanzan pero se quedan por debajo?, una
diferencia de una subvención total a una desgravación de 5.000
pesetas será bastante injusta. Ya sé que es muy difícil (...) las
cosas, pero vale la pena reflexionar sobre esto. Y última
pregunta, ¿por qué aplazar el problema al 2003?, ¿por
electoralismo?

Segunda defensa. El PP propone subvencionar el
bachillerato, insta al Gobierno a extender los conciertos a este
nivel educativo. No hay democracia sin libertad y sin
pluralismo, en educación la libertad se concreta en el derecho
a la libre elección del tipo de educación, creo que los mismos
derechos tienen las personas no creyentes, que tienen un
carácter liberal, que tienen una ideología, que los que tienen
unas creencias religiosas o no las tienen, porque las escuelas
concertadas, y yo soy una defensora de la escuela pública en
la que he trabajado 44 años, pero reconozco y no sería justa si
no dijera que ellos tienen una unidad de criterios y una
coordinación de los que carecen a veces las escuelas públicas.
Este derecho de la elección del tipo de educación expresamemte
no viene recogido en la Constitución, la LODE se limita a
recoger no el derecho, sino la forma de hacerlo efectivo,
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escoger centro docente distinto de los creados por los poderes
públicos. En la práctica, el derecho a optar por la clase de
educación encuentra dificultades, es difícil encontrar plazas en
los colegios concertados, es difícil porque si hacemos una
estadística hay una proporción importante que desea el colegio
concertado por su ideología, y bueno, porque les gusta más su
funcionamiento mayor que el de la escuela pública, aunque la
escuela pública, hoy por hoy, no tiene nada que desmerezca
con respecto de la privada, pro hay gente que la pide, y es
difícil a veces conseguir una plaza.

El modelo educativo tiene por finalidad garantizar la
educación gratuita. En principio, la LODE sólo contempla la
financiación a los centros privados en el nivel de enseñanza
básica y obligatoria, ese argumento subyace en la postura del
Govern, el Tribunal Constitucional sostiene que esa
especificación no supone que se excluya en forma alguna toda
ayuda estatal al resto de los centros privados, esto es, a los que
impartan enseñanzas a un nivel distinto del básico.

Los poderes públicos ayudarán a aquellos centros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca, es un mandato
al legislador para que fomente mediante ayudas económicas la
creación de centros privados, y ése es también un mandato al
ejecutivo para que fomente la extensión de generalidad y
gratuidad en niveles distintos de la enseñanza obligatoria.
Extender hacia arriba y hacia abajo la gratuidad es la auténtica
opción progresista. La extensión de los conciertos educativos
a los niveles no obligatorios no es una novedad, varias
comunidades autónomas ya lo han llevado a la práctica.
Destinar 200 millones, cantidad ínfima en un presupuesto que
se acerca a los 70.000 millones, para educación, sería una
decisión política digna de elogio.

El PP propone al Govern una inversión en materia de
servicios socio-asistenciales y educativos a la infancia, solicita
al Govern que destine 1.000 millones de pesetas como
subvención a los ayuntamientos para las escoletes y con
destino a las familias de bajo nivel de renta. La protección a la
familia es un asunto de política interdepartamental e
interinstitucional, que el Govern debe abanderar tomado como
modelo el plan integral de apoyo a la familia 2001-2004,
recientemente aprobado por el Gobierno de la nación, ¿el
Govern no quiere, tal vez no cree en el desarrollo de una
política global de apoyo a la familia que necesariamente debe
fomentar y coordinar? El 3 de diciembre del 99 y el 27 de
octubre del 2000, hubo aquí unos acuerdos parlamentarios para
regular la etapa de 0 a 3 años que al parecer no han sido lo
bastante fructuosos. 

¿Qué pide nuestra sociedad? ¿Cuál es la realidad a este
particular? Hay un cambio de modelo de sociedad, la mujer se
está incorporando al mundo del trabajo cada vez más, en esta
comunidad autónoma es muy frecuente el trabajo de la mujer,
la mayoría de las parejas no tienen hijos hasta el nivel de los 30
años, tienen pocos, la natalidad es de la proporción de 1,24 por
pareja o por mujer, entonces es preciso tener una ley de
conciliación de la vida familiar y laboral que dé un paso
importante hacia la auténtica igualdad de oportunidades.
Armonizar empleo y familia es un objetivo que toda política

debiera tener presente. La presencia masiva de la mujer en el
mundo laboral demanda políticas de apoyo a la familia, cuantas
medidas se adopten deben contribuir a que el cuidado de los
hijos no sea un obstáculo para que la mujer acceda a un puesto
de trabajo. De ahí la necesidad, no sólo de facilitar el acceso a
los servicios socio-asistenciales y educativos a la infancia, sino
de establecer otras medidas que permitan a los padres la
atención directa a sus hijos.

La conselleria de Educación, por supuesto, no tiene que
cargar con todas las culpas ni con todo este peso, pero sí es
preciso que se haga una política transversal junto con trabajo
y bienestar social, es algo que hay que coordinar a fin de poder
conseguir el máximo de calidad familiar y que el respeto a la
mujer que quiere trabajar, pero el respeto a los hijos que deben
ser atendidos.

La LOGSE determina en uno de sus preceptos la
voluntariedad de la educación infantil y encomienda a las
administraciones públicas que garanticen la suficiencia de
plazas. También encarga a las administraciones educativas que
coordinen los puestos escolares, pero la LOGSE no lo es todo,
al margen de la red educativa, la iniciativa social y también la
administración local vienen prestando unos servicios socio-
asistenciales a la infancia que no pueden ignorarse y que
requieren de una regulación hasta el momento inexistente.

Ya he dicho que es un tema que requiere de acciones
transversales, que exige coordinación y que debe enfocarse
con carácter de globalidad en una política de apoyo a la familia.

Desde el 96 al 2001, los presupuestos generales del Estado
han incrementado en un 70% las ayudas a comunidades
autónomas para guarderías infantiles, laborales y centros de
primera infancia. En cuanto ha incrementado este Govern sus
ayudas a las guarderías municipales, algunos hasta ahora
pocos, los ayuntamientos que han sido pioneros en esta
materias junto con la iniciativa privada está abandonados a su
suerte, sólo el Ayuntamiento de Palma destina más de 400
millones a esa tarea. Otros tantos municipios ven cómo se
incrementan sus gastos por las escoletes sin que hayan
recibido hasta la fecha ninguna aportación del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cerezo, ha d'anar acabant.

LA SRA. CEREZO I MIR:

En resumen, los servicios de atención a la infancia son
diversos, no se reducen al modelo educativo contenido en la
LOGSE. Esos servicios a la familia tienen una gran demanda
que crece cada vez más por la incorporación de la mujer al
mundo laboral, la oferta existente es insuficiente, y muchas
familias no disponen de medios económicos para hacer frente
a una necesidad cada vez más acuciante. La prestación de esos
servicios a la familia es plural, iniciativa privada,
ayuntamientos, empresas, tales servicios no son un lujo, sino
una primera necesidad. El Govern debe actuar y no continuar de
mero espectador como si el asunto no le incumbiera. Esta
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comunidad debiera ser una adelantada en esta cuestión. El
Govern debe proteger y garantizar los derechos de la familia, de
la mujer y del niño y prestar una atención preferente a las
familias numerosas, conciliar los ámbitos de vida familiar y
laboral es un objetivo político irrenunciable, el Govern debe
empezar a trabajar en esta cuestión porque nos va mucho en
ello.

Por ello, el Partido Popular ha presentado dos enmiendas a
los presupuestos, por importe de 1.000 millones de pesetas que
de distribuirían entre los municipios y como subvención a las
familias de bajo poder adquisitivo. Es un primer paso, pequeño,
sin duda, pero no será el último que propongamos en apoyo a
las familias, especialmente aquellas que tienen un nivel bajo de
renta o poseen la condición de familias numerosas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cerezo per la seva intervenció en nom del grup
Popular. Torn de fixació de posicions, Sr. Buele, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, en aquest debat de
globalitat sobre els pressuposts de la Conselleria d'Educació i
Cultura, fixam la nostra posició respecte de l'esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, ja va ser tractada en
comissió tota aquesta temàtica, es varen presentar i varen ser
tractades 13 esmenes d'addició, de les quals no se'n va aprovar
cap, per majoria, aleshores hi va haver també tres esmenes de
substitució, de les quals una sí que va ser acceptada, que és
l'educació, la finalitat de la despesa del capítol 7 al capítol 4; i
de les esmenes d'afectació també se'n va transaccionar una
relativa als programes de garantia social.

Amb molt d'encert, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular avui capvespre s'ha limitat a suggerir a l'atenció de les
p ropostes més significatives. Quant a les beques per a la
compra de llibres de text, val la pena recordar que això és
competència de l'Estat, que l'Estat no ha transferit les beques a
les comunitats autònomes, amb l'excepció del País Basc, a les
Balears se'n solAliciten, de beques, devers 8.000, i se'n
concedeixen, devers 5.000; tot i amb això hem d'afegir el que ja
hem tractat avui matí i està contemplat a la Llei
d'acompanyament, que apunta cap a la desgravació per compra
de llibres de text  i amb això creim que queda, d'alguna manera,
contestada aquesta esmena que es proposa.

Respecte del batxillerat, hem de dir que el batxillerat, ho hem
de recordar, no és un tram d'educació obligatòria, els poders
públics estan obligats a cobrir l'educació obligatòria, l'oferta de
batxillerat dels centres públics, creim nosaltres, és suficient per
cobrir tot el que es demana, totes les demandes, el batxiller dels
centres públic ofereix qualitat de centres, de professorat, i, per
tant, aquesta esmena tampoc no seria acceptable per nosaltres.

Quant a l'etapa de 0 a 2 anys, efectivament manquen
recursos, 1.000 milions més, en aquests moments ja se n'hi
posen 200 per part del Govern de les Illes Balears, l'Estat com a
administració pública no hi posa res, i convé que el que
solAlicita el PP de les Illes Balears aquí, ho tengui present a
l'hora de votar els pressuposts generals de l'Estat allà, a
Madrid.

És per això que a aquestes tres o quatre propostes més
significatives a les quals ha fet referència la Sra. Cerezo, com a
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el nostre grup no hi
podrà donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Si no hi ha més intervencions, està substanciat
aquest debat, i passam al núm. 8, debat de globalitat, agrupació
de programes 453A, 455A, 455B i 456A. Per a la defensa
conjunta de totes les esmenes fetes pel Grup Parlamentari
Popular a aquests programes, té la paraula la Sra. Margalida
Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Deixant
de banda el tema de les transferències al seu moment, i tornant
al debat de pressupost, al qual hem presentat una sèrie
d'esmenes i en el debat de la secció 13, en el programa de
cultura s'hi mantenen 22 esmenes. Les tres primeres fan
referència al condicionament, manteniment i rehabilitació
d'infraestructures que es troben en situació molt precària: el
camí de sa Caleta, d'Eivissa, amb més de 90.000 euros, el camí de
ses Fontanelles, també d'Eivissa, de més de 150.000 euros, i la
rehabilitació del castell de Llum, Can Blai, a l'illa de Formentera,
amb més de 150.000 euros. És una de les primeres esmenes a les
quals fèiem referència i que ens agradaria que es tornassin
analitzar per si no donaran suport a aquestes esmenes per
motiu de quantitat econòmica, demanaria si es pot fer una
transacció en aquest sentit.

Presentam també dues esmenes on demanam l'inici de la
construcció de la biblioteca pública d'Eivissa, amb una partida
de 300.000 euros, i a Formentera també per la mateixa quantitat.

Les esmenes 4650, 4653, 54 i 55 són esmenes amb l'objectiu
de fomentar la difusió de la nostra cultura popular i donar a
conèixer els béns d'interès cultural a les nostres illes, crec que
són esmenes totalment assumibles per aquest govern i que, per
tant, al pressupost del 2002 haurien de quedar reflectides.

També, quant a infraestructures, és necessària la
rehabilitació del castell d'Eivissa i la construcció d'un museu a
Formentera.

Les dues esmenes següents, senyors diputats, tenen una
importància especial, fan referència a partides pressupostàries
que, davant la situació actual, com bé ha mencionat el conseller
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d'Educació, situació d'increment de població immigrant i amb un
creixement continuat als centres escolars, fan referència que es
fomentin activitats d'intercanvi cultural dins l'àmbit escolar,
entre pares i alumnes. Hem de tenir en compte que a diferents
centres ho conviuen més de vint nacionalitats i, per tant, s'han
de posar en funcionament programes que puguin aconseguir
aquesta integració d'aquest alumnat. També demanam un pla
pilot per un pressupost de més de 48.000 euros, on realment els
professionals de l'ensenyament, en el sentit de donar suport la
difícil tasca de comunicació a les escoles, puguin posar en
funcionament aquest pla pilot per a la seva integració.

Vostès, del pacte, se'n preocupen, i des del Partit Popular
els demanam que realment se n'ocupin que, per tant, ens
aprovin aquestes esmenes que no suposen una quantitat
important del pressupost.

A la resta de les esmenes demanam partides d'intercanvi i
participació dels grups d'artistes teatrals entre illes i fora de les
illes. També una vertadera promoció de l'art i dels artistes de les
nostres illes, una dotació pressupostària per al Teatre Principal
de Maó, que tampoc no l'hem vista reflectida.

Per acabar, aquí avui i en aquesta tribuna s'ha posat de
manifest pel portaveu del PSM que el nostre grup, quan ha fet
la defensa de l'esmena a la totalitat, no s'havia estudiat els
pressuposts i que, per tant, el tema de normalització lingüística
era motiu d'aquesta esmena a la totalitat. Jo li vull dir que al
Partit Popular li interessa el tema de normalització lingüística, i
si vostè s'hagués llegit les esmenes que hem presentat veuria
com realment en tema de promoció de la nostra llengua, hem
presentat un conjunt d'esmenes amb una quantitat que supera
els 200.000 euros.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capó en nom del Grup Popular. Fixació
de posicions. Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molt breument, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Amb la intervenció de la portaveu del Grup Parlamentari
Popular hem fet presents aquí les esmenes que han presentat
referides a aquest punt i n'ha remarcat algunes, de les quals
voldria fer algunes breus observacions.

Quant a l'inici de construcció de la biblioteca pública de
titularitat autonòmica a Eivissa, convé que se sàpiga que estam
a l'espera de la resposta que doni el ministeri. Hi ha determinats
aspectes en els quals ha fet referència la portaveu del Grup
Parlamentari Popular que nosaltres recomanaríem que en lloc de
fer-los aquí, en aquest parlament, s'insistís molt més allà on hi
ha precisament qui és el titular de moltes d'aquestes
instalAlacions del patrimoni històric i artístic d'aquestes illes,
com a titular és el responsable de fer aquelles aportacions, ens
referim al Govern de l'Estat, aquelles aportacions que li

corresponen i que no sempre d'adeqüen a les vertaderes
necessitats.

Quant a elaboració del pla de protecció del patrimoni
històric i artístic de titularitat del Govern de les Illes Balears, ja
en comissió es va tractar aquest tema i, per tant, ja va quedar
que s'intentaria reconvertir una esmena d'aquestes
característiques amb una altra d'afectació.

Quant a alguns aspectes a què ha fet referència la senyora
portaveu, convé recordar que són coses que ja es fan que el
Govern de les Illes Balears du a terme i des del nostre punt de
vista entenem que no és correcte acceptar una esmena que ja
comporta que això ja s’està fent.

Sí li voldríem dir que en relació a l’esmena 4626, referida a
afectar una partida destinada a afectar una partida destinada a
promocionar la llengua catalana entre els comerços de les Illes
Balears, ens sembla que seria positiu que aquest Parlament
pogués aprovar aquesta esmena que vostès han presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Crespí en nom del Grup Socialista té la
paraula per fixar la posició. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument i tan breument que em
permetré un petit temps d’aquesta intervenció per contestar
alguna alAlusió que s’ha fet en el debat anterior, encara que no
tenint el micròfon no consta en el Diari de Sessions, però sí
consta a tots els que sèiem aquí i és sobre el tema del cost de
les transferències en el moment que es varen fer.

Aquest diputat en aquell moment, que possiblement tenia
la responsabilitat de la secretaria general d’aquest partit va dir
el següent dos punts: que el cost efectiu estava ben calculat i
ho mantenc, el cost efectiu està ben calculat, però el cost
transferit no tenia en compte una llei que s’aplicava i que això
generaria un dèficit d’inversions i despesa corrent, cosa que ha
passat com era molt lògic. Per tant, si el fracàs escolar és perquè
els alumnes no escolten als professors i ho traslladam en
aquest Parlament, pel que es veu tampoc els diputats escolten
als altres i podríem repetir la mateixa lliçó anys i anys i
seguiríem sense voler reconèixer el que ha dit un altre.

Entrem en matèria de cultura i del conjunt d’esmenes que
afecten la globalitat d’aquesta secció. Bé jo crec que aquest
conjunt d’esmenes formen part, una gran part d’elles d’allò que
en termes parlamentaris se’n diuen esmenes de campanar, que
afecten a allò que a un diputat li preocupa per a la seva
circumscripció electoral, però no responen a una visió global
dels problemes que fins i tot, des del Partit Popular es pugui
tenir de la gestió cultural d’aquestes Illes. Per tant, jo diria que
si aquestes esmenes reflecteixen l’oposició del Grup
Parlamentari Popular a la política cultural que du la Conselleria
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de Cultura, Educació i Esports, jo crec que el Sr. Conseller ha
d’estar ben content, perquè globalment no hi ha una crítica,
sinó que són temes molt puntuals, temes puntuals que alguns
d’ells que ja no veim aquí i que tenien una certa lògica en el
pressupost, precisament presentat per la conselleria i que són
esmenes purament d’afectació, ja varen ser acceptades en
comissió i per tant, es va tranquilAlitzar la preocupació del Grup
Parlamentari Popular que aquests doblers realment no es
destinessin, bé idò ara tenen la garantia que en el pressupost
es consigna explícitament que dins una partida global, una
quantitat de la mateixa es dedicarà en aquella cosa que a ells els
preocupava i que realment ja s’estava fent.

Després n’hi ha d’altres, com molt bé ha dit el portaveu que
m’ha precedit, bé són o competència d’una altra institució de
diferent rang, una institució de caire insular o bé són coses que
convendria debatre amb l’Administració central perquè són i
formen part d’aquells deutes històrics en relació a la naturalesa
plurinsular d’aquesta comunitat i que hi ha hagut unes Illes que
al llarg d’aquest temps no s’han vist ateses els seus desitjos i
les seves necessitats. N’hi ha unes altres que tenen una certa
lògica, en relació al patrimoni que no és convenient en aquest
moment introduir-les ja en el pressupost com una obligació, tot
i que com vostès molt bé saben, existeix una junta interinsular
que nosaltres entenem que és la competent per reflexionar
sobre com s’ha de fer aquest tema i que després evidentment
s’hi poden introduir les quantitats pressupostàries que sempre
és possible entre totes les institucions que intervenen per
posar-les damunt la taula. 

Per aquest motiu jo crec que aquelles esmenes que tenien
un sentit, han estat acceptades en comissió i les que queden
nosaltres no les donaríem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista. Amb
la seva intervenció queda substanciat aquest debat.

Passam al debat número 9, debat de globalitat de la secció
14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i la secció 32, ens
territorials. Hi ha una sèrie d’esmenes a distints programes
d’aquesta secció i d’aquesta conselleria i per a la defensa
conjunta d’aquestes esmenes la Sra. Cabrer en nom del Grup
Popular té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Del grup
d’esmenes presentades pel nostre grup a la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i secció 32, ens territorials, bàsicament
vull assenyalar el següent. A la secció 14 hi ha un grup
d’esmenes referides a la necessitat que les competències i els
programes que té el Sr. Sampol en matèria d’economia i
assumptes europeus passin a dependre del Conseller
d’Hisenda, no té cap sentit que aquestes competències estiguin
en el mateix temps a dues conselleries, a part de les disfuncions
que això genera, es tiren doblers pagant alts càrrecs que fan el

mateix i jo crec que ja n’hi ha prou de malgastar els doblers
públics. Per tant, com altres anys presentam aquest grup
d’esmenes, per tal de fusionar les competències a la secció 14,
que creim que és la conselleria que hauria de dur completament
aquestes competències en matèria d’assumptes econòmics i
europeus.

L’altra esmena proposada pel nostre grup a la secció 14, és
tan lògica i coherent que no puc entendre que no sigui
acceptada tal i com vàrem dir a comissió. Es tracta que aquest
Govern encarregui unes auditories operatives de les empreses
públiques d’ençà que governen, és a dir, des del juliol del 99,
el cost no és molt elevat, són uns 15 milions de pessetes, que
és allò que varen costar les auditories que vostès varen
encarregar de l’època del Partit Popular. La lògica d’aquesta
esmena jo crec que és aclaparadora, per una banda totes les
empreses públiques s’auditen anualment, ara i quan governava
el Partit Popular, vostès varen considerar que a més d’aquestes
auditories anuals s’havien de fer unes auditories operatives de
tota la legislatura passada, les auditories operatives, en teoria,
són per mirar com es pot millorar la gestió de les empreses
públiques, a vostès els interessava mirar com es podia millorar
la gestió d’allò que s’havia fet, cosa que no era lògica, fins i tot
em consta que empreses d’auditories els varen dir que el més
lògic d’aquestes auditories, era fer-les en el moment concret
que es demanava, però no del passat. 

Però bé a vostès no els interessava millorar, no els ha
interessat mai, l’única cosa que els interessava era jugar brut,
inventar unes auditories noves per filtrar als mitjans de
comunicació per canviar la realitat. Ara és el moment que
aquest Govern continuï aquestes auditories operatives, que ens
diguin tot el que han millorat, però jo crec que tenen por, no ho
volen fer i no ho volen fer perquè tenen molt per amagar,
vostès jo crec que són els reis de les empreses públiques, 1.000
milions més en personal, totes les inversions en endeutament,
ineficàcia en la gestió, etcètera, etcètera és el que reflecteix
aquest pressupost de les empreses públiques, sí Sr. Mesquida
em pot dir que no, però no voler acceptar aquesta esmena per
fer una auditoria operatives d’ençà que governen vostès és un
acte de covardia, però no es preocupin que tot arribarà. 

(Aldarull a la sala)

 Passant ja, Sr. Conseller no es posi nerviós, pot sortir aquí
i podem parlar de les auditories que vostès varen fer.

Passam a la secció 32, ens territorials. Les esmenes
presentades són de dos tipus, unes referides a la transferència
d’acció social a Menorca, Eivissa i Formentera, allà on va
quedar patent fins i tot per als propis socis de Govern, que la
transferència era dolenta. Nosaltres pretenem que determinades
part ides que han quedat a mans del Govern passin als dos
consells insulars que han rebut la competència. La darrera
esmena fa referència al fons de cooperació municipal. Per
primera vegada es contemplen 1.000 milions per a aquest fons
que nosaltres consideram positiu, encara que insuficient, en
aquest Parlament gràcies a una iniciativa del Partit Popular es
va crear una ponència per crear aquest fons, ponència que no
ha tornar a reunir-se des de molt abans de l’estiu. Per tant,
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encara que s’hagin pressupostat aquests doblers el repartiment
d’aquest fons pareix que va per llarg, cosa que no ens agrada
gens, com tampoc ens agrada que el compromís que va arribar
el Govern amb la Felib, feu de la Sra. Nájera fos de 2.000 milions
i en canvi al final només hi hagi 1.000 milions. Ara també hauran
de negociar amb l’altre associació municipal que recentment
s’ha constituït. Però en qualsevol cas creim que aquest fons
hauria de partir amb uns pressuposts molt més ambiciosos
perquè 1.000 milions entre més de 60 municipis és ridícul, és
cobrir l’expedient que hem creat el fons, però proposam 2.000
milions més, que ens agradaria que es transaccionessin i sense
cap dubte al final serien uns doblers que els nostres ciutadans
rebrien a cada municipi i notarien en la millora dels serveis
públics.

En definitiva crec que el grup d’esmenes presentades pel
nostre grup a la secció 14 i la secció 32 no tenen cap d’elles cap
malbaratament i demanam una darrera reflexió en aquest plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer en nom del Grup Popular. En
fixació de posició Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista té la
paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente el debate se presta para
muy poco, por cuanto que los argumentos que se han dado por
la parte proponente de las enmiendas han sido completamente
vacíos, siempre rodeado de estertores i escenografía hueca,
pero en fin, nada nuevo, lo mismo que nos ha dicho para este
debate, nos lo ha dicho para otros muchos, es decir son una
serie de argumentos intercambiables que se utilizan según
conviene en un sitio o en otro. Por tanto, por intercambiables
siempre huecos.

Se nos ha dicho que hay que cambiar el sistema de
atribución de competencias que ha hecho este Gobierno, bueno
cada gobierno tiene su opción de organizarse, este Gobierno ha
escogido una, el Partido Popular sin duda escogería otra, lo
cual nos diferencia y es bueno. Ha dicho que hay duplicidades,
no ha explicado ninguna de esas duplicidades que hay,
naturalmente si no ha explicado ninguna de esas duplicidades
suponemos que no las debe haber, porque si la diputada que
ha explicado tantas otros supuestos graves problemas
existentes, no ha podido explicar ni una de esas duplicidades,
debe ser que no existen. Lo que es más llamativo es lo de las
auditorias operativas, ahora se dan cuenta, después de tantos
años ahora se dan cuenta que las auditorias operativas pueden
ser buenas, interesantes y se pueden sacar buenas
conclusiones, lástima que no se hubieran dado cuenta hace 4,
5, 6, 8 o 16 años, porque nos habríamos ahorrado muchos de
los problemas que ha sufrido esta comunidad autónoma,
realmente eran necesarias y lo vieron ya con el resultado que
hubo de esas auditorías operativas, con las cuales estaban
ustedes muy interesados por sus resultados y aquí mismo en
este salón de plenos se preguntaba insistentemente por ellas y

en una comisión el conseller las leyó sin hacer prácticamente
ninguna valoración porque la valoración se hacía con el propio
resultado de las mismas.

Esas auditorías operativas sirvieron para sacar una serie de
consecuencias y lo que se tiene que hacer a continuación es
aplicarlas, aplicarlas y al cabo de un tiempo evaluar que tal ha
sido el resultado de los cambios que se han hecho para evitar
los problemas que sucedían en la etapa negra y evitar que
vuelvan a suceder en este momento. Entonces ahora parece
que no es necesario, ni oportuno llevar a cabo ese tipo de
actividades operativas, ni malgastar ese dinero público en más
altos cargos, más despilfarro y tan superficial como dice, ahora
hay que aplicarlas y en el momento que corresponda dentro de
un tiempo, pues tendrá que valorarse que tal ha funcionado, las
medidas que se tomaron para evitar los problemas que había en
la etapa anterior. Hombre sobre las transferencias a consells
insulars esto sí que tiene todavía más gracia, cuando todos
conocemos especialmente que los que estuvimos en el Consell
de Mallorca hace unos años, que especialmente desde la
llegada del Gobierno Matas, no es que se suspendieran las
transferencias a los consells, es que no se enviaba ni el dinero
que se debía al Consell de Mallorca y ahora que se nos hable
de transferencias, simplemente es llamativo.

Por último nos habla del fondo municipal, el fondo
municipal que tiene una cantidad, en términos matemáticos que
equivale al infinito, con respecto a la que había antes, puesto
que antes había 0 pesetas, ahora hay 1.000 millones, de 0 a
1.000 millones es una distancia infinita y me llama la atención
que ahora que se dan cuenta que hemos puesto en marcha este
fondo municipal pues vean las ventajas y lo bueno que es que
existan y simplemente se limitan a recordarnos que existe el
comité Rodríguez, bueno existe el comité Rodríguez, bueno ha
sido una ocurrencia interesante de este personaje, ha creado un
comité alternativo, ahora no sé si ese comité alternativo tendrá
que negociar o no negociar con el Govern, porque para eso esta
la FELIB, para llevar a cabo las negociaciones que hagan falta
y no creo yo, sin ser gran especialista en este tema, desde
luego no creo que pueda ser permisible que cada personaje que
represente a un ayuntamiento que considera que como no
puede mandar en ese sitio, tiene el deseo de crear otro sitio
donde mande como está acostumbrado y organice su taifa
particular, tenga luego el Govern que ir a negociar con tantas
taifas, como personajes con deseos de mandar existan, no
parece cuanto menos lógico. Por lo menos nos debemos de
felicitar que exista ese fondo municipal, que no había existo
nunca y por fin ya existe y lo que me alegra es que todas las
cosas que se están haciendo por parte de este Gobierno son
buenas y se apunten y pidan de lo que hace el Gobierno más,
así que gracias por su apoyo por lo menos inconsciente y
trataremos de seguir haciendo las cosas igual de bien que hasta
ahora.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat el debat número 9.
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Passam al número 10, debat a la totalitat de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, ens de dret públic 83 Institut
Balear d’Aigua i Energia, ens de dret públic 84 Institut Balear de
Sanejament i ens de dret públic Institut Balear de la
Conservació de la Natura. Hi ha una sèrie d’esmenes
presentades i per la defensa conjunta d’aquestes esmenes en
nom del Grup Parlamentari Popular el diputat Sr. Jaume Font té
la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bones tardes a totes les senyories. Jo no sé si el Sr. Diéguez
tenia previst que era jo que venia a parlar després...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font no em creï incidents d’entrada, era un altre debat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No, no li crearé, per una altra part animarem un poquet la
festa, que és la festa més gran de l’any del Parlament com és
l’aprovació de la llei màxima de la institució i del Govern.

Miri Sr. Diéguez, 1.000 milions és una quantitat finita, vostè
era ha dit que era infinita, finita. Però miri jo només li vull dir
una cosa i és que estic espantat perquè jo no pujo a cap
escenografia negre, ni a cap (...), és a dir vostè fa escenografies
negres, etapas negras, debates huecos, jo només li diré aquella
glossa mallorquina que diu: canteu, canteu estimat, canteu si en
teniu ganes, que un ase com més brama camina més aviat.

(Rialles)

Jo només li puc dir això, perquè vostè ha parlat de coses
que no havia d’haver parlat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Font. Després d’aquest tema passarem a Medi
Ambient. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Medi Ambient, és evident que
nosaltres no podem estar d’acord amb aquest pressupost. Medi
Ambient és una conselleria que crec Sra. Consellera que amaga
el que vol fer i com s’ha de fer, una vegada mesuram el seu
tercer pressupost, tercer pressupost de vostès, un s’adona que
pareix que s’amaga el que es vol fer i com es vol fer, és una
conselleria per a mi, per a nosaltres, incapaç d’executar el que
preveu, estam parlant, perquè hem vist els altres dos
pressuposts. És a dir, la nostra esmena a la totalitat ve basada
amb totes aquestes coses que li vaig dient, no saben com han
de fer i amaguen el que volen fer, no són capaços d’executar els
pressuposts i li diré partides importants a final d’any que estan
sense gastar.

És una conselleria que maquilla els fracassos polítics, que
maquilla els fracassos polítics i li diré quin, vostès havien de

comprar les Ufanes, era un triomf, com que no l’han comprada
ho maquillen i la fan monument, això és maquillar els fracassos
polítics, és maquillar les propostes fetes aquí a un debat
d’investidura l’any 1999, comprarem les Ufanes, les hem fetes
monument, cosa que ja era abans, perquè la gent de la zona
sempre l’ha cuidat. És una conselleria que més que mai té
abandonat els boscs d’aquesta terra, sembla mentida. És una
conselleria que té abandonats els torrents, totalment
abandonats, és una conselleria que no creu en els consorcis, no
creu en els consorcis per intentar fer consorcis per la millor
demanda de l’aigua o per la millor gestió de la qualitat de
l’aigua per al consum humà, damunt les taules de les direccions
generals s’acaramullen papers de distints ajuntaments, allà on
han decidit constituir un consorci per ple, els ajuntaments
tenen nomenats les persones que han de participar en aquest
consorci i la conselleria passa tot l’any i no nomena aquestes
persones, o consorcis que ja estan creats com el de Maria, es
creen problemes, per cert batles del PSM, pactats amb el PP. És
a dir molts de problemes, hauríem de sentir a parlar al Sr. Jaume
Mestre de Maria de la Salut de com està de content del
consorci de la Conselleria de Medi Ambient. 

Per tant, és una conselleria que no és capaç de resoldre
situacions, però més encara d’estar en contra, perquè no són
creïbles aquests pressuposts, perquè vostès amaguen com ho
han de fer, ni ens diuen com ho faran, hem d’estar en contra
que no és capaç d’aturar els problemes de salinitat que hi ha a
diferents zones de Balears, és una conselleria que fa 14 mesos
per ordre del President Antich es compromet a donar una
solució integrada a tots els problemes de salinitat de la costa
Nord de Mallorca, no s’ha fet res, tot el contrari, la falca
d’intrusió de aigua salina enguany ha augmentat de pous que
estaven a 3.350 clorurs per milAligram, crec que és, ha passat a
4.500 i el màxim són 350 i no es fa res, mandat pel President,
però la consellera no ho té en compte, però tampoc podem estar
a favor d’aquest pressupost i per això aquesta esmena a la
totalitat, perquè vostès han seguit en la mateixa línia de seguir
castigant els pagesos, la Conselleria de Medi Ambient, no la
d’Agricultura, la de Medi Ambient. Han decidit que no es
poden fer nous pous i als pagesos els vénen la moto, com
aquella moto que ens varen vendre del banc de terres que havia
de salvar el tema de l’agricultura, no hi ha res, ara farem un banc
d’aigua agrícola, però mentre que es fa aquest banc d’aigua
agrícola, aquí cap pagès, no parl dels que no siguin pagesos i
vulguin fer una casa, cap pagès pot fer un pou, en canvi a les
Ufanes de Campanet es poden seguir fent pous, en canvi la
conselleria resulta i per això no podem estar d’acord i hem de
presentar una esmena a la totalitat perquè és incongruent amb
allò que explica i proposa després amb el que fa, fins i tot direm
que s’han donat autoritzacions per perforacions, no per
extreure aigua, a les Ufanes de Campanet al Sr. Cerdà, en canvi
els pagesos no en poden fer de perforacions. 

Li diré més, han estat capaços de donar 4 llicències de
perforacions amb extracció dins Anei a Son Vila a la zona Nord
de Mallorca i després fan un decret perquè cap pagès, ni ningú
pugui fer altre pou, però quan ja han donat als grans, supòs
que em permetrà la paraula, "orferatums" de l’aigua, els
permisos per treure aigua, quan aquests senyors ja tenen els
permisos i poden seguir xuclant i ser capaços cada vegada més
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de salinitzar els pous, després sí a aquella persona humil, aquell
que necessita tal vegada un poc més d’aigua perquè s’ha de
cuidar de llevades o ha de passar d’un cultiu de secà a regadiu,
aquest no en pot fer. La qual cosa poc a poc li estic dient coses
molt objectives, que és la veritat de la seva política durant dos
anys i set mesos, dos anys i set mesos ja, Sra. Consellera això
s’acaba.

Després una altra qüestió molt important, aquest
pressupost no aposta pels problemes de l’aigua Sra. Consellera,
no aposta, aquest pressupost no aposta per a la reutilització
d’aigües depurades Sra. Consellera. A depuradores que vostè
tenia tractaments terciaris que podien ja funcionar i això ja
hauria de ser Agricultura que hauria de fer el projectes de les
conduccions de l’aigua ja en baixa, depuradores que
funcionaven bé, en aquest moment no funcionen. Tampoc
aquest pressupost aposta per una forma de bon de veres per un
bon funcionament de les depuradores, més que mai les
depuradores de Balears fan més olor que mai i això és una
veritat i ho comenta fins i tot el Sr. Ramon d’Esquerra Unida i
ho diu clarament al costat de ca seva no hi pot viure allà a
Eivissa, que fa més olor que abans.

(Aldarull a la sala)

No, no això és la realitat, una altra cosa és que a vostès,
l’esquerra això ho domina, expliquen a la gent, jo que sé,
aturaran la incineradora, però després no l’aturen, o que no
empraran cotxe oficial i després hi van. És a dir, vendre en
saben més que cap, ja m’agradaria a mi saber vendre com
vostès, així de clar. Però no acaba aquí, vostès sempre han estat
uns grans defensors de les aigües subterrànies. El seu
pressupost i per això hi ha d’haver una esmena a la totalitat,
està mancat de polítiques per mirar de millorar aqüífers, vostè
sap que tenim papers damunt la taula de la conselleria, aqüífers
que estan en perill i Europa en qualsevol moment podria aturar
l’extracció d’aigua d’aquest llocs. Hem d’anar cap a una
agricultura integrada, cap una altra forma d’abonar el camp, una
altra forma d’alimentar les plantes, de tractar les malalties, no el
fiquen ni a programes de formació, que en té de despesa
immaterial, ni programes de formació, ni incentius perquè la
gent s’apunti a contaminar menys, això seria una política molt
de vostès, però no hi ha res, és el tercer any que li presentam
les mateixes esmenes aquest partit i no n’accepta cap.

Vostè tampoc crec que pugui, com li he dit abans, dir moltes
coses d’allò que ha fet en els torrents, la neteja de torrents, una
altra vegada ens trobam que aquest pressupost, els doblers que
té després de dos anys i mig i dos anys i set mesos de no haver
fet neteja de torrents, és a dir, vostè sap que el de Sant Miquel
quasi, “ho va haver de fer net” perquè jo cada dia li pegava
bescollades aquí, una darrera l’altra, fa quatre mesos, ho sap,
vostè m’ho va dir en comissió l’altre dia, el vaig creure, res més.
Miri jo li faig la pregunta, als 15 dies torrent net, per sort les
inundacions varen ser al cap de tres setmanes, això és la veritat,
això és la veritat i els taps que s’han produït als ponts de ferro,
no els han llevat els del parc, qualcú hi va deixar la pell per allà.
Per tant, Sra. Consellera vostè no aposta per la neteja de
torrents, a mi em preocupen els animals i em preocupen les
plantes, però li dic que també em preocupen les persones i jo

trob que vostè li manca que li preocupin més les persones,
vostès no aposten tampoc i en aquest cas no hi ha excusa
perquè tenen projectes fets dins la conselleria des de l’any 99,
ara ja no parlo de neteja de torrents, parlo d’arreglar llits de
torrents, per poder realment si ve una torrentada que surti
millor, vostè té el projecte fet, del torrent de Sant Miquel,
torrents de Búger, d’altres torrents, torrents d’Eivissa, té el
projectes fets i torrenteres de Menorca, té els projectes fets,
estam a l’any 99 i no n’ha desenvolupat ni un, lògicament no
aposta en aquest pressupost i nosaltres li hem de presentar una
esmena a la totalitat.

Però també li volia dir és que passa el temps, vostès són
menys verds de com eren, de l’any 99 cap aquí ha canviat molt,
però altres arguments a part d’aquests que li he dit, que
demostren que no podem estar d’acord amb el seu pressupost,
són les modificacions que durant i si vostè agafa el tom del
llibre de l’execució de pressupost, ho podrà veure perfectament,
aquí no hi ha gens de demagògia i per exemple en el tema de la
gestió de la demanda, molts de “tinglado”en el tema de la
gestió de la demanda de l’aigua, la gent no arriba a saber el seu
significat, no, no, però és que la consellera tampoc ho sap,
perquè després quan un veu que resulta que posen per
despesa immaterial 105 milions de pessetes i no són capaços de
gastar-ne la meitat per a aquest tema o si un en protecció,
control i defensa del medi públic hidràulic, inicialment es posen
en inversió immaterial 59 milions de pessetes i després en
gasten 83 i les inversions reals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President.  Resulta que lleven els doblers
d’inversió real per dur-la a despesa immaterial, no podem estar
d’acord amb la seva política. Planificació forestal també vostès
diuen, miri com ens enganen en el pressupost, 57 milions de
pessetes d’inversió immaterial, després modificació 310 milions
de pessetes d’inversió immaterial, esmena a la totalitat rotunda
i amb tres asteriscs de sis puntes Sra. Consellera, s’ha acabat.

Després una altra qüestió i acab, Sr. President, incapacitat
d’executar pressupost, fonament d’energies renovables, es
barallen amb entre els consellers perquè tothom aquí fa
energies renovables, uns conseller, la consellera, diuen
inicialment 143 milions de pessetes, després ho modifiquen i ho
deixen només en 77, ja no gasten tant, de 143 que han dit que
gastaran, després ja només són 77, ho passen a despesa
immaterial als que han llevat, però és que dels 77 que queden a
dia d’avui, només han estat capaços d’executar-ne 28, és a dir,
mentida, fals, tot el que diu les terres d’energies renovables, tot
és façana, tot és ganes de quedar bé cap a l’exterior i no fer res
per als ciutadans. Però el més greu de tot, planificació forestal,
vostès coneixen a la Sra. Rosselló defensant els arbres, bregues
amb la Sra. Munar de qui és l’arbre i ho lleva, planificació
forestal resulta que infraestructures, protecció i defensa del
medi ambient, partida 60.111, pressupost l’any que ve i poden
pujar aquí i dir nosaltres és que ens preocupa molt la protecció
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forestal i nosaltres netejarem, regenerarem, 250 milions de
pessetes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President, 250 milions de pessetes i resulta que
després aquests 250 milions de pessetes, ara avui són 36
milions de pessetes en regeneració forestal. El més simpàtic és
que els 250 milions se’n van després a despesa immaterial a una
altra partida i una partida que eren de 57 milions de pessetes
passen a ser 360 milions de pessetes de despesa (...).

Sra. Consellera, nosaltres l’hem suspesa cada any, la tornam
suspendre enguany, però li dic i acab Sr. President, que jo estic
més tranquil en suspendre-la, perquè me n’adono que no és
una postura de voler estar en contra dels altres que no són els
teus, que són vostès, és la constatació del fracàs d’executar
dos pressupost i vostè ens presenta un altre pressupost que
ens torna enganar, no aquest Parlament, vostè enganya a la
ciutadania de Balears, per tant, vostè hauria de retirar la secció
15 i fer-ne una que com a mínim fos creïble, baldament hagués
de posar que anirà en cotxe oficial i que no aturarà la
incineradora.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Sra. Consellera
de Medi Ambient vol obrir una qüestió incidental? Té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat del Partit Popular, està clar que mai li ha agradat, ni li
agradarà, n’est ic ben convençuda la política que du endavant
aquesta Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears i a més aquestes paraules que vostès reiteren d’una
manera constant, incapacitat, amagam, maquillar, abandonar, tot
és negatiu, jo crec que és una qüestió que realment està clar
que les polítiques que vostès feien i les polítiques que
nosaltres feim no tenen res a veure, la qual cosa li he de dir que
m’alegra molt, perquè crec que és una forma d’entendre que el
medi ambient, des d’aquesta conselleria d’aquest Govern
s’entén d’una manera molt diferent a com l’entenen vostès i per
tant, no és estrany que de vegades no entenguin coses que els
resulta molt difícil, no només d’explicar sinó també d’entendre.

Però dit això, jo crec que convendria explicar un parell de
coses, perquè el que ha fet ha estat més una anàlisi del
pressupost executat o no executat i li he de dir que està
executat quasi bé el 100% en aquest moment i que precisament
té un coneixement molt gran i no parla del pressupost del 2002
i que per tant, seria el que hauria de plantejar quines són

aquelles partides o aquelles seccions, aquells projectes que
puguin estar en aquests pressupost que no li semblin correctes.
Per tant, està parlant més com li dic d’execució que dels
pressuposts del 2002. Però bé farem una cosa, vostè pareix que
té una fixació en el tema de l’aigua i crec que aquesta
Conselleria de Medi Ambient a més del tema de l’aigua té altres
coses, idò intentaré explicar aquestes qüestions que vostè s í
que ha plantejat. De totes maneres m’agradaria dir-li prèviament
perquè convé que ho sàpiga vostè, com a diputat del Partit
Popular que el medi ambient té molt a veure amb les persones,
per a aquesta consellera, per a la conselleria, el medi ambient no
es pot entendre sense les persones. Per tant, espero que a partir
d’ara entengui i ho entengui d’una vegada que quan parlam de
medi ambient es parla també de persones. Per tant, aquesta
conselleria, les seves polítiques van adreçades a les persones
i tenir una bona qualitat mediambiental significa tenir una bona
qualitat de vida de la gent.

Dit això, crec que hauré d’intentar explicar-li aquest
problema que a vostè sempre li preocupa tant i a més com dic
de manera reiterada i és el que fa referència a les Ufanes. Jo crec
que vostè té una fixació en les Ufanes, és increïble i m’agradaria
saber si perquè tenien aquesta fixació no varen comprar les
Ufanes a l’anterior legislatura, quan varen tenir aquesta
possibilitat de poder-ho fer i no ho varen fer i precisament ara
tot el temps està dient que haurien de comprar les Ufanes. Miri
Sr. Font el que ha fet aquesta conselleria d’aquest Govern ha
estat protegir-les, protegir-les d’una manera clara i contundent
amb una fórmula li pot sembla bé o no, però estan protegides
per un decret que diu clarament quin és el seu grau de protecció
i quins són els usos que se’n poden fer i entre altres coses
parla evidentment de l’aigua i vostè ho sap perfectament Sr.
Font i l’únic Govern i l’única conselleria que s’ha atrevit a fer
això ha estat aquesta, quan vostès com ja li he dit ho haguessin
pogut fer, han tengut molts d’anys per poder comprar les
Ufanes, vostè sap perfectament que s’hagués pogut fer. Per
tant, parlem de les coses una rera l’altra.

En segon lloc Sr. Font, quan parla d’aquesta idea reiterada
que es donen permisos al Sr. Pou per a pous. Vostè ja ho sap
perfectament, a més ja li he contestat repetides ocasions i ha
demanat molta informació a la conselleria, que mai li hem negat,
per tant, no per què diu que amagam, tot el que ens ha demanat
li hem donat. Per tant, sap perfectament que s’han donat
permisos de sondejos per reubicació de pous que efectivament
es salinitzaven a determinades zones, reubicació de pous, no
nous pous i vostè ho sap perfectament. Per tant, a les Ufanes
hi ha una resolució i vostè també sap que es va aprovar, no es
poden fer nous pous i per tant, llegeixi el decret.

En tercer lloc, castigar els pagesos, però Sr. Font tot el dia
està igual, si castigam els pagesos, jo crec que vostè com a
batle el que hauria de fer és i la Conselleria de Medi Ambient es
brinda totalment, fer una feina per millorar la gestió de
l’agricultura des d’un punt de vista mediambiental i no tenim
cap problema per fer-ho, evidentment li pertoca més a la
Conselleria d’Agricultura que té a més unes partides
pressupostàries des d’Europa per fer precisament, com vostè
sap perfectament, a través del pla de desenvolupament rural
ajudes agroambientals que podrien anar encaminades en aquest
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sentit que no té la Conselleria de Medi Ambient, però
evidentment se’n pot parlar. Però dir-li que en el tema dels
pous, vostès varen fer el Pla hidrològic nacional, aquests pous,
o aquesta resolució o instrucció que ha fet interna el director
general de recursos hídrics, només és aplicar el que diu el Pla
hidrològic de les Illes Balears i vostès varen fer el Pla hidrològic
de les Illes Balears i precisament aquesta conselleria d’aquest
Govern va activar al màxim perquè es pogués aprovar aquest
pla hidrològic i com encara no s’havia aprovat es va fer un
decret per a la sequera per tenir una regulació de la manera com
s’havien de conservar i tractar els nostres aqüífers.

Per tant, Sr. Font no doni lliçons de com s’han de tractar els
aqüífers, perquè si hi ha hagut algú que ha fet alguna cosa
diferent de sobreexplotar-los ha estat aquesta conselleria i ha
estat aquest Govern i això ho sap vostè perfectament,
baldament hagi de fer oposició en aquesta tribuna, sap
perfectament que la primera que s’ha dit aquí infiltració
d’aigües dins per exemple l’aqüífer de l’Estremera, ha estat des
d’aquest a decisió que s’ha pres des de l’Administració hídrica
i a més la primera vegada que s’intenta fer una gestió eficaç i
sostenible dels aqüífers és precisament aquesta conselleria i
vostè ho sap perfectament i si no ho vol saber em sap greu,
però evidentment s’entén que facem el que facem Sr. Font, a
vostè no li agradarà, ni tampoc al seu partit.

Per una altra banda, dir-li que nosaltres efectivament
nosaltres no només volem protegir els aqüífers com a un
element fonamental per gestionar millor l’aigua, sinó que també
volem plantejar-nos idees, també plantejaments que no són tan
nous perquè es fan a altres llocs i funcionen, precisament
nosaltres pensam que per millorar els recursos i per millorar la
qualitat de la gent, precisament pensam com per exemple amb
un banc d’aigua agrícola, que és una fórmula que per ventura
no l’entén, ja li explicaré algun dia a una compareixença
parlamentària, és una manera per precisament fer un bon ús
d’aigua agrícola, a través de fórmules noves i que funcionen
com ja li he dit a altres llocs. Per tant, jo crec que en el tema de
l’aigua Sr. Font, sempre es podria fer més, però la feina que s’ha
fet des del 99 per part d’aquesta conselleria i del Govern, jo diria
que és una tasca importantíssima en aquesta nova cultura de
l’aigua, que vostès per ventura no hi creuen, nosaltres no tan
sols creim en ella, també l’exercim.

Resp ecte la qüestió de les depuradores, miri jo li he de dir
que el tema de les depuradores que per una altra banda pareix
que olor només en fan ara, abans no, jo crec que olors en fan
des de fa molts d’anys i jo li podria explicar, perquè ho sàpiga,
es veu que no ho sap, que la depuradora de Vila, és a dir,
Eivissa, fa molt de temps que fa olor, crec que hi ha molta gent
aquí que ho pot dir, no és només d’ençà de l’any 99 i a més
també si fa olor és per en molts de casos perquè no es va fer de
manera correcte en el moment que es va fer i que consti que no
la va fer aquest Govern. També podríem parlar de moltes altres
depuradores com a Cala en Porter a Menorca, etcètera, però és
igual el problema no és de si feia olor fa 10 anys o 5, el
problema és que la solució, o si més no la intenció d’aquesta
conselleria, així ho demostren aquests pressuposts, és
clarament intentar millorar l’estat de les depuradores.

Dir-li clarament, si vostè ho ha mirat, hi ha una partida que
s’ha posat en el pressupost, supòs que vostè l’ha poguda
veure, esper que l’hagi estudiada, s’ha posat una partida
concretament, si em permet, de 285 milions per millorar el
manteniment de depuradores, li record perfectament i vostès ho
saben, tots els diputats i diputades, vàrem fer una auditoria de
les depuradores d’Ibasan i precisament ens varen dir d’una
manera molt clara que s’havia de millorar aquest manteniment
de les depuradores, però que a més aquest manteniment de les
depuradores s’havia deteriorat perquè hi va haver una decisió
per part d’un conseller, evidentment anterior que jo, que va
prendre la decisió de llevar 400 milions de pessetes en
manteniment de depuradores perquè va considerar que havien
d’anar a una altra partida. A partir d’aquest moment comencen
a funcionar malament les depuradores, comencen a tenir
problemes les depuradores, perquè un manteniment bàsic de les
depuradores és fonamental per al seu bon ús i per a la seva
continuïtat d’existència i per tant, perquè funcionin bé.

Per tant, nosaltres incrementam en un 10% el que és el
manteniment de depuració i per tant, feim una aposta important
per un tema que consideram fonamental. En segon lloc dir-li
que, vostè ho haurà pogut veure als pressuposts, que hi ha
una partida pressupostària important pel que fa a més
depuradores, o millorar les depuradores que existeixen en
aquest moment. Li ho puc desglossar tot, però no sé si és del
seu interès dir-li totes i cadascuna de les depuradores que
tenim pensades fer, així com la quantitat destinada a cada una
de les depuradores. Concretament almanco per dir-li, perquè
que això li convendria saber-ho, la desodorització de la
depuradora d’Eivissa hi ha 200 milions pressupostats
inicialment per precisament intentar pal Aliar els problemes
d’olors. Evidentment ja li he dit que hi un llistat de totes les
depuradores que es pensen fer, però és un objectiu molt clar
d’aquesta conselleria treballar per millorar la depuració i
millorar, sobretot com li he dit, el manteniment.

Per altra banda la neteja de torrents, que veig que és un
tema que li preocupa, jo li he de dir que la neteja de torrents i
per comentar-li almanco, ja li he dit altres vegades. Hi havia una
programació feta l’any 2001, que s’ha feta en funció de la
programació que existia i el torrent de Sant Miquel era un
torrent que estava programat, no va ser la seva pregunta que va
implicar la programació, perquè a la Conselleria de Medi
Ambient li agrada planificar, programar les coses i no fer-les
senzillament perquè hi pugui haver una pressió externa, ho feim
coherentment, responsablement i pensant que ho hem de fer el
millor possible, perquè és la tasca que tenim actualment. La
neteja de torrents, com li he dit, s’ha fet precisament un esforç
important de fer una neteja de determinats torrents, sobretot
dels més fràgils i tenen més problemes, fins i tot de forma
manual, cosa que no s’havia fet mai fins ara i a més s’ha fet tota
la programació que estava prevista per a l’any 2001. Li he de dir
Sr. Font, crec que no és el seu parer, crec que m’ho dirà, però sí
que és el parer d’una altra gent que evidentment no està
asseguda aquí, no és diputat i per tant, no té la importància
d’un diputat, ni molt manco, però ens han felicitat precisament
per haver netejat torrents de la manera com ho hem fet i a més
que han impedit que determinats llocs hi pogués haver petites
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inundacions, després de les pluges que hi ha hagut en
aquestes dues darreres tempestes. 
Per tant, Sr. Font, s’ha de tenir en compte que amb els torrents
es fa un esforç, sempre podria ser millor, és evident, jo no li vull
dir el contrari, però és evident que la feina de la conselleria és
molt clara respecte la neteja de torrents i es fa amb una
programació anual. 

Respecte la gestió de la demanda, miri Sr. Font, jo crec qui
no ho sap que és i li dic molt amablement, és vostè. La gestió
de la demanda perfectament és una manera de treballar per
entendre que l’aigua és un cicle complet, significa per tant, que
hem d’actuar a cada una d’aquestes parts del cicle, sigui
proveïment, depuració, també el que suposa la gestió de tot
aquest cicle i això significa precisament intentar minvar aquesta
demanda, intentar que realment s’estalviï i se’n faci un bon ús
d’aquesta aigua i això Sr. Font s’ha de fer informant,
sensibilitzant, explicant i posant totes les mesures a l’abast
perquè això es pugui dur a terme. Això és el que fa aquesta
conselleria, per primera vegada en aquesta comunitat algú ha
p arlat de la gestió de la demanda i ha fet polítiques de la gestió
de la demanda i ho ha fet per ventura d’una manera incipient, jo
com a Consellera de Medi Ambient li dic ben clar, m’agradaria
que hi hagués més pressupost per gestionar la demanada, així
com m’agradaria que el pressupost de Medi Ambient fos el
doble o el triple, però és evident que no pot ser i vostè ho sap
perfectament. Llavors crec que la feina que s’està fent amb
aquest pressupost de Medi Ambient i en aquest cas concret, la
gestió de la demanda, crec que és prou important i per exemple
li vull dir, campanyes de conscienciació, ja sé que per a vostè
això és publicitat, per a nosaltres no, són campanyes
d’informació, auditories hídriques que es fan a llocs concrets,
per exemple a escoles, hotels, etcètera.

Per altra banda treballs amb els consells insulars, per tal
d’incentivar que els ajuntaments demanin projecte per fer
gestió de la demanda, millorin el seu estalvi, millorin els seus
sistemes i de gestió més eficient de l’aigua en baixa, nosaltres
hem treballat tot això, per ventura ho hauríem pogut fer millor,
és cert, però el que no pot dir Sr. Font de cap manera és que no
s’hagi intentat, precisament no només és que s’ha intentat, sinó
que s’ha fet una feina que jo li he de dir que altres llocs,
desgraciadament no és a les nostres Illes, m’han felicitat
precisament perquè he tengut iniciatives d’aquest tipus, així de
clar... 

(Aldarull a la sala)

Clar que sí i això s’ha de dir, perquè pareix mentida que a
una la felicitin fora de casa i dins ca teva l’única cosa que et
diuen és que tot està mal fet. Per tant, dit això li he de dir que la
gestió de la demanda el que em dóna a entendre és que la
gestió de la demanda encara hem de fer molta més feina, perquè
estic segura que a vostès, sobretot les senyores i senyors
diputats del Partit Popular, molt prest parlaran de la gestió de la
demanda, molt prest aplicaran, també des dels ajuntaments o
quan sigui, aplicaran projectes d’aplicació de la demanda
perquè hi haurà hagut alguna conselleria i algun Govern que ho
haurà fet i li he de dir perquè sincerament és així.

Per altra banda vostè també em diu que els boscos no
m’interessen, Sr. Font, jo no sé que vol que li digui, jo crec que
hi ha una clara aposta pressupostària, com també hi ha
clarament en aquests pressuposts un clar treball en tema
forestal i tema de boscos. Dir-li per una banda, és cert que hi ha
un tema que és prioritari, és el tema de prevenció i extinció
d’incendis, és una qüestió que ja des de l’any 2000 vàrem
augmentar el pressupost destinat a prevenció i extinció
d’incendis, per altra banda s’estan fent els plans comarcals que
impliquen prevenció i per tant, impliquen treballar en el bosc
per millorar aquest ecosistema que es fa d’una manera molt
acurada, s’ha augmentat molt el treball de les brigades
especialitzades en aquesta qüestió i en aquest sentit jo crec que
en temes forestals, sempre ho podríem fer millor, però s’està
duent a terme una feina molt important i a més molt més acurada
i molt més respectuosa amb l’ecosistema del bosc, de com
s’havia fet temps enrera.

Per altra banda dir-li, no sé si ha mesclat, no ho sé per
ventura ho he interpretat malament, el tema de la tempesta no
té res a veure, perquè evidentment vostè sap que es va aprovar
un decret i les ajudes vendran via aquest decret que es va
aprovar per part del Consell de Govern. Quan nosaltres vàrem
fer el pressup ost no hi havia hagut cap tempesta. Dir-li també
que a part que els boscos no estan tan abandonats com vostè
pareix que vol fer creure que tot està abandonat, que ningú hi
fa res i que és un vertader desastre, jo li puc posar coses
damunt la taula i el pressupost que hi havia abans sobre el
tractament de boscos, hi ha quasi més d’un 50% de diferència
respecte el d’enguany. A part d’això hi havia tot una sèrie de
qüestions referides a personal que deixaven molt que desitjar
i nosaltres hem millorat.

Passant a un altra tema, vostè no creu en els consorcis,
vostè és que no creu en res d’aquesta conselleria. Per tant, jo
no sé perquè li he d’explicar, per ventura convendria que tornés
a explicar quins són els objectius i els plantejaments dels
pressuposts, però vostè sap perfectament que en tema de
consorcis d’aigua es varen destinar 1.250 milions de pessetes
l’any 2000, precisament per fer consorcis d’aigua a distints
pobles de les Illes Balears perquè Sr. Font ens preocupava la
gent i que poguessin tenir proveïment d’aigua, perquè ens
trobàvem amb problemes de sequera molt importants. Si vol li
puc dir en aquest moments quins hi ha i a més li diré quins
consorcis existeixen a l’actualitat, Maó, Andratx, Sant Antoni,
Deià, Artà, Algaida, Valldemossa, Maria de la Salut, Lloseta,
Puigpunyent, Selva, Santa Maria, etcètera. Alguns estan encara
en espera, però es varen destina tots aquests doblers per fer
aquests consorcis per aconseguir aigua per poder fer tot un
seguit d’infraestructures per a proveïment d’aigua. Per altra
banda també tenim endavant tot un altre seguit de consorcis,
que esperam que es puguin ja executar de manera ràpida.

Per tant, dir-li Sr. Font i senyores i senyors diputats del
Partit Popular que és evident que no els agrada aquests
pressuposts perquè es donen compte que aposten clarament
per polítiques clares de feina en temes mediambientals, aposten
per una política d’aigua que va encaminada a millorar tot el que
és la gestió dels nostres aqüífers, tot allò que és l’estat dels
nostres aqüífers, però evidentment tot el que suposa millorar la
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gestió de la demanda i la depuració clarament, els números són
ben palesos en els seus pressuposts. En segon lloc no ha
ressaltat per res la importància de la conservació dels espais
naturals, sembla que no li interessa que haguem conservat més
coses que les Ufanes, però precisament aquesta conservació
suposa un augment enorme d’hectàrees que actualment estan
protegides i precisament allà es podrà fer una tasca respecte
protecció del bosc i la biodiversitat molt elevada, jo esper que
millori més per a la gent que viu ara, com també per a les
generacions que ens vénen darrera. Estic convençuda que els
pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient són uns
pressuposts adaptats en el món que vivim, podrien ser molt
millors, però són uns pressuposts que demostren que aquesta
conselleria i aquest Govern el medi ambient no el té per
cosmètica, el té de veritat, el té no només perquè s’ho creu,
també perquè fa coses diferents a les que feien vostès.

Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Consellera de Medi Ambient. Para una réplica
por 5 minutos tiene la palabra el Sr. Font del Partido Popular. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostè
Sra. Rosselló diu que té uns pressuposts verds, el verd intens
és el Sr. Buades, el verd intens, vostè ha dit que eren uns
pressuposts verds, bé que fan una política verda i aquí el verd
intens és el Sr. Buades, vostè ja ha tornat verd “pastel” i així ha
succeït i s’ha vist.

Miri Sra. Rosselló, vostè té 16 programes, està d’acord?
Vostè de 16 programes en té 6 que d’inversió real hi ha 0
pessetes, immaterial tota la resta. En té 5 més allà on la inversió
immaterial és superior a la inversió real i li queden després 5
programets que sí, és més gran la inversió real que la immaterial,
fa mal explicar aquest tema. Miri la paraula gestió de la demanda
és un tema inventat fa molt de temps i s’emprava per a
programes energètics i rebuts d’electricitat duen una part que
pagam per a la gestió de la demanda. Vostè creu que hi ha cap
comunitat a Espanya i moltes d’Europa que durant els darrers
16 anys hagi fet tanta gestió de la demanda d’aigües depurades
com ha fet aquesta comunitat, no ens vengui lliçons vostè
perquè gasta doblers en publicitat de la gestió de la demanda,
ens ha inventat un tema i ens ha dit que no sabia si l’enteníem
bé. Miri, nosaltres no parlam, feim no ens preocupam, ens
ocupam i això són diferències molt importants en aquesta vida,
així de clar.

Gestió de la demanda, els consells insulars de diferents
colors, perquè a Menorca abans governava el PSOE, no han fet
gestió de la demanda a través dels seus plans obres i serveis?
Els consells insulars d’aquestes Illes no han tret plans per
revisar les pèrdues i s’han modificat i no han fet gestió de la
demanda? Sra. Rosselló, no vengui a inventar res aquí, aquí hi

ha gent preparada, gent que sabem que feim i no fa dos anys,
en fa 18 i reduïm les pèrdues i posam comptadors per gestionar
millor i feim que tothom tengui un comptador i no n’hi hagi un
per a tota una finca, això és gestió de la demanda i tenim
butlletins d’informació municipal allà on això ho explicam a la
gent i els partits tenim butlletins de canals d’informació per al
nostre (...) que explicam això, vostès l’única cosa que han fet ha
estat seguir el solc que els altres han fet abans, una altra cosa
és gastar els duros en papers i propaganda, voldrà o no voldrà.

Li contaré una altra cosa, ja que m’ha parlat dels boscos i
que no li he dit abans, es tracta d’anar a bescollada plana
perquè si no és així no s’adonen, verbal, lògicament.
Conservació i millora del medi natural, no és un es sent com un
beneit de vegades quan un està assegut allà arriba a sentir-se
un beneit, conservació i millora del medi natural, inicialment
pressupostat, això és per a arbres, per a boscos, si ara ens
enregistressin la gent m’entendria, si deim gestió de la demanda
la gent no entendria res, idò per als boscos, hem de parlar clar
perquè la gent ens pugui entendre, per als boscos 380 milions
inicialment, és a dir, 380 que gastarem en boscos, definitius 104,
com quedam? Creim que realment hem de gastar en el desembre
per al 2001, 380 milions dins els boscos o n’hem gastar 104 com
vostès han fet enguany, que no és veritat, després només
n’han gastat 43, és a dir, és això que li dic que ens amaguen,
que és fals, això són els llibres que edita la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts que tenim aquí quan ens duen els
toms dels pressuposts, és a dir, arriba un moment que es pot
pensar que jo m’invent les coses, això és la veritat. Gestió no de
la demanda de l’aigua, gestió dels abocadors. Vostè té un
abocador a Calvià que crema cada dia, cada dia, no és capaç
d’aturar-lo, si no ho sap l’han d’informar. 

Miri una altra qüestió que crec que és bàsica, li han de dir,
vostè em diu que jo ho veig tot negatiu, com no ho de veure tot
negatiu si fins i tot ho veu així el President del Govern que la
volia canviar quan vostè estava capficada amb les dessaladores
i fins que no han inventat el nom, la gestió de la demanda de
modulars, com el PSM que tenia problemes amb la incineradora
i va posar un forn de biomatisació, o una cosa així, enganen a
la gent. No és que ho vegem negatiu, és que a vostè per
convèncer-la en temes que són necessaris per a la societat, ens
hi hem de pegar mesos, com s’hi va pegar el seu President. Miri
a nosaltres no ens confondrà com al Sr. Borràs d’Unió
Mallorquina que ha hagut de fer una carta per explicar les coses
i estam al costat del Sr. Borràs en aquest sentit, a nosaltres no
ens confondrà, li faig saber, amb nosaltres en aquest sentit
trobarà barra de cap, però forta, d’acer, després li diré una altra
cosa, vostè parla del medi ambient que són les persones, jo
quan li parlo de torrents, li parlo de possibles inundacions,
quan li parlo d’aigua li parlo de la qualitat de l’aigua que poden
beure els ciutadans i això a vostè li hauria de preocupar, perquè
sabem que poden arribar a fer els nitrats, aquí hi ha metges, bé
el company de Menorca que és metge, quan demanam a un
metge que poden arribar a fer els nitrats, bé ningú ho pot arribar
a saber. 

Vostè parla dels consorcis, hi ha diferent ajuntaments, vostè
té damunt la taula fa 8 mesos, el nomenament dels membres del
consorci per crear a Sa Pobla per eliminar nitrats, per donar una
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millor qualitat d’aigua potable a tota la gent d’allà, té els
nomenaments, els acords de plenari i vostè no nomena els seus,
miri li contarà el que vulgui a aquesta cambra, a les cariàtides,
als periodistes i als que ens escoltin, però això són fets, no el
vol constituir i a un que està constituït a Maria, li posa pegues
i el batle és del PSM i ja li he dit que està enfadat amb vostè i
no és del PP, però és la veritat posa traves, no jo ho sé que
vostè no ho sap...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab Sr. President. Una qüestió, vostè diu que
s’incrementen un 10% les depuradores per a manteniment, és
insuficient d’allò que li deim nosaltres i és normal que després
de 16 anys de fer depuradores, com després de 16 anys de tenir
un cotxe, el més important és tenir el cotxe i la depuradora i és
normal que com més anys passin s’hagi de gastar més en
manteniment i ara és que les depuradores ja tenen despeses,
gràcies a déu que pot fer despeses a les depuradores, perquè
altres comunitats han de fer depuradores Sra. Rosselló, vostè
en depuradores a Eivissa inverteix 1.200 de pessetes, fa més
olor, això sí lleva la placa de l’expresident Gabriel Cañellas i
posa la seva, venga ya, venga ya, venga ya. Serietat.

Acab, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabe. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vostè m’ha dit que no creu en el problema dels pous, el
tema dels pous és perquè el Pla hidrològic nacional diu que han
de fer. El Pla hidrològic balear diu que si un aqüífer està en
perill podrà... i vostè ha decretat que tots estan en perill, és a
dir, jo d’això en sé i no he anat a la Universitat, però en sé i no
ens enganyi no diu que han de paralitzar les extraccions, en tot
cas quan estiguin en perill ho pot fer, però vostè ho ha aturat
tot, llevat d’un tros de Manacor, les Ufanes i la Serra de
Tramuntana. Ho sé metre a metre a tot això, en perill no està
l’aqüífer de Llubí, perquè si estigués en perill no duríem aigua
a l’Estremera, no treuríem cada dia mils de metres cúbics per dur
a l’Estremera, l’he agafada. Un cendrer, aquí hi ha cendra, han
fumat, l’he agafada, si està en perill no tregui cap gota més de
Sa Marineta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font acabe. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, però és que és apassionant aquest tema. 

(Rialles)

Jo he de reconèixer que m’estic divertint molt en el
Parlament perquè feim coses positives i vostè i jo estam parlant
de política com  ha vist, l’he feta a banyar-se, m’ha hagut de
xerrar de cada cosa.

Però, acab, Sr. President, per a una darrera qüestió. Miri, una
cosa, és necessari que tots baixem de les nostres pretensions,
de vegades ideològiques i polítiques i tot el que vulgui, per
mirar d’arribar al consens, vostè té prop de 35 esmenes fetes del
Partit Popular, hi ha un grapat d’esmenes que crec que són
bones per a aquesta comunitat, crec que vostè en segons
quines coses de salinització hauria de mirar un poquet, no ho
sé, de veure que hi ha una voluntat positiva d’arribar a acords
amb aquest Govern; nosaltres aquí no hem vengut a posar pals
a les seves rodes, jo no li he contat cap mentida, fins i tot li puc
provar tot, si vol després cada qüestió d’aquestes amb els
pressuposts que ha fet el Sr. Mesquida i pot veure el control,
el que m’agradaria és que no ens tracti com si nosaltres no en
tenguéssim ni idea en temes mediambientals, ja m’agradaria
conèixer una altra comunitat espanyola on s’hagi fet mai tant,
li posaré un exemple només, com ha estat en la depuració. Això
justifica de vegades tota una història de segons qui; li agradaria
que vostè quan se’n vagi hagi pogut fer el 30% del que férem
nosaltres en aigua depurada i alerta al que faci, val més que no
faci res perquè de cada dia les depuradores fan més olor; i alerta
al que faci, no faci res en el tema d’aigua, perquè de cada dia hi
ha més salinització. I per això nosaltres li hem de dir que no a
aquests pressuposts.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Para cerrar la cuestión incidental, tiene la
palabra la Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Bé, Sr.
Font, la seva passió per l’aigua està clar que és total, jo crec
que es mereix que el facin qualque cosa, li donin una placa en
temes d’aigua, perquè realment li encanta parlar d’aquestes
coses. Però a part que li pugui agradar o no parlar d’aigua, jo
també puc parlar d’aigua i també en sé de parlar d’aigua i hi ha
molta gent que en sap d’aigua, i no és exclusivament vostè que
pot parlar de temes d’aigua. I no només és que en pugui parlar,
sinó que, precisament, es faci, com he dit, una política d’aigua
diferent, molt diferent, de la que s’ha pogut fer fins ara. I jo
esper que ho entengui i amb això jo no el desmeresc en absolut.
Hi ha coses que per ventura jo no entenc de les que diuen; i
evidentment hi ha molts de temes de medi ambient que no els
entenen i no ho dic amb ànim ni molt manco de voler ser
descortès amb el que és una tribuna i el càrrec que jo pugui
tenir, sinó precisament perquè els costa molt, i de fet ho han
demostrat, dur endavant determinades polítiques, i que en lloc
d’apuntar-se al carro que ara en aquest moment tota Europa fa
en temes mediambientals, precisament el Partit Popular i
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sobretot en medi ambient, perquè no dir-ho, un ministre de medi
ambient, haurien d’apuntar-se a aquest carro i no desmerèixer
qualsevol tipus d’actuació que es fa per apostar clarament per
millorar el medi ambient de les Illes Balears. Ja dic que per tant
esper que reflexionin vostès i que se’n donin compte que no
poden estar contínuament dient tot el que diuen, que tot va
malament, que tot és com a negrós, de qualque manera. Bé, és
igual, Sr. Font, vostè sap perfectament totes les paraules que ha
utilitzat fa una estona. Per tant, jo els demanaria que
s’apuntassin, que vessin de cada vegada més la necessitat que,
com he dit, els temes medi ambientals no són temes menors,
són temes per prendre amb molta seriositat, són temes difícils,
són temes complexos i per tant com més, efectivament, com
vostè diu, consciència hi hagi perfecte, però posant-se a fer
feina. I per tant, nosaltres ens hi posam en la mesura de les
possibilitats.

És evident, Sr. Font, que li he de dir que ja m’agradaria que
fossin més potents aquests pressuposts i poder fer polítiques
molt més valentes en temes mediambientals, però també sé
perfectament que el que s’ha fet en medi ambient no s’havia fet
mai aquí i per tant crec que aquest Govern podrà realment dir
que els pressuposts i les actuacions fetes en temes de
mediambientals són realment noves o almanco hem donat una
passa imp ortantíssima per millorar temes, com per exemple
l’aigua.

I ja que li interessa tant parlar d’aigua, anem a parlar
d’aigua. En el tema de depuració, li he de contestar, Sr. Font, o
li he de dir que jo sempre, a qualsevol compareixença que he fet
per a comissió o fins i tot en aquest plenari, he dit que va fer
una feina important el Partit Popular en el tema de depuració, i
quan una cosa està bé, està bé, sigui de vostès, jo no els tenc
una mania especial, és a dir, han fet bona depuració, perfecte.
El que passa és que també, ho dic per si de cas no hi ha
qualque, el que passa que varen fer vostès i clarament i li torn
repetir és que varen minvar, d’una manera més clara, amb ple
coneixement, el que era el pressupost dedicat a manteniment. I
com vostè sap molt bé, un cotxe, si no el cuides des del primer
dia, sobretot aquesta gent que li agrada cuidar les coses, si les
cuida des del primer dia, poden durar molt de temps; però si
quan tenen dos anyets les deixam de cuidar, evidentment amb
tres o quatre se’ns posen molt malament. Per tant, realment es
va fer una bona feina d’inversió en depuració, sobretot, a més,
per poder inaugurar, cosa que jo no dic ni que estigui o
malament, però en mantenir, que és l’important, i en cuidar les
coses, que és el difícil i el que no es veu i el que, a més, no es
pot inaugurar, perquè això només es pot, això no ho varen fer
bé, Sr. Font, això no ho varen fer bé i vostès ho saben
perfectament. Per tant, ara s’està intentant millorar, posant una
p artida que no és, evidentment, una partida magnífica, però
s’està apostant clarament per millorar aquest tema de
manteniment de la depuració. I jo crec que en això vostè hauria
de dir: ja va bé que hi posin qualque cosa, com a mínim se’n
donen compte que han de millorar la depuració o l’estat de les
depuradores.

Després, perquè també li interessa molt saber el tema de les
depuradores, jo quasi, i no voldria avorrir aquesta cambra, però
m’agradaria dir-li molt ràpidament, quines són les depuradores

i les inversions que hi ha actualment; el que passa és no sé si
és millor que li expliqui després tot el llistat que tenim en aquest
moment per fer. Però sí que valdria la pena dir-li que a l’illa de
Menorca, noves, el tractament terciari a Sant Lluís que
suposarà una inversió global de 151 milions de pessetes; la
millora del tractament de Ciutadella sud, amb un import global
de 220 milions; la nova depuradora de Binidali, amb un
pressupost global de 500 milions de pessetes; a Formentera es
preveuen inversions per valor de 175 milions; a Eivissa, 640
milions de pessetes s’invertiran en el 2002, significa un
increment d’un 33% respecte de l’any 2001, que s’invertiran 481
milions que es varen invertir l’any passat, perdó 481 milions, i
correspon a la desodorització i remodelació de bombejos de
l’EDAR d’Eivissa, amb 240 milions; a la remodelació de l’EDAR
de Sant Antoni, 150 milions; la nova depuradora de (...) a Santa
Eulària, 50 milions; remodelacions a Can Bossa amb 100 milions
i la (...) a Cala Tarida, amb 100 milions. A Mallorca les
inversions d’IBASAN seran 1.377 milions de pessetes; terciari
a Calvià, Ses Salines, 150; Pollença 150; Portopetro, Cala d’Or,
Alaró, Cales de Mallorca, Capdepera, etc. Per tant, Sr. Font, crec
que en temes de depuració tampoc no se’ns ha de dir, ni molt
manco, ni s’han de desmerèixer les previsions que té aquesta
conselleria i per tant la feina que pensa fer aquesta conselleria
en temes d’aquests.

Però, continuant parlant d’aigua, li diré, miri, de ses
dessaladores l’únic que està entossudit en dessaladores, em
sap molt de greu dir-li, és el ministre de Medi Ambient, que és
l’únic que ha volgut de manera reiterada dur dessaladores a
aquesta comunitat. Precisament aquí hi va haver clarament,
quan hi ha hagut problemes aquest Govern va actuar d’una
manera molt clara i es varen fer tota una sèrie d’actuacions per
tenir aigua i de fet no faltar, en el cas de la badia de Palma, ni
una gota d’aigua. Però nosaltres entenem que per fer una gestió
de l’aigua eficient, la dessaladora, com en aquests moments,
precisament hem de saber utilitzar aquesta que tenim. Ara
volem que la dessaladora funcioni, no volem que l’aigua se’n
vagi a la mar i aposta infiltram aigua dins un aqüífer com és
l’Estremera, ara feim una gestió diferent dels aqüífers, perquè
ara ficam aigua dins l’Estremera, per guardar-la per a l’estiu
quan hi hagi problemes. Però ara no la dessaladora aturada,
com voldria segons qui, aturada, no dic que sigui ningú de
vostès, ni molt manco vostè, Sr. Font, i precisament que tota
l’aigua de l’aqüífer s’utilitzàs ara per donar abastament. Així de
clar, Sr. Font, feim una gestió absolutament diferent de com es
feia abans, perquè entenem que l’aigua s’ha de fer distinta. Per
tant, crec que en temes d’aigua, si més no, la millora ha estat
significativa, però si bé és cert que jo esper que vostès
s’apuntin a millorar la gestió d’aquest recurs i no, precisament,
ho vulguin tirar tot per terra.

Un altre tema que li voldria contestar, pel que vostè m’ha
dit, és la qüestió de Calvià. Jo crec que vostè s’ha embullat amb
Calvià i li diré perquè; precisament perquè a Calvià l’únic que hi
ha en aquest moment és que nosaltres, amb doblers europeus,
però també cofinançats amb doblers europeus però doblers de
la Conselleria de Medi Ambient, es fa, per no dir que
pràcticament s’ha fet, el segellat de l’abocador que,
precisament, era un abocador que s’havia tancat. S’ha fet fa
molt poc, es va, a més, fins i tot, inaugurar la planta de
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transferència, i que allà devora hi ha un abocador, el primer
abocador de Mallorca, perquè hem de dir que ja n’hem segellat
un a Formentera i el va segellar en el 99 la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, i ara a Calvià. Per tant,
supòs que s’ha equivocat i volia dir, en lloc de Calvià, vol dir
un altre lloc.

Però és evident que li puc recordar que la política en residus
ha fet un canvi enorme en aquests dos anys, Sr. Font, i vostè
ho sap perfectament, sap perfectament que ha fet un canvi de
180 graus. Fa dos anys i set mesos, com vostè ha dit, hi havia
un pla de residus que impedia clarament poder reciclar, poder
reutilitzar i poder reduir; ara hi ha un pla de residus que permet
reciclar, reutilitzar i reduir i a més que ha evitat un tercer forn a
la incineradora, com era la pretensió que hi havia abans. Per
tant, Sr. Font, el tema dels residus és un tema que ja
pràcticament ningú en parla, l’únic que fan és fer-se fotos, però
parlar-ne no; per tant, el tema dels residus és un tema que està
pràcticament, si no resolt, com a mínim ben encaminat i qui l’ha
encaminat bé és aquest govern i aquesta conselleria.

Per altra banda, també em diu dels boscos; jo no sé si és
que vostè té uns números que estan una mica, deuen estar, per
ventura, a altres partides, però li vull dir que, perquè sàpiga,
almenys, les tasques que es pensen realitzar: que és planificació
i gestió sostenible dels sistemes forestals de la comunitat
autònoma i precisament amb aquestes partides que estan en els
pressuposts de l’any 2002, idò en aquest moment es troben
quasi bé més de 300 milions de pessetes per millorar l’estat dels
nostres boscos, això sense tenir en compte els efectes que han
pogut tenir de la tempesta. Per tant, Sr. Font, els boscos no
només ens preocupen sinó que sobretot, com vostè ha dit, les
coses es demostren fent, no dient, i crec que la Conselleria de
Medi Ambient fins ara el que ha intentat ha estat fer, a part de
dir, perquè creu que també els temes mediambientals mereixen
debats molt importants.

Des d’aquí, per tant, m’agradaria acabar aquesta intervenció
dient i esperant que el Partit Popular s’apunti realment als temes
mediambientals, s’apunti també com a consecucions importants
al que s’ha aconseguit en aquests dos anys i set mesos i que
s’apunti realment a la conservació i a la protecció dels nostres
recursos i evidentment de les persones. Jo esper que el Partit
Popular reflexioni i realment estigui també al costat d’aquest
govern en temes mediambientals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera de Medi Ambient. Ahora
tocaría el turno en contra. ¿Grupos que deseen intervenir? El Sr.
Bosco Gomila, por el PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. I d’una manera molt breu per dir a la
Sra. Consellera que la veritat és que al Partit Popular li convé
estar a l’oposició perquè l’ajuda a adonar-se de quins són els
problemes reals d’aquest país i a conèixer quins són els

problemes que tenen les Illes Balears, perquè com estan parlant
en aquests moments de subministrament d’aigua no n’havien
parlat, abans quan estaven en el govern, tot era a Balears no hi
ha problemes d’aigua i ho repetien una, dues i més vegades, ja
sigui a nivell de directors generals, ja sigui a nivell de
consellers o ja sigui a nivell de president del govern. I amb açò
vull recordar que a la passada legislatura hi va haver una
comissió per analitzar l’escassesa d’aigua, on van venir tècnics
i directors generals de la Conselleria de Medi Ambient i on no
es van fer palesos tots aquests problemes que avui anuncia el
Partit Popular o que el Partit Popular ha detectat des de
l’oposició. En aquell moment qui anunciava aquests problemes
que en aquests moments s’intenten resoldre érem els part its
que avui estam en el pacte de progrés que en aquell moment
érem a l’oposició. Amb açò vull recordar que el febrer del 99 el
conseller de Medi Ambient de la Comissió d’Ordenació del
Territori, explicant el pla hidrològic de les Illes Balears va
reiterar que a les Illes Balears no hi havia problemes de
subministrament, que amb la dessaladora quedava aclarit el
problema de subministrament a la badia de Palma i que hi havia
alguns infiltraments d’aigua salada a alguns indrets de
Menorca i a ben pocs de Mallorca.

I a partir d’aquí sembla que per tot es necessiten
dessaladores, per tot es necessita millorar i cercar noves
maneres de subministrament quan nosaltres entenem que des
del Govern de les Illes Balears, aplicant el que en aquell moment
va escriure el Partit Popular al pla hidrològic de les Illes Balears,
n’hi hauria suficient per abastar els nuclis urbans de les Illes i
per millorar el subministrament d’aquests nuclis.

Per tant, nosaltres encoratjar-la en la política que segueix
des de la seva conselleria i per suposat que no donarem suport
a l’esmena a la totalitat que ha presentat el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Bosco Gomila. Por parte del Partido Socialista,
tiene la palabra la Sra. Dubón.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
defensa del pressupost, pel que fa a l’esmena a la totalitat, des
del Grup Socialista, no resulta una tasca difícil; hem analitzat el
pressupost de la Secció 15, Medi Ambient, i observam que s’hi
reflecteixen tot un repertori de polítiques amb les quals ens
sentim identificats, per tant no donarem suport a aquesta
esmena a la totalitat. Açò sí, volem destacar alguns aspectes,
d’una banda que en aquest pressupost es dóna una passa
important quant a la millora en la protecció i gestió dels espais
naturals. Açò suposa un increment substancial en personal,
adreçat a les tasques de vigilància, manteniment i gestió del
medi ambient.

D’altra banda, també es veu com a molt positiu caminar cap
a la compatibilització amb el desenvolupament social i
econòmic dels agents privats que han possibilitat aquests, no
ho hem d’oblidar, la conservació d’una part important del
nostre territori. Creim que s’ha d’avançar en aquesta línia en la
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qual tots els sectors implicats puguin trobar els beneficis d’una
gestió diferent quant a medi ambient.

També volem destacar les passes endavant que es donen
en temes relacionats amb l’aigua, avui aquest debat
pràcticament s’ha centrat en temes d’aigua, però,
vertaderament, nosaltres consideram que en temes d’aigua s’ha
donat una passa important sobretot pel seu plantejament global
que es fa quant a la cultura de l’aigua i tot el que açò significa.
En primer lloc quant a cercar maneres per racionalitzar més els
consums i de millora d’aprofitaments; fugirem d’aquesta famosa
discussió de com li hem de dir, parlar o no de gestió de la
demanda, deixem-ho de banda, però parlem amb uns termes que
tothom ens pot entendre, estic d’acord amb el Sr. Font que de
vegades hem de fugir de conceptes que la gent pugui no
entendre i parlar de coses tal vegada, que tothom sí que ens pot
entendre, com és racionalitzar més bé els consums, millora
d’aprofitaments, crec que açò ho entén tothom i crec que en
aquest sentit es fa feina i açò és important.

També en la recerca i millora de les captacions, evitar que es
facin captacions de pous a llocs inadequats i per tant fer feina
per cercar millors punts de captació, perquè també no hem
d’oblidar que hem de poder satisfer les necessitats de la nostra
població. I per tant és molt important que es faci una tasca,
d’una manera planificada i conscient de quins són els
problemes que es poden generar a un indret concret; per tant,
consideram important resoldre aquestes qüestions i s’hi ha de
treballar. I per tant, també veim bé que se segueixi fent estudis,
no per incrementar les prestatgeries, perquè ja estan molt
carregades d’estudis, efectivament, però tot s’ha de fer amb
una planificació i amb un bon estudi tècnic previ.

Quant a temes de depuració d’aigües veim com a molt
positiu l’increment que es preveu en aquest pressupost. És cert
que també podem estar d’acord amb el Sr. Font que un 10%
d’increment podria resultar insuficient, sobretot si tenim en
compte que durant uns quants anys, uns quants més bé
llarguets, s’havia retallat massa el tema de manteniment, em
referesc al manteniment de les depuradores, que també se n’ha
parlat molt . És cert que una tasca en temes, dins un pressupost,
parlar de manteniments és un apartat possiblement poc grat, no
és lluït, sempre és més guapo fer coses noves que dur a terme
tasques de manteniment. Però crec que l’experiència ens mostra
que és molt important atendre bé aquestes necessitats i per tant
baldament no es pugui lluitar entre un conseller o una
consellera, en aquest cas, amb aquestes qüestions, crec que
s’ha de valorar i s’ha de fer una insistència especial en aquests
aspectes.

En aquest sentit, també ja s’ha parlat en aquest debat, però
voldria reforçar un poc també tot el que ha dit la consellera en
aquest sentit, és a dir que hem tingut exemples aquest estiu de
depuradores que no han funcionat prou bé, però les coses, els
problemes es detecten sempre amb un cert retard; els
problemes, quan no s’han fet les inversions necessàries en el
moment adequat, sorgeixen poc a poc, amb un efecte en
cadena. Per tant, el que hem de fer és recuperar aquesta tasca
que s’ha fet malament durant uns anys i per tant incrementar
inversions a fi d’evitar que tornem tenir problemes. De totes

maneres també s’ha de destacar, s’ha dit ja també en aquest
debat i en els anteriors, que des d’aquesta comunitat autònoma
de les Illes Balears s’ha de fer una feina important durant anys
en la implantació de depuradores, és cert que és una comunitat
que té un nombre de depuradores important i per tant ara ens
ve la tasca d’una banda de millorar aquest manteniment, i d’una
altra banda, de veure quines necessitats tenim pendents;
encara tenim punts que no queden prou coberts i per tant s’han
de fer noves depuradores, tal com es preveu, seguint un camí
i una política adequada. Creim que tots els esforços en aquest
sentit són pocs, perquè el tema de depuració és molt important.

Un altre aspecte que també volem destacar i també
relacionat amb la depuració, és l’esforç que es farà al llarg del
2002 per tal d’incrementar els nivells de depuració terciària, que
haurà de permetre incrementar la reutilització d’aigües. Aquesta
darrera tasca s’ha d’incrementar conjuntament amb les
actuacions que s’han de preveure des de la Conselleria
d’Agricultura i des d’altres institucions; s’ha de fer una feina
transversal i ben articulada en aquest sentit. Per tant, valoram
positivament que en primer terme es potenciïn els tractament
terciaris.

Un altre apartat que ha crescut de forma molt significativa
en aquest pressupost és el que fa referència a la qualitat  i
assessoria ambiental. Concretament volem destacar l’impuls
que es vol donar a les Agendes Locals 21. Creim que aquesta
tasca s’ha d’impulsar des de les administracions locals, però
veim bé que, des del Govern de les Illes Balears, es vulgui
reforçar aquesta tasca. Tots els recursos en aquest sentit seran
ben rebuts per part d’aquestes administracions locals que les
volen iniciar o desenvolupar. Val la pena destacar que al llarg
d’aquest exercici 2001, a l’illa de Menorca, els vuit ajuntaments
han iniciat un procés d’Agenda Local 21; ens sembla positiu
que des del Govern balear es doni suport a aquesta iniciativa i
que per tant el Consell de Menorca, amb els vuit ajuntaments,
puguem seguir caminant igual que altres iniciatives que es
duen des del Govern balear a altres punts de les Illes Balears.

Finalment, volem fer esment a les actuacions que es preveu
d’enllestir al llarg del 2002 quant a residus que són competència
del Govern. Per tant, interessa que es faci realitat el Pla director
sectorial de residus perillosos i també el programa de
deixalleries de les Illes Balears. Creim que aquestes dues
actuacions són molt necessàries i s’hi han d’aplicar tot tipus
d’esforços, evidentment també recursos econòmics.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubón per la seva intervenció, en nom
del Grup Socialista. En torn de rèplica, Sr. Font, disposa de cinc
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
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Gràcies, Sr. President. Només per dir als dos portaveus que
han intervengut, començaré per la portaveu del PSOE, la Sra.
Maria Lluïsa Dubón, que ja que hi ha hagut dos acords doncs
no li diré res, és a dir com que vostè ha estat d’acord amb mi en
dues coses, una que també podria ser important que aquest
10% per al manteniment fos superior, i ha estat d’acord a emprar
unes paraules distintes, que no siguin tan tècniques, perquè la
gent ens entengui, ja que hem arribat a dos acords, no ens
discutim; no estirem d’acord en el fons, però en la forma
almenys sí, així que res més a dir.

Sí que al PSM li vull dir una cosa, és a dir, el PSM així que
pot si ens pot pegar destralada, plaf, plaf! És a dir, dues coses:
vostè ens diu que ens convé estar a l’oposició, pam, no és que
ens convengui; de moltes qüestions d’aquestes de l’aigua
també ho fèiem nosaltres abans, vostès el que fan és posar-hi
més paper i més publicitat i més milions. Vostè creu que hi ha
una millor gestió de l’aqüífer de la zona nord de Mallorca, quan
s’autoritzen més extraccions, més profundes, ara que abans,
baldament sigui per a reubicar pous? A Ses Ufanes no se
n’havia donat cap mai, d’acord que són sondejos que encara
no els han autoritzat poder treure aigua, Sra. Consellera, no
digui que no és ver, hi ha dos pous autoritzats a Ses Ufanes,
com a estudi, m’ha contestat vostè, dos pous, no per extreure
aigua, sinó com a estudi, que mai no va autoritzar el Partit
Popular; o quatre que s’han fet dins Son Vila, que aquests sí
que són per treure aigua, a una zona allà on hi ha pous, a
menys d’un quilòmetre, que estan salinitzats.

Senyor representant del PSM no ens digui que ens convé
estar a l’oposició, estam un poquet més a l’oposició i resulta
que tot serà sal, i li dic seriosament. Vostès diuen és que ara
feim recàrrega; no, vostès recarreguen de l’aigua que treim de
Sa Marineta o de sa dessaladora, però la treim d’un altre lloc. És
a dir, anem a ser coherents, clar que no fa falta aigua ara i és bo,
i jo desig a aquest govern i a tots els governs que venguin que
no els faci falta aigua i que plogui com ha plogut enguany.

I ara, l’altra qüestió, perquè no m’ha dit massa coses, el
tema de les dessaladores; jo avui aquí no he demanat cap
dessaladora, ja la consellera al darrer em xerrava de les
dessaladores i del ministre Jaume Matas, vostè em torna
començar amb les dessaladores, jo no els he exigit cap
dessaladora, cap, he dit que el PSM a la incineradora li deia forn
de biomecanització, i he dit que vostès a les dessaladores els
diuen modulars, he dit això jo. I deia que no eren creïbles
vostès perquè fan després el contrari: no farem dessaladores;
set n’han fet, set, set modulars, set; llevarem la incineració,
cremen. M’explic, és això, amb la qual cosa no és creïble ni el
seu programa electoral d’abans ni el que varen firmar vostès en
el pacte en aquest sentit. I per això nosaltres pensam que això
és un pressupost incapaç per resoldre els problemes que té
Balears, i és incapaç perquè és un reflex del pressupost de l’any
passat que els hem dit nosaltres que han estat incapaços
d’executar-los i ja els he posat els exemples distints de les
diverses partides que s’havien posat amb molts de milions per
començar o no han estat capaços de gastar-los o els han passat
a inversió material. I lògicament aquesta esmena a la totalitat
per incapacitat d’execució i per incapacitat de resoldre els
problemes que tenen els ciutadans a Balears.

I una cosa molt important, han tengut la sort, i ja li dic que
no voldria que a ningú li faltàs aigua, que ha plogut, perquè el
problema de la zona nord de Mallorca de la salinització és el
mateix, baldament hagi plogut. I ara és quan la gent toca fer les
previsions, per a quan venguin sequeres d’aquí a dos anys, les
feines estiguin fetes. I ara ens oblidarem dels problemes de
salinització de la zona nord durant un any i quan arribin les
eleccions hi haurà zones de la zona nord que seran paregudes
al pla de Sant Jordi. I ara sup òs que ho podrem debatre a les
esmenes que tendrem en el pròxim debat, que hi ha esmenes
que són molt concretes.

Gràcies, Sr. President, m’han sobrat 10 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, ha estat una sort. Passam al debat
número 11, de globalitat, que inclou la resta de les esmenes del
debat número 10 que acabam de tenir i per defensar-les té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que hem presentat fan
referència als distints programes que té la conselleria, menys a
quatre en concret, i en molts de casos perquè creim que són
aquests programes i aquestes partides insuficients. Per
exemple, no les diré totes, però els preocupa a vostès i hem
pogut debatre aquí el tema de la gestió i la demanda de l’aigua
i que els ajuntaments facin el que hagin de fer per poder tenir
les xarxes en condicions, després resulta que les partides que
posen són ridícules per donar als ajuntaments. Hi ha l’esmena
4744, que és una esmena d’addició, perquè donin una partida
més de 180.000 euros.

Després ve un bloc de dues esmenes, al programa 441B, que
és del que hem discutit fins ara, del mal funcionament de les
depuradores i de les olors que fan; i sobretot que vostès
tenguin a punt les depuradores perquè la Conselleria
d’Agricultura, si arriba a fer la feina de posar en marxa els
projectes de reutilització d’aigües depurades, pugui endollar,
amb alta a la Conselleria de Medi Ambient, i ells distribuir, amb
baixa, a les xarxes que haurà de fer dels 12.000 milions de
pessetes, d’aquests que Madrid no els dóna res, que vostès
sempre ploren i en tenen 12.000 que es moren de rialles a
Madrid. És simpàtic aquest tema, hem de reutilitzar l’aigua,
tenim 12.000 milions per emprar-la, parlen que Madrid no ens
dóna un duro, fa dos anys i mig que hi ha els 12.000 milions i no
hi ha cap projecte fet. Però hi ha un tema més greu, que també
les depuradores, la canonada per sortir l’aigua amb alta encara
no estan en condicions i per això és aquesta esmena de
4.207.000 euros.

També hi ha unes altres esmenes que, si estan convençuts
de què tenim problemes a les aigües subterrànies de
contaminació, es fa necessari que Agricultura faci cursos, com
fa en aquest moment en el tema de com manipular els
insecticides. Però també la conselleria necessitaria arbitrar
ajudes a les societats agràries de transformació i cooperatives,
perquè també poguessin fer la seva publicitat dins els seus
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socis, perquè s’anàs conscienciant la gent que hem d’anar
abonant d’una altra manera, per no contaminar el subsòl. Per
això aquesta esmena de 150.000 euros, que és la 4.739. Jo crec
que això seria una esmena que s’hauria d’aprovar, és que si no
el verd autèntic, Sr. Buades, seré jo, i ja no seran vostès.

Després una altra qüestió, que crec que és important. És
una esmena, que és la 4743, que és una esmena també per
ajudar els ajuntaments per la millor reutilització de residus i
gestió d’això. Ens posa una partida que hi ha, res, 60 milions de
pessetes per a 67 ajuntaments. Li feim una esmena de 150.000
euros; i també hi ha una esmena de colAlaboració, que creim
nosaltres que hi hauria d’haver amb el Consell Insular d’Eivissa
i Formentera per desenvolupar el Pla Sectorial de residus sòlids
urbans, que és una esmena d’addició d’1.200.000 euros. Ens
agradaria que no se’ns donàs la contesta que ens donaren en
comissió, i que realment es veiés la intenció de voler colAlaborar
amb aquest pla.

També ens agradaria, Sra. Consellera, ja que hem de fer feina
junts, que també hi hagi una partida per a la regeneració de la
pedrera de Can Set, al terme municipal de Llucmajor, perquè els
doblers que segurament hi ha a l’aval, del dia que aquesta gent
ho va obtenir, no és suficient. Si vostès no ajuden, difícilment
podrem restaurar. O altres esmenes, en concret la 4735, que és
una esmena d’addició també d’un milió d’euros més, perquè li
seran insuficients, Sra. Consellera, per fer noves canalitzacions
de torrents que estan esbaldregats, estan romputs, fins i tot
ponts que estan soscavats, que cauran, i que necessitam que
projectes que vostè ja té fets es puguin tirar endavant. És una
esmena, la 4735, d’un milió d’euros.

Sé que em varen dir, i vàrem acceptar la transacció, si no
vaig equivocat, de la 4606; estaria incorporada, supòs; i
després una que a mi m’agradaria molt que els diputats del
PSM, que qualcun n’hi ha d’aquesta zona, com el Sr. Alorda,
em pogués ajudar a convèncer els senyors dels Verds, o el Sr.
Buades mateix. És el fet de l’aqüífer de Crestaix, ser capaços de
posar un sistema de control piezomètric, com té les Ufanes i
com té l’aqüífer de la Marineta, per poder controlar el Sr. Cerdà,
que no es tregui per davall d’allà on els tècnics diguin que
estam en perill. Parlant de la zona que hi ha els pous a 3.300
mg/l, 3.800 i 4.000. No em diguin que no és ver, que la
Conselleria de Sanitat, la seva consellera, que està al costat, ha
fet les cert ificacions de les anàlisis enguany amb el Sr. Ignasi
Clar, titular de sa Pobla, i que ha fet les anàlisis. No li estic
contant... és que pareix a vegades, quan en Jaume Font parla,
que són beneitures. Són 50.000 euros. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, em queden 34 segons, veig. 

EL SR. PRESIDENT:

No, s’excedeix de 34 segons. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ah. Li garantesc, Sr. President, que estava convençut que
em quedaven. Finalitz. També hi ha una esmena, que és la 4734,
que així com una, l’anterior, era per reparació de torrents,
esbaldrecs i tot això; aquest és de neteja, perquè per molts de
doblers que hi posi, no li bastaran. I també creim que -aquesta
esmena sempre la feia el PSM quan nosaltres governàvem-, que
era que veien insuficients que aportava la Conselleria de Medi
Ambient al Pla d’obres i serveis dels distints consells. Vostès
continuen posant els mateixos duros que posàvem nosaltres
abans. Li feim una esmena de 300.000 euros. I també una que
crec que és important, que és la 4609, que és per
condicionament de platges i zones del litoral d’Eivissa i
Formentera, i una d’afectació, de 2 milions d’euros per fer
l’ampliació del port de Ciutadella, a Menorca. Crec que són
esmenes que tenen a veure amb el nostre plantejament de les
nostres polítiques, els nostres compromisos amb els ciutadans,
que qualcuna d’elles no coincidiran amb els seus programes,
però crec que n’hi ha qualcuna que tocaríem coincidir, no pel
bé nostre sinó pel bé de vostès, que són els que tenen la
responsabilitat de governar. Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular. Fixació
de posicions, Sr. Ramon, del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, intentaré respondre
el màxim possible, però són moltíssimes les esmenes i
segurament no les podré concretar totes. De totes maneres, a
continuació del debat important que hi ha hagut a l’esmena de
totalitat, pens que les coses estan bastant clarificades.

En general, Sr. Font, diu que les partides són insuficients,
podríem coincidir, en tot cas, dir que les possibilitats
pressupostàries són les són i aquest pressupost és la major
inversió que hi ha hagut mai en temes de medi ambient.
Segurament seria necessari molt més, però és el que es pot fer
en aquests moments.

Després, de les coses que ha fet major insistència, el tema
de les depuradores que és recurrent i em sol citar a mi com a
afectat per una depuradora; efectivament, ho som, però des que
visc al mateix lloc i des que hi ha aquella mateixa depuradora i
li he reconegut algunes vegades, encara aquest govern ha estat
incapaç de solucionar el problema, ha fet diverses
intervencions i s’ha millorat en alguns moment s, però al final
sempre fa pudor; però, evidentment, no l’ha generat. I en tot
cas, creim que la inversió que es preveu fer en aquests
pressuposts per millorar el funcionament de les depuradores és
molt important i pensam que es poden aconseguir bons
resultats amb aquestes inversions que hi ha previstes.
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El tema de Ca’n Set i la regeneració. Miri, hi ha un principi
important, aquí hi ha uns particulars i una empresa particular
que han causat una contaminació; la resolució, el principi de
qui contamina paga i qui contamina ho ha de resoldre és
fonamental. I per tant, això és el que s’ha d’exigir; no dubti, de
totes maneres, que si l’administració, el Govern de les Illes
Balears ha de fer alguna actuació complementària la farà, però
és important que no s’oblidi aquest principi.

De les que ha fet també més insistència, platges i zones del
litoral d’Eivissa i Formentera. No sé per què específicament
d’Eivissa i Formentera, doncs, ja està bé, vull dir, com a diputat
per Eivissa que es preocupi de la zona litoral d’Eivissa i
Formentera; si és pel temporal ha estat afectat, però no ha estat
tan afectat com Mallorca, per exemple. Però en qualsevol cas,
el tema no és aquest, el tema és que qui té la responsabilitat i
els mitjans per fer front al manteniment de les platges és el
Govern central, és el Ministeri de Medi Ambient.

El Port de Ciutadella, les inversions que demanen vostès al
Port de Ciutadella. Bé, dues qüestions: vostès tenien un
plantejament en relació al Port de Ciutadella que evidentment
no és el del pacte, però a més, és que no està fet en aquests
moments el pla d’ús del Port de Ciutadella i no és previsible
encara en aquests moments el conjunt de les inversions que
s’han de fer allà.

Com per exemple el Pla de residus d’Eivissa i Formentera
que ja demana l’aportació en aquests moments. Miri, vostès de
Formentera no n’havien fet cap de pla de residus, cap ni un,
res; d’Eivissa n’aprovaren un que no es va executar, a part de
què fos incorrecte, no es va fer absolutament res més, es va
aprovar però no es va fer res més. En aquests moments hi ha un
pla diferent, hi haurà unes actuacions que s’han de fer que avui
en dia no estan quantificades i el compromís del Govern és fer
la mateixa aportació, el mateix percentatge en el Pla de residus
d’Eivissa i Formentera que s’ha fet en altres casos. Quan
estigui quantificat això s’incorporarà.

Bé, no he entès, no sé si vostè ho ha dit en comissió, la
veritat és que no li acceptàrem moltes esmenes, però li
acceptàrem les que pensàvem que bonament es podien
acceptar perquè eren correctes i les aprovàrem. Però hi va haver
una transacció que li vàrem oferir de la qual crec que vostè ara
tampoc no ha dit res, li oferírem una transacció a l’alça a una
partida, cosa que crec que no és molt habitual i lògicament
vostè la va acceptar; però llavors hi ha l’esmena 4729, sobre la
que vostès demanen 900.000 euros i li vàrem oferir una
transacció que, si jo no vaig equivocat, tenia el compromís de
respondre en el plenari, que era de 306.516,17 euros, que jo no
he entès si s’ha manifestat; vull dir que és manté en peu
aquesta possibilitat de transacció.

I després m’agradaria localitzar, com a mínim, l’esmena
aquesta en què ha fet molta insistència en relació als pous de
casa, a veure si és la que jo trob, efectivament, aquí està, miri,
hi ha un problema, no és que no vulguem que es controlin els
pous de casa, és que vostès donen la partida d’alta a un
concepte que és per a manteniment de torrents, en canvi donen
la baixa de la que podria possibilitar el control. Perquè vostès

critiquen sempre les partides que fan referència a estudis;
estudis no són necessàriament coses en abstracte i teòriques,
per exemple els estudis també de la situació dels aqüífers i
controlar la seva situació, per aquí podria anar. Per tant, és,
entenem nosaltres, completament al revés de l’objectiu que
vostès manifesten.

Per tant, del conjunt de les esmenes dir que no n’hi podem
acceptar més, però que mantenim l’oferta de transacció que se
li va fer en comissió i que si l’accepten evidentment votaríem a
favor d’aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per pronunciar-nos sobre aquestes
esmenes, jo crec que amb independència de donar-los suport
o no que, efectivament, sembla que hi haurà poques esmenes
aprovades. Jo crec que el to i les reivindicacions del Grup
Popular en aquesta conselleria nosaltres les compartim, jo li vull
donar aquest missatge al portaveu del Grup Popular, perquè
compartint, en gran mesura el que ha dit el nostre portaveu a
l’anterior debat, creim que les intervencions, les propostes que
es fan en aquesta legislatura per part del Grup Popular se
separen tant de la pràctica que es va produir durant tots els
mandats dels governs populars que ara realment hem de veure
i hem de coincidir en moltes de línies que, tot i que les
dificultats de gestionar un pressupost i les mancances que
aquest té i de vegades també els plantejaments tècnics de com
s’han fet les esmenes, com aquesta mateixa del control de pous
que ja s’ha apuntat, la veritat és que la sensibilitat que expressa
el Sr. Font, jo el que no puc compartir amb ell és la interpretació
que fa de la història, però bé, en qualsevol cas, els llibres
quedaran, les interpretacions quedaran i els actes quedar a n  i
cadascú en farà la lectura que vulgui, però que hagin descobert
que hi ha un problema per a nosaltres és molt positiu.

S’havia dit per activa i per passiva que no hi havia
problema, per tant no calia fer aquests sistemes de
subministrament dels ajuntaments més eficaços, perquè
estaven arreglats; no hi ha havia cap problema amb les
depuradores, tenien les millors depuradores del món, per tant
no hi havia aquesta dificultat amb les olors, no hi havia
aquestes dificultats en utilitzar l’aigua perquè tota l’aigua
pràcticament era utilitzable per a reg; hi havia uns projectes
extraordinaris de reg, és sorprenent que la Conselleria
d’Agricultura no tengui caramulls i caramulls de projectes i que
el Sr. Font ens digui que si en tengués qualcun, quan nosaltres
estam convençuts que n’hi havia a caramulls i a caramulls
perquè cada dia ens deien la quantitat de projectes de
reutilització que hi havia en matèria d’aigües residuals i el bona
que era l’aigua de les depuradores que havia de sortir al
respecte, i realment jo crec que és bo, com a mínim, constatar el
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problema, veure on estam i a partir d’aquí veure que,
efectivament, nosaltres coincidim que s’han de fer moltíssimes
actuacions.

Efectivament, hi ha contaminació per nitrats, una cosa
negada per activa i per passiva; hi ha salinització, sí, Sr.
González Ortea, una salinització; es varen autoritzar, jo no sé
vostè el pou que vostè diu, centenars de pous damunt aqüífers
que, efectivament, tenen una cosa molt semblant al que es pot
dir un procés de salinització. Per tant, estam d’acord que hi ha
d’haver un control de pous, 30.000 pous a les Illes Balears amb
quin control. I estam d’acord, vostè es preocupa per uns ara,
justament els d’ACASA, aquesta casa que va poder fer també
aquella urbanització tan hermosa a la zona de sa Pobla, però
que realment crec que ens preocupa i ens interessa que aquest
tema es controli i es dugui endavant. Ja dic que probablement
aquesta esmena, concretament d’ACASA, no s’apuntarà, però
sí que suggerim i demanam a la consellera que amb els
pressuposts que té faci un control més exhaustiu de tots els
pous, de les extraccions que en aquest moment es fan i de
garantir que realment es tregui per a l’ús i la quantitat
autoritzada, i tenir molt la ment de quines són les
conseqüències negatives que puguin tenir un excés
d’extracció; cosa que es negava per activa i per passiva, quan
s’havia de fer una nova urbanització no hi havia cap problema
ni de nitrats ni de salinització a tots els aqüífers, ni de sa
Colònia de Sant Jordi ni de la zona d’Alcúdia. I jo crec que fins
i tot és bo que se sorprengui el PP de la seva història recent,
perquè això ajuda tal vegada a aquest procés d’oblit, ajudarà a
establir noves bases de futur; jo en aquest sentit em sent
esperançat que els resulti tan difícil compartir aquestes frases
que jo dic, les neguin amb tanta contundència que
probablement no es tornin a reproduir ni es reprodueixin pus
mai en aquest país, jo crec que és una cosa molt positiva.

Per l’altra banda, hi ha l’element dels residus, també un tema
important; com s’ha dit, no es podia reciclar absolutament res
a Mallorca des d’un punt de vista legal i creim que és important
que hi hagi un compromís del Govern i en general de les
administracions. En aquests moments els ajuntaments s’estan
implicant més, uns sempre més que els altres, però els consells,
que són els que hi tenen més empriu, a través també d’un
sistema de finançament que ha canviat, hi estan colAlaborant.
Seria bo que el Govern, per ventura, hi intervingués tant com
pogués per donar suport a aquestes activitats, però pensam
que també són unes altres administracions les que també hi fan
feina.

Per tant, ja dic, donam suport a l’èmfasi que vostè hi posa,
desgraciadament no es podrà donar suport a les esmenes, atesa
la migradesa del pressupost.

Un tema molt delicat però és aclarir qui ha de pagar les
coses. Per exemple, dins el preu de l’aigua normalment, un dels
costs que valora la comissió de preus és que la xarxa d’aigua de
subministrament estigui en condicions i que hi hagi les obres
de reposició, d’inversió, perquè la xarxa estigui en condicions.
És una cosa que, especialment a les xarxes privades, valdria la
pena constatar que aquestes inversions es fan, no fos cosa que
ens passàs, qualque vegada hem pensat amb GESA o amb

d’altres subministradors que per ventura no controlen o no
mantenen suficientment les xarxes, tot i que cobren per fer-ho.

Per l’altra banda, la rehabilitació de la pedrera, i acab Sr.
President, ho trobam molt delicat. Qui contamina paga és
paraula major en medi ambient; i aquest precedent que vostè
ens marca que, a part d’haver tret un profit i fins a un punt jo
crec que en algunes d’elles, com a mínim en algunes d’elles,
superior al que tenien com a autorització, i estam xerrant de més
de 500 pedreres abandonades que hi deu haver a les Illes
Balears, començar a establir que serà l’administració la que
ajudarà, la que palAliarà o la que executarà els plans de
restauració, ens sembla precipitat fer-ho d’aquesta manera amb
compte gotes, com a mínim, com vostè diu. Crec que seria bo
fer-ho des d’un pla més global i partint de la premissa,
evidentment, que són els propietaris, els explotadors en primer
terme els que han de complir amb aquesta obligació.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant la intervenció.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

També un altre problema bàsicament negat i resolt ja pel Pla
de pedreres. Però en qualsevol cas, estam d’acord, coincidim
amb vostè que aquests problemes hi són; tan de bo pogués
donar-li més recursos com vostè apunta, però desgraciadament
anirem fent amb els que hi ha i confiam que la consellera els
tregui el màxim profit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Font, si jo no he entès malament, a l’esmena
4729 hi ha una transacció oferida, el que passa és que aquesta
transacció en plenari ha de ser mitjançant retirada de l’esmena
i acceptació de l’esmena, si procedeix.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, la 4729, la d’àrees recreatives?

EL SR. PRESIDENT:

Em pareix, si ho he entès bé, és la 4729.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

És a dir, ens acceptarien la 4729, de 900.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

No, però, és una transacció, per tant han d’estar d’acord
tots els grups, s’ha de retirar l’esmena i s’ha d’acceptar la
transacció, que pot ser en els mateixos termes, però és una
nova quantia. Un moment, Sr. Font, és així, Sr. Ramon?
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EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, però amb una reducció que se li va explicar en
comissió i ens va dir que l’estudiarien. En comptes dels 900.000
euros, quedarien 306.616,17 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Farem una cosa, com tenim el debat següent, que és un
debat de totalitat de la Conselleria d’Interior, Sr. Font, un
moment, com tenim aquest debat, els dos ponents es posin
d’acord i en tot cas han de redactar la transacció acceptada, i
després vostè procedir a retirar l’esmena acceptant la
transacció, si tots els grups hi estaven d’acord, que pareix que
seria així, si hi ha acord.

Passam al debat , quedant pendent aquesta transacció de
l’esmena 4729, passam al debat número 12 i darrer que veurem
abans de la votació, 12 i 13, que és un debat de totalitat, Secció
16, Conselleria d’Interior. Hi ha l’esmena 4675 del Grup
Parlamentari Popular que la Sra. Mabel Cabrer defensarà en nom
del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular
a la Secció 16, funció pública i interior, obeeix a dues raons
fonamentals: una, que aquesta conselleria és innecessària, i la
segona és que l’activitat que du a terme és la mateixa o no la
compartim o la trobam molt mancada de recursos per dur-la a
terme. La primera raó és evident, consideram innecessària
aquesta conselleria per dos motius: en primer lloc perquè en
aquest Govern el nombre de conselleries és excessiu; el nombre
d’alts càrrecs està desorbitat i tot això suposa despesa
innecessària; en segon lloc, perquè si les competències del
personal docent d’educació les exerceix el conseller d’Educació
i les futures competències de sanitat i el seu personal sanitari
ho gestionarà directament la consellera de Sanitat, el nombre de
personal que depèn de la seva conselleria torn ridícul. Cert és
que de vostè depenen també les competències d’Interior, però
aquestes, a més que pressupostàriament estan de cada vegada
pitjor dotades, hi ha fins i tot competències que se li han llevat
i han passat a una altra conselleria, com són ara les
competències de relacions amb les corporacions locals. Per
tant, Sr. Conseller, molt poques competències i a més mal
dotades fan innecessària la seva conselleria. Dels 20.000 milions
més d’aquest pressupost, a vostè li han tocat 100 milions més,
tot per a capítol 1, personal; vostè és el conseller pobre
d’aquest Govern.

Passam al segon motiu que fonamenta la nostra esmena a la
totalitat de la seva secció pressupostària, ja he dit que aquest
segon motiu és que o no compartim gens la seva activitat i
prioritat o que, encara que puguem tenir qualque punt en comú,
la manca de dotació pressupostària fan irrealitzables tot el que
vostè anuncia. Començant pel tema de personal, jo crec que no
cal que li digui que no compartim gens com s’ha duit aquest
tema d’ençà que governa el pacte d’esquerres; no crec
necessari tornar a incidir en el tema del sectarisme, dels

acomiadaments improcedents, de la discriminació total amb
altres administracions, etc. Això ha passat ja un poc a la
història, encara que continuem amb goteigs continus
d’acomiadaments, però ja dic que tot això ja és un poc
d’història que ha constituït un molt mal precedent del que ha de
suposar un canvi de govern per a unes eleccions.

Sí vull incidir en tres aspectes de les oposicions que ara es
desenvolupen: el primer és que els famosos interins tan
demonitzats per vostès han estat les persones que han
demostrat ser les millors preparades per guanyar les
oposicions; han pogut demostrar que el qualificatiu d’”enxufat”
amb el qual vostès els varen batejar no era cert i que, en
definitiva, la gran majoria són uns autèntics professionals, tant
per la seva tasca com per la seva preparació. I de fet, la major
part han guanyat les oposicions.

El segon aspecte que vull destacar d’aquestes oposicions
és el gran fracàs que ha suposat l’augment de l’exigència del
nivell de català. Jo ho vaig dir fa un any, a l’anterior debat de
pressuposts, i era precisament que pujar el nivell de català
podia ser una bona mesura, però que s’havia de fer
transitòriament, i deixar un temps prudencial perquè la gent
pogués assolir aquest nivell. Però no es va fer així, es varen
convocar unes oposicions, amb un nivell d’exigència de català
molt més alt del que hi havia, i això ha suposat dues coses: una,
que de les 25.000 instàncies que el conseller, vostè, esperava
que es presentassin, només hi ha hagut 8.000 instàncies, molt
manco que les instàncies que hi va haver per al borsi d’interins;
i dues, que d’aquestes 8.000 instàncies més d’una tercera part
no s’ha pogut examinar per no haver superat l’examen previ de
català. Per això crec que vetar gent a unes oposicions per mor
d’un nivell de català que es va pujar d’un dia per l’altre no va
ser una mesura correcta, sinó que va ser una mesura
precipitada, fruit de la imposició del PSM i que al nostre judici
ha estat un greu error.

I el tercer aspecte que vull destacar d’aquestes oposicions
és que, malgrat les 8.000 instàncies presentades, curiosament
queden moltes places vacants. No puc entendre com de 8.000
instàncies resulta que vostès no troben la gent suficientment
preparada per cobrir unes 300 places, és una incongruència un
tant sospitosa. El nivell d’exigència de correcció en proves,
com és el cas pràctic, per exemple, que es presta a una valoració
més subjectiva per part dels membres del tribunal examinador,
hagi estat tan elevant aquest nivell d’exigència que pareix que
hi ha una consigna política de deixar places buides. Amb un
altre problema i és que, donat aquest nivell desorbitat
d’exigència, ni tan sols quedarà gent per formar nous borsins
d’interins. Crec que vostè ha desaprofitat aquestes oposicions
perquè ha gastat molts de doblers en publicitat, dietes dels
membres dels tribunals i amb tota la logística que suposen unes
oposicions i ni tan sols ha estat capaç de cobrir moltes places
que tornen deixar vacants. Ja em dirà què pensa vostè fer a les
pròximes oposicions que ja ha anunciat per a l’any que ve, si ni
tan sols ha trobat 300 persones de 8.000 instàncies, capacitades
per ser funcionaris.

Continuant amb el tema de la funció pública, resulta molt
preocupant un cert nivell de politització que es du a terme amb
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les reformes de catàlegs de personal. Fa més d’un any que ja es
va fer una gran reforma del catàleg de llocs de feina, amb el vot
en contra de tots els sindicats, precisament perquè el nombre
de llocs de feina que passaven a ser de lliure designació
augmentaven de forma desorbitada; crec, fins i tot, que
Comissions Obreres va impugnar judicialment aquesta
modificació que encara està pendent de resolució judicial. Ara
no fa ni un mes que tots els mitjans de comunicació varen
publicar la ruptura del diàleg de tots els sindicats amb el
Govern, motivat, pareix ser, per una segona politització de la
funció pública, que pareix que tornen augmentar aquests llocs
de lliure designació. Es tracta, Sr. Conseller, d’una greu
contradicció en la funció pública democratitzada que vostè
aparentment tant defensa, contradicció que ens agradaria que
ens explicàs.

El mateix que amb el tema de l’IBAP, de l’Institut Balear de
l’Administració Pública, torna a tenir un pressupost ridícul, 36
milions, el mateix que l’any passat i l’any passat vostès ja varen
reduir el pressupost que havia deixat el Partit Popular. Dedicar
menys doblers a la formació dels nostres funcionaris no és una
mesura que compartim des del nostre partit; i a tot això vostè
preveu que l’IBAP faci més coses, més objectius, com és el
material per a les proves de funcionarització del personal
laboral. On són aquests doblers, Sr. Conseller?

De la mateixa forma que ja és el segon any que vostè
anuncia un pla de qualitat de l’administració pública sense
pressupostar ni una sola pesseta. És realment ridícul que la
memòria dels seus pressuposts contemplin com un gran
projecte aquest pla de qualitat de l’administració pública i que
després no hi hagi un duro. Per tant, aquest famós pla
simplement no existeix.

I el mateix, pel que fa al tema de la sinistralitat laboral a
l’àmbit de la comunitat autònoma. Aquest tema de la
sinistralitat laboral jo ja el trop un poc de rialles, s’han omplert
la boca xerrant de la sinistralitat laboral en general, no tan sols
a l’administració i, Sr. Conseller, tant vostè com el Sr. Grosske
no han fet res de res; pressuposten uns doblers que no es
gasten i d’això se’n diu enganyar. I per això la sinistralitat
laboral a l’àmbit d’aquesta comunitat autònoma no fa més que
empitjorar cada any a uns nivells certament preocupants. De
vostè depèn un programa pressupostari de sinistralitat laboral
a l’àmbit de la comunitat autònoma, on vostè mateix em va
reconèixer a comissió que no s’havien gastat els doblers de
l’any passat ni s’havia desenvolupat la Llei de prevenció de
riscs laborals del 95, que preveu que es faci un Pla de prevenció
de salut laboral a l’administració autonòmica i a les seves
empreses públiques. Per tant, en aquest tema fracàs rotund,
tant a l’àmbit de la comunitat autònoma com a l’àmbit general
de les competències de la Conselleria de Treball.

Pel que fa a les competències de la seva Conselleria en
matèria d’Interior, dir-li que vostè pareix que posa molta
voluntat, però el problema és que no hi ha un duro, Sr.
Conseller, tots els seus anuncis i els seus objectius en matèria
d’interior no són més que això. Això sí, vostè explica a la
memòria dels seus pressuposts que farà coses noves i en canvi,
com passa amb el pla de qualitat que ja li he mencionat, després

no trobam cap reflex pressupostari. Vostè diu, per exemple en
el programa de coordinació i gestió dels serveis de protecció
civil que faran una renovació de la xarxa de ràdio de protecció
civil i una renovació parcial dels vehicles de protecció civil, i
després no té cap partida en aquest programa ni d’inversions
ni de subvencions. Per tant, objectiu que segur que
s’imcomplirà.

En definitiva, Sr. Conseller, si des del nostre grup podem
compartir que s’avanci en temes de protecció civil i d’interior,
no compartim en canvi, que malgrat el pressupost de la
comunitat autònoma per a l’any que ve augmenta 20.000
milions, a vostè no li donin res. En resum i ja per acabar, Sr.
Costa, la seva conselleria sobra; sobra perquè de l’excés del
nombre d’alts càrrecs d’aquesta comunitat autònoma una forma
de reduir aquest sobrecost passaria per suprimir conselleries
com la seva que, per una banda i en matèria de personal, torna
ridícula davant el nombrós personal docent i pròximament
sanitari, que no dependrà de vostè.

I per altra banda, i pel que fa a les competències d’interior,
no té sentit un conseller que no pot fer res perquè no té doblers
per fer res. Dir-li que, pel que fa a l’objectiu que vostè s’havia
marcat i que s’havia marcat el nou govern en matèria de
personal, crec que vostè ja li ha donat degut compliment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular per la
seva defensa de les esmenes. Sr. Conseller d’Interior, si vol
obrir una qüestió incidental, té la paraula.

...competències d’interior, no té sentit un conseller que no pot
fer res perquè no té doblers per fer res. Dir-li que pel que fa a
l’objectiu que vostè s’havia marcat i s’havia marcat el nou
Govern en matèria de personal, jo crec que vostè ja li ha donat
degut compliment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer en nom del Grup Popular per a
la seva defensa de les esmenes. Sr. Conseller d’Interior sembla
que vol obrir una qüestió incidental té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, he de dir que no em causa cap sorpresa la posició del
Partit Popular demanant la supressió de la Conselleria
d’Interior, perquè cap dels dos objectius de la Conselleria
d’Interior mai han estat una preocupació del Partit Popular, ni
la democratització, ni tenir una funció pública professional a
l’Administració pública, el seu model era un altre, per tant, no
calia política de funció pública i no els preocupava en absolut
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les polítiques de seguretat pública a les Illes Balears perquè
com veurem els darrers anys, vostès en varen fer ben poca.

Vostè ha fet un recorregut molt sectorial de les diferents
polítiques de funció pública. Jo li faré un esment d’una forma
ben clara, va ser un compromís del Govern de les Illes Balears
i de la conselleria treure endavant unes oposicions lliures en
aquesta comunitat autònoma per poder facilitar l’accés a la
funció pública, amb igualtat d’oportunitats per als ciutadans de
les Illes Balears, ha estat un objectiu complert amb totes les
garanties per als ciutadans i potser s’han plantejat crítiques,
però el model ha estat inqüestionable. Jo li faré un esment per
una qüestió que vostè ha plantejat, sobre els tres punts que
hem marcat damunt les oposicions, diu que els interins són els
millors, crec que és un error polític entrar amb una
desqualificació de qui són els millors o els pitjors, únicament el
que s’ha de plantejar d’una manera clara és que els ciutadans
de les Illes Balears han de passar per uns mateixos
procediments i que l’accés a la funció pública estigui basat en
el mèrit i en la igualtat que demostrin els ciutadans a l’hora
d’examinar-se. Vostès tenien un altre procediment, que ja n’hem
parlat altres vegades.

La segona qüestió plantejada per vostès no és d’estranyar,
vostès sempre han estat en contra de la normalització
lingüística en aquesta comunitat autònoma, sempre els hem
tengut davant a l’hora de plantejar polítiques de normalització
i no m’estranya que en boca petita també han estat en contra
que els funcionaris accedissin amb uns coneixements de la
llengua catalana, no és d’estranyar en el Partit Popular, és un
fet que ens diferencia d’una manera clara amb tots vostès,
perquè vostès sempre han defensat un nivell, dins la funció
pública, el més baix possible i per tant, no tenen cap
inconvenient amb el sistema de traducció simultània d’una
funció pública no normalitzada. Vostès mai han fet bandera, ni
cap projecte seriós per normalitzar la llengua pròpia d’aquesta
comunitat aquí.

Després parla de places vacants i tal. Jo entraré en un
concepte que crec que vostès no han entès el que són unes
oposicions, el Govern de les Illes Balears ha deixat de ser el
tribunal i vostès això no ho poden entendre, jo ho entenc
perfectament, vostès sempre nomenaven i eren tribunal i
examinadors, però en aquests moments el que s’ha fet és un
procés allà on, mitjançant un conveni amb la Universitat de les
Illes Balears, es fan uns exàmens amb un tribunal allà on no hi
ha cap tipus d’intervenció política. Per tant, hi ha uns exàmens
que s’han preparat i tenen uns sistemes de correcció i donen
uns resultats. Per tant, crec que haurien de saber quin és el
sistema i saber si vostès deixen un ant ic sistema que varen
practicar i donen suport a un nou model que ha de ser per al bé
de la funció pública d’aquestes Illes Balears. Parlen del catàleg,
jo sent que la informació, no sé si mala intencionada per la seva
part, esper que no, però que parli del catàleg de personal, quan
avui mateix s’ha dut a la mesa general de negociació i ha sortit
amb el suport d’UGT i STEI i Comissions ha votat en contra,
amb una reserva en una qüestió puntual, però donant d’una
forma majoritària i sindicalment suport a la mesa general del
catàleg de llocs de feina. 

Per tant, vostè s’ha agafat a unes notícies interessades de
fa 10 dies i hi havia una discussió que no era per les lliure
designació, supòs que era totalment una informació o ha dut a
debat una cosa que no era el que s’estava discutint a la mesa
general, sinó que s’estava discutint una qüestió de
complements de destí, per tant, una qüestió estrictament
retributiva, a la qual la part social té tot el dret de reclamar
davant l’Administració, però el debat no era un debat filosòfic
de les places, perquè li he de recordar que hi va haver un acord
unànime amb tots els sindicats en relació a tots els criteris que
havia de tenir el catàleg de llocs de feina, inclòs el CSIF i quan
hi ha hagut una diferència ha estat marcadament per una
qüestió que ha afectat a un tema retributiu.

Jo crec que el debat de funció pública l’hauríem de deixar
com vostè el va deixar el darrer any, no l’hem vist aquí parlant
de funció pública darrerament i crec que és normal que ho hagi
obviat perquè crec que el Partit Popular, no li dic a vostè
personalment li poden treure clarament els colors, els colors
polítics, perquè vostès totes les qüestions que es varen
judicialitzar, uns per inconstitucionalitat, han estat declarats pel
Tribunal Superior de Justícia, vostès han rebut bufetades
jurídiques i per tant, traduït a la política molt clarament i només
hem de fer una lectura de les sentències que hem rebut. Per
tant, no ens han de venir a donar lliçons de quin és el marc o el
sistema d’accés a la funció pública, però voldria fer esment a
una altra part que a vegades no hi acudim prou temps, és el
concepte i la necessitat de millorar les polítiques de seguretat
pública a les Illes Balears. No són suficients les partides
pressupostàries? Evidentment que no, evidentment que són
millorables, sent solidaris amb uns pressuposts plantejats pel
conjunt del Govern i em sento solidari des del capítol 1 fins a
l’últim, però sí li vull dir que hi ha un canvi substancial en els
polítiques de seguretat pública que es duen a terme, vostès en
matèria de pla de seguretat de platges, ni n’havien sentit a
parlar, ni havien fet cap política en aquest tema.

Respecte la qüestió dels plans especials, que era una
obligació de la Unió Europea del 94, no n’hi havia cap de
començat a la conselleria. Agrupacions de protecció civil, vol
saber quantes n’hi havia i quantes n’hi ha ara constituïdes? No
tenc cap inconvenient per fer un debat comparatiu de les
polítiques realitzades per la Conselleria d’Interior i veurà com
queda amb un suspès total l’anterior període del Partit Popular,
envers a allò que s’ha fet durant aquest dos anys. Si em permet
i vol alguna dada comparativa, li diré que respecte les
agrupacions de protecció civil, que tenen un element important
que va relacionat a una qüestió d’una esmena que vostès
plantegen, n’hi havia 5 l’any 99, avui n’hi ha 13, en breu se’n
constituiran 5 i esper que en molt poc temps les illes de
Menorca i Eivissa comptin amb les agrupacions de protecció
civil, per a després poder entrar dins allò que són les
agrupacions amb els plans municipals d’emergència municipal.

Per tant, li vull marcar d’una forma clara la necessitat de
continuar amb una línia, si vol humil, des d’una conselleria que
no té una partida inversora molt clara, però crec que manté una
línia coherent amb un plantejament que es va fer des del primer
moment. Oposicions lliures, democratització de la funció
pública i anar cap a una modernització de l’Administració i
esper que en aquest camí puguem trobar el Partit Popular,
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encara que cada vegada som més desconfiat perquè perden
l’oportunitat de apuntar-se a un consens dins allò que avui ja
accepten amb tota normalitat els ciutadans de quin ha de ser el
model professional de l’accés a la funció pública.

Quant a la seguretat, dir-los que avui i després li esmentaré
a la rèplica, fins i tot, tots els plans especials que ha realitzat el
Govern i que han millorat la seguretat pública i no m’estranya
que vostès no hagin fet cap esment especial a una eina bàsica
que s’ha pogut veure molt recentment de quina ha estat
l’actuació de la Conselleria d’Interior, actuant com una
conselleria, com vostè apuntava, sense massa recursos, però
gestionant m’atreviria a dir, no per mèrits de qui els parla, sinó
de molta gent que està treballant a la Conselleria d’Interior i al
Centre d’Emergències 112 d’una manera modèlica,
probablement el procés d’emergència que han tengut les Illes
Balears en els darrers anys, crec que ha estat un aspecte
modèlic i no m’estranya que vostè demani la supressió d’una
conselleria d’aquestes característiques i que actua en una
matèria tan sensible per a la ciutadania perquè no tenen cap
preocupació d’allò que és la seguretat dels nostres ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior per la seva
intervenció. Sra. Cabrer té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo crec que aquí hi ha un problema d’interpretació, jo
he vengut aquí amb una esmena a la totalitat, li plantejo una
sèrie de temes i vostè té la intervenció preparada i ve aquí ens
amolla el rotllo i la veritat és que diu coses que jo no li he dit,
m’acusa de coses com que jo he qüestionat el model i no ho he
fet... 

(Aldarull a la sala)

 No hem parlat de la resta i a més m’anuncia el que em dirà
a la rèplica, m’anomenarà tots els plans de seguretat. No és
aquest el debat d’ara, vostè faci una compareixença i m’ho
expliqui tot i serà un altre debat, però no a una esmena a la
totalitat. Ens diu coses, jo crec, que intolerables, ens diu que el
Partit Popular no va creure mai en la seguretat de les Illes
Balears, jo crec que això són autèntiques barbaritats, o que el
Partit Popular estava en contra de la normalització lingüística.
Jo la veritat Sr. Conseller crec que són coses que vostè hauria
de pujar aquí i rectificar, perquè són acusacions molt greus que
no són certes.

En primer lloc, parla de la normalització lingüística. Dir-li que
va ser el Partit Popular el que va posar l’obligatorietat dels
nivells de català en els concursos de trasllats, va ser el Partit
Popular i a totes les oposicions, un nivell més baix del que
vostè tenia, un nivell molt important que va fer necessari un
esforç molt important de la Junta Avaluadora de Català i l’IBAP,
així com també un esforç inversor molt important per part del

Partit Popular. Dir-li i jo li he dir, que la mesura la considerava
precipitada, d’un dia per l’altre, que això suposa vetar molta
gent a unes oposicions d’un dia per l’altre, sense que la gent
hagi tengut temps d’assolir aquests nivells de català. Vostè
esperava 25.000 instàncies i en va tenir 8.000, moltes menys que
el borsí d’interins i d’aquestes 8.000 instàncies una tercera part
d’ha quedat fora pel tema del català. Per tant, això jo no ho
considero un avanç de la normalització lingüística, jo considero
vetar a la gent que d’un dia per l’altre, amb unes oposicions
que vostè convocava crec que va ser una mesura precipitada
i per cert, ja que vostè creu tant en el tema del català, em podria
explicar per què la llei d’acompanyament s’ha aprovat una
esmena per tal que es creï una nova escala del grup C en
matèria de medi ambient, on els guardes forestals podran anar
per promoció interna, sense necessitat de tenir el certificat C de
català, bastarà que tenguin el certificat A de català, ho expliqui
Sr. Conseller. Per què ha fet aquesta excepció i en canvi no ho
ha fet a l’altre article relacionat amb els auxiliars de clínica i els
auxiliars de puericultura? Jo crec que aquí hi ha alguna cosa
amagada.

Dir-li també que vostè hi ha moltes coses que la veritat no
m’ha contestat. Jo li he de dir que no li he donat lliçons del
model de funció pública, perquè jo no he parlat del model de
funció pública, jo li he dit tres coses de les oposicions. Una el
tema del català, que ho considerava un fracàs vetar a la gent pel
tema del català, un altre que ara vostè vol amagar amb això de
veure quin són els millors i quins són els pitjors, un altre és que
els interins d’aquesta comunitat autònoma que vostès havien
demonitzat són la gent que ha guanyat les oposicions, el major
percentatge, vostès havien dit que eren els “enxufats”
d’aquesta comunitat autònoma i han estat els més ben
preparats de les 8.000 instàncies per guanyar les oposicions i
crec que aquest Govern hauria de demanar disculpes
públicament a tot aquest colAlectiu que ha estat insultat des de
l’any 99, només perquè feia feina amb el Partit Popular.

També li he comentat del tema de les oposicions que no
podia entendre com 18.000 instàncies, que només s’han de
cobrir 300 places, vostè deixava places buides, queden places
buides a les famoses oposicions, han fet campanyes de
publicitat, acusacions i resulta que les places queden buides,
el nivell d’exigència dels tribunals, pareix que hi ha una
consigna política en els casos pràctics, és desorbitat, en els
temes d’auxiliars, administratius, tècnics superiors, lletrats, la
qüestió és que troben gent a la societat balear per cobrir
aquestes 300 places. Per tant, ja m’explicarà vostè per què vol
fer unes altres oposicions l’any que ve, si no troba gent
adequada per cobrir aquestes places.

Dir-li també que del tema de l’IBAP no m’ha contestat res,
del tema de la formació del personal, ja duia preparada tota la
intervenció i no m’ha contestat tampoc, m’agradaria saber
quines previsions vol té vostè de l’IBAP, si dia 1 de gener ve
tot el tema del personal de l’Inem transferit i també, si déu ho
vol, vendrà tot el personal sanitari, què farà amb la formació de
tot aquest personal si no té res pressupostat, ni ha previst res
per a la formació de tot aquest personal, que jo francament crec
és molt nombrosa la transferència que rebrem en aquesta
comunitat autònoma.
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En matèria d’interior, vostè ens diu que el Partit Popular no
creu en la seguretat d’aquestes Illes, dir-li que vostè tampoc hi
creu, perquè el pressupost és el mateix, exactament igual, vostè
res de nou, diu moltes coses, anuncia molt, surt molt a les
fotografies, però el problema és que no hi ha un duro, jo li he
posat un exemple i li he dit, que vostè diu a la memòria que
faran una renovació de la xarxa de ràdio de protecció civil i una
renovació parcial de vehicles de protecció civil, després miram
el programa i només hi ha capítol 1 i 2, no hi ha ni capítol 4 per
a subvencions, ni capítol 6 per a inversions. Per tant, ja li he dit
que això no es faria, per tant, vostè fa anuncis que després no
es poden dur a terme i aquesta és la situació en matèria
d’interior, molta voluntat, però pocs doblers, dels 20.000
milions no li han posat un duro Sr. Conseller, s’ha d’imposar
més davant el Conseller d’Hisenda perquè no li han posat ni un
duro.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per acabar, Sr. Conseller, dir-li efectivament que en el tema
de la funció pública mai estirem d’acord, perquè vostè fa moltes
acusacions de la funció pública del Partit Popular, les pot
continuar fent, però nosaltres també tenim molt a dir del que ha
suposat un canvi de Govern en aquestes Illes. Va ser i ha estat
impresentable, jo crec que el darrer episodi el vàrem viure fa uns
mesos amb un interrogatori brutal que es va realitzar a una
funcionària, crec que és un tema que millor no el tornem a
treure, ni explicar, però la realitat és que tot el seu model en
matèria de personal, tot el que ha suposat, concursos de
trasllat, borsins, oposicions, tenien un objectiu ben clar i era
engegar un munt de gent per només una sospita que havia fet
feina amb un Govern del Partit Popular i li he de dir que això
crec que és un mal precedent per a futurs canvis de Govern.

Moltes gràcies. 

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d’Interior té la
paraula per replicar i tancar la qüestió incidental. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
diputada va dir, els auguro que no faran tant com va fer
l’anterior Consellera d’Interior. Mabel Cabrer va dir aquesta
frase i avui diu, canviï els diners perquè té les mateixes partides
pressupostàries, idò li he de dir una cosa, no sé què feien
vostès amb els diners, perquè jo li diré amb aquests diners
comparin dades objectives, oposicions del Partit Popular any s
enrera. Any 93... 

(Rialles)

Sí, és per dir-ho d’alguna manera, és una forma..., any 93, 33
places sistema d’oposició, any 99, sistema concurs oposició,
declarat inconstitucional, es varen presentar 6.074 instàncies de
les quals varen defraudar a 6.000 persones d’aquestes Illes,
vostès. Oposicions del pacte, any 2001: 445 places, 8.821
solAlicituds, sistema d’oposició lliure, garantint (...) i avui és una
realitat.

Borsí d’interins, pacte, més d’11.000 solAlicituds per un
sistema d’oposicions, sistema Partit Popular, decret de
blindatge d’interins, declarat nul per sentència del Tribunal
Superior, recordar un parell de dies abans de les eleccions, com
a prebenda política pagat a un colAlectiu de gent.

Concurs de trasllats, Partit Popular, any 97, 380 llocs. Pacte:
1.027 places ofertes. Comissions de servei, sistema del Partit
Popular, totalment de manera discrecional, prengui nota, Sr.
Jaén. Pacte, mitjançant barem, antiguitat, cursos i català.

(Aldarull i rialles)

No, és que, crec que és bo que vostès ho puguin ...
Formació Institut Balear de Seguretat Pública, sistema de
beques que vostès plantejaven per a desplaçaments, 3 milions
de pessetes; any 2002, 11. Pressupost de l’Institut Balear de
Seguretat Pública, en el 99 60 milions, actualment 113 milions de
pessetes. Dotació Pla de seguretat de platges, en el sistema de
vostès, 0 pessetes; actualment, 90 milions de pessetes.
Agrupacions de voluntaris de protecció civil, amb el Partit
Popular, 5; actualment n’hi ha 13 de constituïdes, 5 es
constituiran d’immediat i esper que a Eivissa i Menorca estiguin
constituïdes als 11 municipis molt aviat.

Plans especials de protecció civil, a l’any 99 no n’hi havia
ni un; hi havia un mandat de la Unió Europea perquè n’hi
hagués. A l’any 2001 s’ha aprovat ja el d’emergència exterior de
Repsol Butà d’Alcúdia, homologat per la Comissió Nacional de
Protecció Civil; abans que acabi l’any hi haurà aprovat el de
Repsol Butà d’Eivissa i el de GESA gas de Palma. Actualment
s’elaboren els plans especials de risc químic, inundacions,
transport de mercaderies perilloses i incendis forestals, són els
que actualment es fan en base a les directrius de la Comunitat
Europea. La pregunta és: i vostès què feien amb els mateixos
pressuposts? Aquesta és una mica la qüestió que s’hauria
d’analitzar.

I vostè em demana una rectificació pública en el tema del
català i jo he fet una acusació política, que la mantenc en
aquesta tribuna parlamentària, que vostès tenien uns nivells
d’exigència del català baixíssims i que no es corresponien amb
una voluntat de crear comunitat i de crear país; i vostès
funcionaven amb una comunitat que necessitava, com molts
dels que seuen aquí, traducció simultània. Per tant, aquest és
un dels sistema que s’ha d’anar variant i exigint, uns nivells
d’exigència de la llengua catalana en funció de si volem que
s’utilitzi amb normalitat a la nostra comunitat autònoma.

I vostè em parla que he de demanar disculpes a un colAlectiu
de gent, jo la convid a vostè que, en nom del Partit Popular,
demani disculpes a les 6.000 i busques de persones que varen
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presentar unes instàncies per presentar-se i en funció d’una
convocatòria pública, realitzada per vostès, se’ls ha declarat
inconstitucional per vulnerar els principis constitucionals.
Vostès n’haurien de prendre nota i assumir la responsabilitat
política i d’enviar una carta del seu president o del portaveu a
les 6.000 i busques de persones, que nosaltres tendrem
l’obligació de tornar-los una taxa que la varen fer perquè vostès
varen frustrar unes expectatives; i unes expectatives perquè
volien garantir un colAlectiu sense que realitzassin unes proves,
vostès dividien la societat i vostè em diu que he demonitzat. En
absolut, tothom sap perfectament que s’ha dit d’una forma clara
un missatge que el que vulgui ser funcionari d’aquesta
comunitat autònoma passarà amb un principi d’igualtat i estic
content que hagin aprovat gent que eren interins o gent del
carrer que vostès els havien negat aquesta possibilitat.

Per tant, Sra. Cabrer, li recordaria que vostès no estan
legitimats per parlar de funció pública en aquesta comunitat
mentre no facin una crítica respecte del model i del clima de
crispació que varen dur a aquesta comunitat autònoma. Hagués
tengut una oportunitat molt bona en aquesta cambra per fer
seves aquelles paraules, que estan gravades al llibre de
sessions, que està d’acord amb el sistema d’oposició lliure
perquè es facin cada any. Per tant, ja li puc que enguany hi
haurà una altra convocatòria d’oposició lliure i esper que el
Partit Popular no es vulgui sumar, una vegada més, a un
sistema de favoritisme respecte d’uns altres; crec que és el
millor model i si algú té una proposta diferent que plantegi una
modificació de la Llei de funció pública a les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Per un torn en
contra, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Em dedicaria a aplaudir-lo, començaria
la intervenció aplaudint-lo una mica, si això hagués de suposar
que vol dir que està més ben conhortat aquest conseller, jo crec
que no cal, crec que les paraules que ha dit i la defensa que
n’ha fet de la gestió per argumentar aquest vot en contra, que
nosaltres ja apuntam, a aquesta esmena a la totalitat, no
requeria de més mostres de suport que les del seny i les de la
lògica de l’exposició que ha fet; per tant crec que eren
absolutament sobreres, però vist que les ha notat a faltar, com
a mínim, de part del nostre grup, les hi faig extensives.

Crec que s’han dit un parell de coses molt negatives avui i
confiï que poc a poc les anem superant. Una d’elles és que mai
estarem d’acord, o que s’ha aturat un procés d’oposicions, jo
confiï que arribem un dia en què estiguem d’acord, perquè hi ha
coses en les que és possible posar-se d’acord i una d’elles
hauria de ser en la mecànica de funció pública, dins uns
marges, dins uns paràmetres, però la selecció de personal que
ha estat el gran tema de debat, realment poc tractat a nivell de
pessetes dins el debat pressupostari, però que bé, és el gran

motiu que s’ha argüit per a aquesta esmena a la totalitat, jo crec
que podria haver-hi un gran acord i seria bastant senzill el fet
d’aplicar els principis de publicitat, de capacitat, de mèrit,
perquè es cobreixin les places dins la funció pública. Per tant,
de cap manera podem entendre que es digui que un procés
d’oposicions s’hagi tudat cap mena d’esforç i crec que també
s’han fet acusacions molt greus, que confiï que la Sra. Cabrer
o ara o un altre dia explicarà que resultin sospitosos aquests
tribunals que, com ha dit el Sr. Conseller, són externs al Govern,
i que troba sospitós que hi hagi hagut el resultat que hi ha
hagut o que es produeix del procés d’oposicions. Les paraules
de sospita a un de vegades li diu: però què ha passat, què és
que per ventura consten entrevistes que l’entrevistador no hi
era? Què és que s’ha demanat rus a places que no venien a
tomb? Quin és el motiu de sospita? Deman. Per exemple, no, si
hi ha qualque cas d’aquest tipus que s’exposi perquè
probablement hi haurà d’haver una recusació del tribunal i
prendre les mesures oportunes, jo li deman al conseller,
nosaltres ens hi sumam, perquè es depurin les responsabilitats
en el tribunal extern al Govern, que cerqui la manera que, si s’ha
pervertit el sistema de selecció, es recuperi la justícia,
naturalment que sí. I si vostè ens pot donar aquests exemples,
jo crec, Sra. Cabrer, que serà molt positiu que això es digui.

També ha dit que sempre s’havia dit que els interins eren
“enxufats” i que no eren vàlids; això d’”enxufats” ho podem
admetre, per una qüestió, m’agrada quan parl de persones
procurar ser molt respectuós, però quan un entra sense procés
selectiu previ hi ha una fórmula colAloquial de nomenar aquest
mecanisme i té aquesta paraula, si vostè en troba una altra de
més adequada, de més adient, en tot cas fórmules provisionals,
que si després van dins un sistema de selecció continua,
realment, mira, és provisional, tampoc no li donem més
importància, però si s’estabilitzen realment crea una situació de
molt de temps i creim que no és l’adequada. Mai no vàrem
dubtar de la capacitat, com a mínim des del nostre grup trobarà
munió de propostes i d’afirmacions dient que no hi havia cap
inconvenient, que sabíem que una part molt important d’unes
oposicions, d’un concurs oposició, d’un sistema públic que es
dugués a terme ho treurien els interins, això ho trobarà al Diari
de Sessions a membres del Grup Parlamentari Nacionalista del
PSM; ho trobarà perquè també és lògic que així sigui. Ara, la
bunquerització que vostès en feien de què no hi havia d’haver
aquest procés selectiu, sinó que pràcticament hi havia d’haver
un procés de regularització, bàsicament, perquè entrassin els
mateixos, jo crec que era l’element de desconfiança respecte de
l’interí quasi l’aportaven més vostès que el propi govern.

En qualsevol cas, és cert que quan passen anys sense una
oferta pública, hi ha unes situacions humanes, personals, que
dificulten el procés. En som plenament conscients, i voldríem
que aquesta situació no es produís, i aposta celebram tant l’èxit
de la convocatòria que ha fet fins ara el Govern, com sobretot
que tengui l’èxit de la periodicitat, de la continuïtat, que
certament sabem que amb el sistema de funció pública, que és
molt burocratitzat i complex, realment, sobretot amb la magnitud
que en aquest moment té la comunitat autònoma, la quantitat
d’interins nous que ha de treure la situació històrica que
arrossega, és realment un tren mal de bategar. Però així i tot li
donam suport, i jo confii -i ho dic perquè ho crec- que aquesta
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frase que mai no estarem d’acord passarà aviat a la història. És
a dir, crec que amb el Partit Popular i amb tots els grups podrem
arribar a establir una fórmula pactada, lògica, dins uns marges
que cada any poden canviar, que poden canviar per distintes
sensibilitats, però segur que hem de poder pactar la manera
d’accedir a la funció pública d’una manera lògica, raonable i
objectiva.

Per l’altra banda, i per últim, evidentment que nosaltres
defensam, ja que ens ha atribuït com a mèrit exclusiu, i jo confii
que no, que és un mèrit compartit d’aquest govern, al qual
esper també que s’apunti el Grup Popular, i em consta que hi ha
membres del Grup Popular que donarien suport a aquesta
postura que ha tengut el Govern, de tenir una major exigència
de català. Per part del nostre grup voldríem que fos un tema de
país, i no un tema de posicionament només d’uns grups. Crec
que és evident que per part del nostre sempre hi haurà una
sensibilitat especial en aquest tema, però que voldríem que fos
molt compartit. L’exigència de català ha de ser equiparable a la
de castellà. Això com a mínim. Hi ha una llengua pròpia, dues
d’oficials. Per tant, sembla lògic que les dues llengües oficials
tenguin com a mínim el mateix sistema de requisit. En aquest
moment s’està intentant que el que dóna la titulació acadèmica
espanyola, o l’homologable quan no és l’espanyola, que
sempre serà un títol espanyol, sigui la mateixa que es demana
de titulació en català. Jo crec que aquest és el desideratum, com
a mínim dic. I per a determinades places, evidentment sempre un
plus, que és el que hagi de permetre que sigui l’Administració
la capacitada en les dues llengües, i no el ciutadà.

Per tant, ens sembla això de sentit comú, i d’un mínim de
dignitat de país. Totes les places que vostès rebaixin i que
siguem capaços d’admetre que no necessiten coneixements de
castellà, nosaltres estarem disposats a admetre que puguin tenir
uns coneixements de català equiparables. Per tant, no tornem
als exemples dels titulats superiors, o de determinades carreres
especialitzades, sinó anem a la capacitació lingüística pròpia
d’un país, que és demanar que els funcionaris d’aquest país, els
que el serveixen, els servidors públics, siguin els primers
coneixedors de la llengua pròpia de la comunitat o del país al
quals serveixen.

Ja dic, per part del nostre grup demanaríem un plus, ja no li
he d’amagar. Consideram que és la llengua pròpia del país. Ara
bé, pensam i aspiram, i voldríem que com a mínim l’equiparació
la compartissin tots els grups de la Cambra. Però aquesta
defensa a ultrança que estigui un poc per davall, i que s’acusi
al català de la manca de competència d’uns determinats
opositors, perquè no han pogut acreditar aquesta competència
lingüística, em pareix que és, això sí, culpabilitzar la pròpia
llengua d’un problema de capacitació que no es faria amb les
matemàtiques, ni es faria amb qualsevol altra habilitat que
hauria d’acreditar un aspirant. Per tant, ho trob molt negatiu,
aquesta línia de discurs, molt contrària a aquest esperit de
normalització del país que vostè diu contribuir i col Alaborar,
perquè aquest tipus de missatges són dels que fan mal a la
convivència, són els que fan mal al procés calmat, assossegat
i tranquil de normalització de la llengua catalana, al qual pens
que hem de fer un esforç de país, per anar-hi tots plegats. 

Per tant, ja dic, des de (...), lamentar aquesta esmena a la
totalitat, i sobretot l’argumentació que s’hi ha fet. No m’he
estès més amb els temes d’interior i d’emergència, en els quals
voldria que a futures intervencions sigui on més parlem, perquè
és allà on les polítiques poden ser més diferents. A nosaltres
ens agradaria veure un Grup Popular més batallador amb la
transferència de l’Administració de Justícia, o de la policia
autonòmica. Aquí ens hi trobaran. No és el debat encara
d’aquests pressupostos del 2002, però voldríem que fossin els
de successius pressupostos, i aquí, aquí crec que és allà on
hem de parlar de política. Sobre funció pública tant de bo
fóssim capaços de fer un pacte d’Estat de quatre normes base
que crec que qualsevol dels catàlegs de normes jurídiques de
selecció de personal del nostre entorn europeu diran
exactament el mateix, i és el que ha dit el Sr. Conseller des
d’aquella tribuna. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Hernanz, en nom del Grup
Socialista, té la paraula pel torn en contra. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente; gracias, señoras y señores
diputados. El Grupo Popular presenta un año más esta
enmienda a la totalidad de la sección 16, alegando lo mismo que
viene alegando en años anteriores, alegando básicamente -
aunque cada año lo oímos más bajito y más calmado el tono de
la Sra. Cabrer, pues en este año también le hemos vuelto a oír
hablar de sectarismo y de persecución ideológica, que eran dos
conceptos que al inicio de la legislatura le oíamos repetir con
muchísimo énfasis y con muchísima fuerza. Pero parece ser que
como ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida basta
con repetir muchas veces una mentira para que ésta se haga
cierta, pues parece ser que cada vez utiliza el Grupo Popular
estos dos conceptos más bajito y con la boca más pequeña,
porque poco a poco el tiempo va demostrando y poniendo a
cada uno en su sitio, y también se pone en evidencia que no
basta con repetirlo muchas veces, sino que habría que tener
algún argumento que sustentase ese tipo de acusaciones, que
son fáciles de hacer en un plenario, pero que también es
necesario argumentar, porque si no, se van quedando vacías y
pierden todo su sentido.

Desde luego el Grupo Parlamentario Socialista no
apoyaremos, como no lo hemos hecho en años anteriores, esta
enmienda a la totalidad a la sección 16, porque consideramos
que son ajustados los presupuestos a unos objetivos marcados
por la Conselleria, y unos objetivos que compartimos
plenamente. Creemos que los programas previstos y
presupuestados para este año, para el 2002, aunque algunos de
ellos, evidentemente, ya se iniciaron en años anteriores,
servirán para cumplir objetivos important es, o que por lo menos
son importantes para este grupo parlamentario. La puesta en
marcha de un plan de calidad, cuyo objetivo es modernizar el
funcionamiento de la Administración, dar formación a los
empleados públicos del Govern, de manera que puedan
desarrollar su función de forma óptima, y que además facilite su
propia promoción; poner en marcha un servicio de prevención
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de riesgos laborales. También, evidentemente, es imposible no
hacer una mención al programa de gestión de personal de la
Administración, que a lo largo de este año, del 2001 que
acabamos, ha permitido la convocatoria y el desarrollo de la
oferta pública de ocupación, y que permitirá a lo largo del año
2002, tal como ya anunció el conseller en la comisión, y como
ha hecho referencia la portavoz del Partido Popular, pues poner
en marcha una nueva convocatoria de oposiciones, y culminar
así con un proceso de normalización de la función pública.
Desde luego me ha sorprendido muchísimo que uno de los
argumentos que utiliza el Grupo Popular para intentar atacar lo
inatacable, que son que por primera vez en muchos años se
convoquen oposiciones en esta comunidad autónoma, me ha
hecho saltar de mi asiento, le he oído decir que no se gaste
tanto dinero en dietas de los miembros de los tribunales. No sé,
yo entiendo que el Partido Popular tenía muy poca práctica en
lo de convocar oposiciones, pero realmente no entiendo de qué
manera se pueden hacer esas oposiciones sin tribunales, y por
lo tanto paguemos a todos los miembros que sean necesarios
para que se sigan celebrando esas oposiciones.

Y por último también queríamos destacar algunas
actuaciones que nos parecen especialmente positivas, como
son la constitución del Consell Balear de la Función Pública,
que creemos que jugará un papel fundamental a la hora de
armonizar las políticas de personal que se llevan a cabo en las
diferentes administraciones de la comunidad, y que colaborará
en la mejora del servicio que éstas prestan a los ciudadanos. Y
ya se ha hecho mención por parte, tanto del conseller como del
portavoz que me ha precedido, en todas aquellas políticas que
se refieren a garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que
implican más del 50% del presupuesto total de la Conselleria.
Por lo tanto, nos sorprende ver como año tras año el PP
presenta esta enmienda a la totalidad de la sección 16, pero
luego paradójicamente presenta muy pocas enmiendas
parciales, lo que transluce una de dos: o los señores del Partido
Popular no se lo creen, o simplemente no tiene ninguna
alternativa, ya que durante el tiempo que tuvieron la
oportunidad de gestionar esta conselleria, pues esta conselleria
desde luego no cumplió con aquellos objetivos para los que
estaba creada. Por todo ello, consideramos necesaria la
existencia de la Conselleria de Interior, y creemos que los
presupuestos de esta sección 16 deben seguir reflejados tal y
como aparecen en presupuestos que se nos proponen para su
aprobación; y, repito, por una razón fundamental, porque
responden a unos objetivos que compartimos plenamente.
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, la Sra. Cabrer té la paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Lo siento por la cena. Gràcies, Sr. President, senyores  i
senyors diputats. Sr. Alorda, dir-li que jo crec que vostè aquí el
tema de la funció pública l’apassiona tant perquè en el Consell
Insular de Mallorca jo crec que el tema de personal no li va
gens bé. Sr. Alorda, jo crec que ho demostram a les nostres

intervencions, i la intervenció de la Sra. Castillo en els distints
plenaris, que el tema de personal no li va gens bé. Jo no he dit
que els tribunals siguin sospitosos, jo no he fet aquesta
afirmació, jo he dit que no era normal que un procés on hi havia
8.000 instàncies presentades quedassin places buides per 400
instàncies; que no era normal i que el nivell d’exigència que es
du a terme a proves on hi ha més subjectivitat, que no són del
tipus test, com és ara, fins i tot el nivell d’exigència del tipus
test per als distints cossos que s’examinen, que crec que
p areixia que hi havia una consigna política de deixar places
buides. I això és simplement el que dit que resultava sospitós,
que de 8.000 persones no trobassin 400 persones per ser
funcionaris d’aquesta comunitat autònoma.

No vull xerrar del tema del concurs oposició perquè li he de
dir que vostè en el Consell Insular de Mallorca es va salvar por
los pelos, Sr. Alorda, perquè el que va fer el Partit Popular a
l’any 99 va ser calcar el concurs oposició del Consell Insular de
Mallorca i vostè això ho sap perfectament. Per tant, vostè es va
salvar por los pelos.

Dir-li del tema del català, ens acusa que aquest tipus de
missatge fa mal, jo li diré que vostès no han de fer un doble joc
en aquest tema, i jo li he de dir que he demanat explicacions al
conseller, però el conseller duia la intervenció preparada i no
apuntava el que jo li deia, que a la Llei d’acompanyament, per
exemple, s’ha creat una nova escala, escala d’agents de medi
ambient del grup C, on el nivell d’exigència de català és del
nivell C de català, i vostès faran una promoció interna i diuen
que té el caràcter excepcional d’aquesta convocatòria els
aspirant s, que seran els guardes forestals, que podran fer
aquesta promoció interna tan excepcional, bastarà que tenguin
el certificat A; ens expliqui per què es fan excepcions a casos
concrets, perquè crec que aquestes excepcions sí que fan mal
i sí que és un doble joc en matèria del català.

Ja per contestar a la Sra. Sofía Hernanz, dir-li que jo crec que
vostè i precisament avui no pot venir a donar lliçons de la
funció pública perquè yo creo que con el cortejo de Pili vostè
va ben servida en el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

Em diu que no perquè digui mentides aquestes mentides es
tornen veritat, jo li diré que no he dit cap mentida a la meva
intervenció, jo simplement no he trobat cap contesta a moltes
de les preguntes que he demanat amb l’esmena a la totalitat: ni
en el tema de les places buides, ni en el tema de la sinistralitat
laboral a l’àmbit de la comunitat autònoma, ni en el tema de
l’IBAP, ni en el tema de renovació de vehicles de protecció
civil. Per tant, no m’acusi de dir mentides i sí que li he de dir i sí
que mantenc que es va constituir un mal precedent en aquesta
comunitat autònoma en matèria de funció pública amb el canvi
de govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Algú vol intervenir en torn de
contrarèplica? Sr. Alorda, té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si haurem d’introduir ara
aquí un debat sobre el Consell de Mallorca, perquè
pràcticament la resposta que s’ha donat de la defensa, el vot en
contra a l’esmena a la totalitat que he fet jo, se’m contesta amb
arguments del Consell de Mallorca, a la qual efectivament cada
dia es demana la meva dimissió, però encara no he arribat a
aclarir molt bé perquè. Però si vostè està d’acord en què les
màximes desqualificacions desqualifiquen una política, jo li puc
reconèixer que és molt fàcil desqualificar i xerrar, es pot dir, tant
com es vulgui. Per tant, jo ho tendria molt bo de fer amb vostè,
com vostè amb jo, (...) sistemàticament en el Consell de
Mallorca. Més enllà d’això vull comparar, evidentment, les
polítiques que estan molt en òrbita del que ha fet aquest
govern i per tant només bé apunt en aquest sentit, del que es
fa en el Consell de Mallorca. Un apunt només dir-li, el concurs
oposició al qual vostè fa referència l’únic grup, és que ho hem
dit ja tantes vegades, que no li va donar suport va ser el grup
del PSM al consell, era l’anterior legislatura, els que sí n’hi
donaran varen ser tots els altres. Estic d’acord i va tirar i l’hem
defensat i he defensat jo sempre el concurs oposició, no aquell,
però sí el sistema de concurs oposició l’he defensat en aquesta
cambra i no ens en desdirem. El que volem és el sistema de
publicitat, de concurrència i que tengui els límits raonables que
hagi de tenir aquest sistema, sempre que es convoqui.

Però vostè ha contestat una cosa que jo crec que, a més
s’ha desmentida vostè mateixa, vostè ha dit que no havia dit
que era sospitós el tribunal, vostè ha utilitzat la paraula
sospitós; ara ha volgut matisar que el que volia dir era que no
era normal l’actuació del tribunal. Bé, si primer havia dit que era
sospitosa i després diu que no és normal el resultat i per tant,
com que no era normal el resultat era sospitós, jo interpretava
que era que el tribunal, algun, no tots supòs jo, algun tribunal
havia tengut alguna actuació sospitosa o havia tengut
consignes estranyes. I jo li he fet la defensa que el tribunal era
extern al Govern, que hi havia hagut en aquest moment el nivell
d’exigència ho duia marcat el tribunal, no figura a les bases
quin és el nivell d’exigència que s’ha de tenir i per tant el
tribunal, sobiranament, ha pres les seves decisions. Vostè
considera que són sospitoses a quelcom? Jo crec que allò bo
és que aclareixi de què i en tot cas ho concreti i es miri i
s’estudiï.

Respecte de la llengua catalana, vostè no ha desmuntat,
entenc jo, l’argument bàsic que nosaltres hem defensat que el
nivell d’exigència de català sigui equiparable al de castellà, però
després envia el missatge que de cap manera, i que si pot
passar que passi sense. Em posa una excepció d’exemple, jo ja
li dic, d’entrada, que no ens sentim gens còmodes amb aquesta
excepció; de totes maneres comprendrà que el nivell de
rellevància comparat amb el catàleg i la relació de llocs de
treball, el sistema de concurs i d’oposició per sistema, respecte
de l’anècdota a la qual vostè s’aferra per trobar la nostra
incoherència, la trob realment poc proporcionada. En qualsevol
cas, debatem la seva esmena a la totalitat, allà on, per cert,
vostès no han esmenat aquest punt pel que a mi em consta ni

han fet vots particulars, és a dir, supòs que ho deuen compartir
o a mitges, en qualsevol cas vostès el que demanen és que es
rebaixi el nivell de català, amb caràcter general, a tota la
comunitat autònoma, que es rebaixi el nivell de català a tota la
comunitat autònoma. Això nosaltres no hi podem estar d’acord.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

No senyora, Sra. Salom, cerqui la meva firma en aquesta
esmena, les d’aquest grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, gracias señoras y señores
diputados. Sra. Cabrer, me encantaría poder haberme levantado
y estar respondiendo a sus argumentos, si los tenían, porque
ha perdido usted la oportunidad de plantearlos, sobre el por
qué de esta enmienda a la totalidad que presenta el Grupo
Popular. Pero en vez de eso, usted ha hecho algo a lo que ya
tiene acostumbrada esta cámara, que es levantarse e insultar,
insultar en un tono y con unas palabras que quiero decirle que
me avergüenzan, no sólo como parlamentaria sino también
como mujer; también como mujer porque usted se ha referido
aquí a una persona que representa una institución muy
importante en esta comunidad autónoma, que es una presidenta
del Consell Insular de Ibiza y Formentera como la Pili, eso es
una vergüenza, eso es un término machista y es un término
absolutamente humillante.

(Aldarull a la sala)

Y oírselo en boca de una mujer, aunque sea una
representante del Grupo Popular, me parece una absoluta
vergüenza y desde luego eso quiere decir que desde luego
ustedes representan lo que son, la derecha pura y dura y la
derecha de hace muchos años, y son una absoluta vergüenza.
Por lo tanto, enarbole usted todos los panfletos que le dé la
gana, porque ustedes, si me permite la expresión, empiezan a
parecer aquello de san palomo, yo me lo guiso yo me lo como,
porque ustedes se lo escriben y ustedes se lo creen.

Pero sobre todo, a los señores del Grupo Popular, a los
señores imputados, perdón, quería decir señores diputados, del
Grupo Popular estas navidades los veo muy nerviosos; por lo
tanto, relájense, rebajen el tono, tengamos unas felices
navidades, y sobre todo, y esto, señores diputados del Partido
Popular y señoras diputadas del Partido Popular, que en cuanto
se trata de salir en las fotos hablando de la gran defensa de la
mujer les rogaría que nunca más, nunca más, y menos en un
salón de una institución de esta comunidad autónoma, se
atrevan a dirigirse a una representante política mujer en esos
términos despectivos, machistas y del todo vergonzantes.
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Muchísimas gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull a la Sala, remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Arribats a aquest punt, supòs
que l’oportú és votar i baixar a sopar, perquè així la glucosa
tornarà als cossos i els ànims estaran més calmats en general.
Ara anam a votar, no em facin enfadar a mi que avui no estic en
vena.

En primer lloc, si els pareix bé, agruparíem, tal com s’ha fet
avui de matí, totes les esmenes dels debats que hem fet avui
horabaixa, llevat de l’esmena 4626, al programa 455B, del debat
número 8, ja que aquesta esmena està aprovada per unanimitat;
de cap secció i d’un debat de globalitat als programes i
concretament al 455B, això devia ser de la Conselleria de
Cultura.

A part d’això.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Si em permet, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Una mica, perdó, respecte d’aquesta 455, que he sentit que
hi havia diputats que demanaven què era això, i és per recordar
que és l’esmena que parla de les accions de la conselleria no
respon a les necessitats de les Illes Balears, però l’esmena és en
relació a una aportació que es fa i que s’ha aprovat per
unanimitat. Per tant, aquesta es votaria per separat, demanam,
demanam que es voti per separat aquesta. La 455B.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Si m’ho hagués deixat dir,
haguéssim guanyat aquests minuts perquè, precisament, estava
plantejant això. El mateix que ja que anam a fer, primer votarem
aquestes, unes votacions separades, voldria saber si el Grup
Popular retira les esmenes 4729 i 4733 perquè han estat
transaccionades, del debat número 11.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, retiram, Sr. President, l’esmena 4733, que aconseguirem
controlar l’aqüífer d’ACASA, i, bé, de Crestaix; i l’esmena 4729,
que aconseguirem cuidar les àrees recreatives del Govern
balear.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Font. Votarem les transaccions també per
separat. Per tant, en primer lloc, procedim a la votació, no
importa procedir a la votació perquè supòs que s’entén que
l’esmena al programa 455B de la Conselleria de Cultura, 4626, és

aprovada per assentiment, no és així. És així? Molt bé, queda
aprovada aquesta esmena.

Votaríem a continuació les transaccions a les esmenes 4733
i 4729, que entenc que també serien aprovades per unanimitat
les transaccions, no és així? Doncs, queden aprovades.

I ara procediríem a la votació de la resta de les esmenes dels
debats 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, de totalitat.

Senyores i senyors diputats que votin, poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: 27 vots favorables; 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades totes aquestes esmenes.

I se suspèn la sessió, fins a les onze hores i quaranta-cinc
minuts.
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